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opintokeskukset
– järjestöjen oppilaitokset 

opintokeskukset
•  Agricola-opintokeskus palvelee 

kristillistaustaisia sekä sosiaalista 
palvelutyötä tekeviä järjestöjä ja 
seurakuntia. opintokeskusta ylläpitää 
kirkkopalvelut.

•  DSL:n opintokeskus toteuttaa 
opintotoimintaa erityisesti vasem
mistolaisten työväenjärjestöjen ja 
muiden kansalaisliikkeiden kanssa. 
opintokeskusta ylläpitää demokraat
tinen sivistysliitto.

•  KANSIO:n päätehtävänä on  
järjestää yleissivistävää opintotoi
mintaa yhdessä noin sadan kokoo
mustaustaisen jäsenjärjestön kanssa. 
opintokeskusta ylläpitää kansallinen 
sivistysliitto.

•  KSL-opintokeskus tarjoaa koulu
tuspalveluita vasemmistolaisille 
järjestöille. koulutuksia järjestetään 
myös ammattiliitoille ja kansalais ja 
kulttuurijärjestöille. opintokeskusta 
ylläpitää kansan sivistystyön liitto 
ksl.

•  OK-Opintokeskus on koulutuksen 
järjestäjä 67:lle valtakunnalliselle kan
salaisjärjestölle. toimintaan osallistuu 
potilas ja kansanterveysjärjestöjä, 
kasvatus ja kulttuurijärjestöjä, erityis
järjestöjä sekä neuvonta ja luonto
alan järjestöjä. 

•  MSL-opintokeskus ylläpitää maa
seudun, kylien, yhteisöllisen ja yhteis
kunnallisen toiminnan kehittämistä. 
opintokeskusta ylläpitää maaseudun 
sivistysliitto.

•  SFV Bildning on ruotsinkielisen 
kansalais ja paikallisyhteiskunnan 
yleinen edunvalvoja. opintokeskusta 
ylläpitää svenska folkskolans vänner 
(sFv).

•  TJS Opintokeskus on akavan ja 
sttk:n yhteinen koulutus ja palve
luorganisaatio, jonka tavoitteena on 
tukea toimihenkilöiden ammattiyh
distystoimintaa ja toimihenkilöiden 
osaamisen kehittämistä. tjs opinto
keskusta ylläpitää toimihenkilöjärjes
töjen sivistysliitto tjs.

•  TSL-opintotokeskus on kaksikieli
nen vapaan sivistystyön järjestö, joka 
tarjoaa koulutuspalveluja sak:laisille 
ammattiliitoille, sdp:lle ja sen sisar
järjestöille. opintokeskusta ylläpitää 
työväen sivistysliitto tsl.

•  Vihreä Sivistys- ja  
Opintokeskus Visio  
tarjoaa koulutuspalveluja vihreälle 
järjestökentälle, kansalaisjärjestöille ja 
maahanmuuttajayhdistyksille. opin
tokeskusta ylläpitää vihreä  
sivistysliitto.

• Opintokeskus Kansalais foorumi 
tarjoaa koulutusta, välineitä ja tukea 
erityisesti nuoriso ja kulttuurityötä 
tekeville järjestöille. opintokeskusta 
ylläpitää sivistysliitto kansalaisfooru
mi.

•  Opintokeskus Pekasus on 
aloittanut toimintansa vuoden  
2015 alusta. sitä ylläpitää peruskansan 
sivistysliitto.

Opintokeskukset ry
lisätietoa: www.opintokeskukset.fi 
tietoa vaikuttamisesta: www.osallistu.fi

arvoisa eduskuntavaaliehdokas, 

T ässä tiedotteessa on tietoa opintokeskuksista, niiden toiminnasta ja 
rahoituksesta.

sinäkin olet ehdokkaana todennäköisesti osallistunut oman puolueesi opin
tokeskuksen järjestämään koulutukseen. olet saattanut olla opintokeskuksen 
opiskelijana myös osallistuessasi vapaaehtoistyöhön tai vaikkapa urheiluseuran, 

seurakunnan tai ammattiyhdistyksen toimintaan.

haluamme kertoa, mitä opintokeskukset tarjoavat sinulle 
ja koko yhteiskunnalle!

menestystä vaaleihin,

Ville Ylikahri 
puheenjohtaja, opintokeskukset ry

mitkä opintokeskukset?

O pintokeskukset toteuttavat koulutusta vapaaehtoisille ja muille järjestötoi
mijoille yhteistyössä järjestöjen kanssa siellä, missä järjestöt toimivat. suo

messa on 12 opintokeskusta, joita pitävät yllä kansalaisjärjestöt, puolueet ja am
mattiliitot. niiden koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 350 000 ihmistä. sinäkin 
olet varmasti osallistunut johonkin opintokeskuksen koulutukseen! 

opintokeskusten järjestämän koulutuksen kustannuksista  noin 34 % rahoitetaan 
valtion tuella. loput kustannukset maksetaan järjestöjen ja osallistujien omalla 
rahoituksella.

opintokeskukset ovat osa vapaata sivistystyötä, jota toteutetaan myös kansalais 
ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutus
keskuksissa.

oppilaitosten toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä. lain mukaan:

 
”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elin  ikäisen oppimisen 
periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden 
monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä 
edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden 
toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.”

§
terveiset tuleville päättäjille: 

opintokeskukset tarjoavat monipuo
lista aktiivista kansalaisuutta tukevaa 
koulutusta esimerkiksi maahanmuut
tajille, työttömille ja senioriväestölle. 

koulutus auttaa eri ryhmiä toimimaan 
täysipainoisesti ja aktiivisesti yhteis
kunnan jäsenenä. opintokeskusten 
toiminta tukee demokratiaa ja osal

listumista kustannustehokkaasti ruo
honjuuritasolla.

suomessa on kansainvälisesti erityi
sen vahva yhdistys ja vapaaehtois
toiminnan kenttä. opintokeskukset 

ovat kansalaisjärjestöjen oppilaitoksia 
ja niiden kumppaneita kehittämisessä. 

opintokeskusten järjestöjen kanssa 
toteuttamat kurssit, seminaarit, opin
tokerhot ja kulttuuritoiminta mahdol
listavat aktiivisen tekemisen, oppimi

sen ja kehittymisen!  

vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus
uudistus astuu voimaan ensi vuonna. uu
distus mahdollistaa opintokeskusten toi
minnan jatkuvuuden. vapaaseen sivistys
työhön ja erityisesti opintokeskuksiin on 

kuitenkin kohdistettu viime vuosina rajuja 
säästöjä. nämä leikkaukset vaikuttavat 

välttämättä opintokeskusten toimintaan. 
on tärkeää, että lisäleikkauksia ei 

enää tehdä. nyt uudistusten 
jälkeen tarvitaan työrauha.
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Opintokeskukset 

kannustavat 
aktiiviseen kansalaisuuteen
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Opintokeskuksilta on jo 
leikattu huomattavasti – 
nyt tarvitaan työrauhaa


