Opintokeskukset

• KSL-opintokeskus
tarjoaa koulutuspalveluita
vasemmistolaisille järjestöille.
Koulutuksia järjestetään myös
ammattiliitoille ja kansalais- ja
kulttuurijärjestöille. Opintokeskusta ylläpitää Kansan Sivistystyön Liitto KSL.

• SFV Bildning on ruotsin
kielisen kansalais- ja paikallis
yhteiskunnan yleinen edun
valvoja. Opintokeskusta
ylläpitää Svenska folkskolans
vänner (SFV).
• TJS Opintokeskus on
Akavan ja STTK:n yhteinen
koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka tavoitteena
on tukea toimihenkilöiden
ammattiyhdistystoimintaa ja
toimihenkilöiden osaamisen
kehittämistä. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS.

Opintokeskus Visio
tarjoaa koulutuspalveluja
vihreälle järjestökentälle,
kansalaisjärjestöille ja maahanmuuttajayhdistyksille.
Opintokeskusta ylläpitää
Vihreä Sivistysliitto.

• Opintokeskus Kansalaisfoorumi tarjoaa koulutusta,
välineitä ja tukea erityisesti
nuoriso- ja kulttuurityötä
tekeville järjestöille. Opintokeskusta ylläpitää Sivistysliitto
Kansalaisfoorumi.
• Opintokeskus Pekasus
on aloittanut toimintansa vuoden 2015 alusta. Sitä ylläpitää
Peruskansan sivistysliitto.
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• KANSIO:n päätehtävänä
on järjestää yleissivistävää
opintotoimintaa yhdessä noin
sadan kokoomustaustaisen
jäsenjärjestön kanssa.
Opintokeskusta ylläpitää
Kansallinen Sivistysliitto.

• MSL-opintokeskus ylläpitää maaseudun, kylien, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen
toiminnan kehittämistä.
Opintokeskusta ylläpitää
Maaseudun Sivistysliitto.

• TSL-opintotokeskus
on kaksikielinen vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa
koulutuspalveluja SAK:laisille
ammattiliitoille, SDP:lle ja sen
sisarjärjestöille sekä sosiaalialan- ja kulttuurijärjestöille.
Opintokeskusta ylläpitää Työväen Sivistysliitto TSL.

kokous

• DSL:n opintokeskus
toteuttaa opintotoimintaa
erityisesti vasemmistolaisten
työväenjärjestöjen ja muiden
kansalaisliikkeiden kanssa.
Opintokeskusta ylläpitää
Demokraattinen sivistysliitto.

• OK-Opintokeskus on koulutuksen järjestäjä 67:lle valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle. Toimintaan osallistuu potilas- ja kansanterveysjärjestöjä,
kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä,
erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä.
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• Agricola-opintokeskus
palvelee kristillistaustaisia sekä
sosiaalista palvelutyötä tekeviä
järjestöjä ja seurakuntia.
Opintokeskusta ylläpitää
Kirkkopalvelut.
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Opintokeskukset ry
Lisätietoa: www.opintokeskukset.fi
Tietoa vaikuttamisesta: www.osallistu.fi

Opintokeskukset
– Järjestöjen oppilaitokset

Tietoa opintokeskuksista

Mitkä opintokeskukset?

T

ässä tiedotteessa on tietoa opintokeskuksista,
niiden toiminnasta ja rahoituksesta. Sinäkin
olet saattanut olla opintokeskuksen opiskelijana
osallistuessasi vapaaehtoistyöhön tai vaikkapa urheiluseuran, seurakunnan tai ammattiyhdistyksen
toimintaan. Haluamme kertoa, mitä opintokeskukset tarjoavat sinulle ja koko yhteiskunnalle!
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Opintokeskusten järjestämän koulutuksen kustannuksista noin 34 % rahoitetaan valtion
tuella. Loput kustannukset maksetaan järjestöjen ja osallistujien omalla rahoituksella.

pintokeskukset toteuttavat koulutusta vapaaehtoisille ja muille järjestötoimijoille
yhteistyössä järjestöjen kanssa siellä, missä järjestöt toimivat. Suomessa on 12
opintokeskusta, joita pitävät yllä kansalaisjärjestöt, puolueet ja ammattiliitot. Niiden
koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 350 000 ihmistä. Sinäkin olet saattanut osallistua
johonkin opintokeskuksen koulutukseen!
Opintokeskusten työmuotoina ovat erilaiset kurssit, luennot ja seminaarit sekä
vertaisoppimisryhminä toimivat opintokerhot.

den här broschyren kan du läsa om studiecentralerna och deras roll i
medborgarsamhället. Finlands 12 studiecentraler är en del av den fria bildningen
och stöder ett aktivt medborgarskap och livslångt lärande genom att erbjuda olika
typer av kurser, föreläsningar och studiecirklar. Verksamheten finansieras delvis med
statsunderstöd. Studiecentralerna är flexibla läroanstalter som snabbt svarar på nya behov
av utbildning och fortbildning. Finland har en stark tredje sektor och därför samarbetar
studiecentralerna flitigt med organisationerna. Årligen deltar över 350 000 personer i
studiecentralernas verksamhet.

Opintokeskukset ovat
järjestöjen oppilaitoksia:

Opintokeskukset
kannustavat
aktiiviseen kansalaisuuteen
Opintokeskukset tarjoavat monipuolista aktiivista kansalaisuutta tukevaa
koulutusta esimerkiksi maahanmuuttajille, työttömille ja senioriväestölle.
Koulutus auttaa eri ryhmiä toimimaan
täysipainoisesti ja aktiivisesti yhteiskunnan jäsenenä. Opintokeskusten
toiminta tukee demokratiaa ja osallistumista kustannustehokkaasti ruohonjuuritasolla.
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Opintokeskukset ovat osa vapaata sivistystyötä, jota toteutetaan myös kansalais- ja
työväenopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa.
Oppilaitosten toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä. Lain mukaan:

§

Kolmas sektori
on yhteiskunnan
vahvuus
Suomessa on kansainvälisesti erityisen
vahva yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan kenttä. Opintokeskukset ovat
kansalaisjärjestöjen oppilaitoksia ja
niiden kumppaneita kehittämisessä.
Opintokeskusten järjestöjen kanssa
toteuttamat kurssit, seminaarit, opintokerhot ja kulttuuritoiminta mahdollistavat aktiivisen tekemisen, oppimisen
ja kehittymisen!

”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen
periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden
monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää
kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista
suomalaisessa yhteiskunnassa.”
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Opintokeskukset
tuottavat koulutusta
ketterästi
Opintokeskukset toimivat joustavasti eri puolilla Suomea siellä missä
opiskelijat ovat. Opintokeskuksilla ei
ole kalliita kiinteistöjä. Yhä suurempi
osa koulutuksista ja opintokerhoista
tapahtuu verkossa. Opintokeskukset
pystyvät vastaamaan nopeasti uusiin koulutustarpeisiin.
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