
 
 
 

Rahallista tukea vertaisryhmien, perhekahviloiden, koulutusten ja 
kurssien järjestämiseen 
 
Yhdistys voi hakea rahallista tukea suunnittelemilleen kursseille ja tilaisuuksille Opintokeskus Sivikseltä. 
Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan 
sivistystyön valtionosuudesta. Sivis myöntää MLL:lle vuosittain kiintiön koulutustunteja, joista 
paikallisyhdistykset voivat hakea tukea koulutuksiinsa. 
 

Mihin tukea voi saada 
 
Opintokeskus Siviksen tukea saa hyvin erilaisiin koulutuksiin, kursseihin ja teemapäiviin. Voit järjestää 
yhden kokoontumisen tai perustaa vertaisopintoryhmän. Opintojakson tulee olla suunniteltu vähintään 
seitsemälle yli 15-vuotiaalle osallistujalle. 
 
Tukea haetaan Sivisverkosta. Yhdistyksen tulee luoda tili Sivisverkkoon ennen tuen hakemista: 
https://sivisverkko.ok-sivis.fi. 
 
Lue lisää Yhdistysnetistä: Tietopankki → Yhdistyksen toiminta → Tapahtumat ja tilaisuudet → Rahallista 
tukea tapahtumien ja kurssien järjestämiseen 
http://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/rahallista-tukea-tapahtumien-ja-kurssien-
jarjestamiseen 
 
 

Mikä on vertaisopintoryhmä? 
 
Vertaisryhmätoimintaa ovat esimerkiksi viikoittaiset perhekahvilaryhmät, Jututtamot, vanhempien 
liikuntaryhmät tai kuoroharjoitukset. 
 
Taloudellisen tuen edellytykset ovat seuraavat: 
 

• opintoryhmän toiminta on osa rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa 

• ryhmässä on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä 

• ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa (esim. perhekahvilan ohjelma kevätkaudella) 

• ryhmä opiskelee vähintään 10 tuntia (1 oppitunti = 45 minuuttia) yhden kalenterivuoden aikana 

• opintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon 

• Opintoryhmä voi saada taloudellista tukea enintään niin monelle oppitunnille kuin opiskelun 
laajuudeksi on ilmoitettu Sivisverkkoon tehdyssä suunnitelmassa. Tuen saaminen edellyttää, että 
opintoryhmän opiskelusta on aiheutunut kuluja. 

 
Tuki maksetaan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilille. Taloudellinen tuki on enintään 3 
euroa/oppitunti. 
 
Lue lisää: www.ok-sivis.fi/palvelut/vertaisopintoryhmat.html 
 

Käännä! 
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Mikä on opintojakso? 
 
Opintojaksot tarkoittavat esimerkiksi järjestön toteuttamia luentoja, kursseja, yhdistyksen toiminnan 
esittelytilaisuuksia ja kehittämispäiviä. 
 

• Kesto vähintään yksi opetustunti 

• Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille. 

• Osallistujia vähintään seitsemän. 

• Toteutus kalenterivuoteen sidottu. 

• Selkeät osaamistavoitteet eli mitä osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan. 

• Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan. 

• Käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat tavoitteiden mukaista oppimista. Yhden 
opetustunnin pituus on 60 minuuttia, johon tulee sisältyä 15 minuutin tauko. 

 
Opintojaksojen tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen hinnasta, kuitenkin enintään 21,5 euroa / tunti. 
Taloudellinen tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan. 
 
Lue lisää: www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html 
 

http://www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

