
Strategia 
2023–2027
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Opintokeskus Sivis



Siviksen strategia on laadittu vuosille 2023–2027. 
Olemme tunnistaneet toimintaympäristöstä haasteita,
joihin Sivis oman tehtävänsä ja vahvuuksiensa
mukaisesti voi yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa luoda
ratkaisuja.

Strategiassa valitsemme toimintatapamme tavoitteiden 
toteuttamiseen.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä strategiaa on 
tarpeellista tarkastella ja päivittää viisivuotisen kauden aikana 
toiminnan arvioinnin ja toimintaympäristön seurannan pohjalta.



Strategiakuva 
ohjaa kaikkea 
toimintaamme. VISIOMME:

Opimme yhdessä osaaviksi ja 
aktiivisiksi kansalaisiksi

Elinikäinen oppiminen 
ja kansalaistaitojen

edistäminen koulutuksella.

Kasvattaminen 
kestävään 
elämään.

Demokraattisen 
yhteiskunnan tukeminen 

koulutuksella.

Järjestöjen 
elinvoimaisuuden 

vahvistaminen 
osaamisella.

ARVOMME
Sivistys 

Aktiivinen kansalaisuus
Kestävä elämä
Yhteisöllisyys 

Koulutuksen tasa-arvo

NELJÄ 
TAVOITETTAMME

MISSIOMME
Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa

Aikuiskasvatuksen, kulttuuritoiminnan ja 
muun vapaan sivistystyön edistäminen.

Kansalaisten osaamisen kehittäminen.

Aktiivisen kansalaisuuden ja 
vapaaehtoistyön edistäminen.



Sivis toimii siltana järjestösektorin ja koulutussektorin 
välissä sekä alustana oppimiselle ja kehittymiselle 
järjestöissä.

Olemme kahden toimintaympäristön vaikutuspiirissä: 
järjestö- ja koulutussektorin ja vaikutamme molemmissa. 
Molemmat näistä reagoivat herkästi yhteiskunnallisiin 
muutoksin ja tarpeisiin.

Olemme tunnistaneet kuusi Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen 
toiminnalle keskeistä yhteiskunnallista haastetta:

Kuusi tunnistettua haastetta 
Siviksen toimintaympäristöstä.



4.
Kestäv y y sk r iisi
haastaa ajattelua hyvästä elämästä ja sivistyksestä. Kestävän 
elämän edistämisen taitojen tarve on voimakkaassa 
kasvussa ja erityisesti nuoret haluavat tulevaisuudessa 
vapaaehtoistoimintaan, johon kestävyys liittyy.

5.
Demok r at ia uhk aa r apautua.
Maailmanlaajuisesti demokratian
tila on heikentynyt viimeiset 15 vuotta. 
Globaali pandemia on vauhdittanut 
rapautumista.

6.
Jär jestöjen toimintatav at muuttuv at  
yhteiskunnallisen muutoksen, resurssien 
vähenemisen, yksilöiden tarpeiden ja 
osallistumisen muotojen muutoksen myötä.

Siviksen toimintaympäristön haasteet

1.
Jatk uv an oppimisen t ar v e k asv aa,
kun yksilöiden on päivitettävä osaamistaan, jotta he pysyvät 
mukana niin työelämässä kuin aktiivisina kansalaisina. Yksilöt 
kouluttautuvat erilaisissa paikoissa läpi uransa ja elämänsä.
Järjestöjen koulutuksille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia, kun
opiskelu ei ole enää niin tutkintokeskeistä.

2.
Digitaalisuus ja digitaalinen k ansalaisuus muuttav at  
yksilöiden yhteiskunnallisen osallistumisen toimintatapoja ja 
mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa painottuu kolme keskeisintä 
osaamista: ongelmanratkaisutaidot, digitaalisten ratkaisujen ja 
alustojen hyödyntämisosaaminen sekä tiedon arviointitaidot.

3.
Osallistuminen, hy v inv oint i ja k oulutus
k asaantuv at ,  ja osa ihmisistä on vaarassa jäädä 
aikuiskoulutuksen ja järjestötoiminnan ulkopuolelle.



Sivis edistää jäsenjärjestöjensä kanssa 
aik uisk asv at ust a,
k ult t uur it oimint aa ja muuta v apaata
siv ist y st y öt ä kehittäen k ansalaisten
osaamista ja edistäen ak t i iv ist a
k ansalaisuutta ja v apaaehtoisty ötä.

Missio



Arvot

Siviksen toiminnassa korostuvat 
siv ist y s, ak t i iv inen
k ansalaisuus,  k estäv ä elämä,
y ht eisöll isy y s ja k oulut uk sen
t asa-ar v o.

Arvot näkyvät toiminnan sisällöissä ja 
pedagogiikassa.



Siv ist y s
Sivistys on paitsi tietojen ja taitojen oppimista myös kriittistä, 
vastuullista ja itsenäistä ajattelua ja toimintaa suhteessa muihin 
sekä itsensä kehittämistä inhimillisen kulttuurin eri alueilla.
Toimintamme ytimenä on järjestöissä yhdessä sivistyminen
oppimalla. Sivistyneinä yhteisöinä järjestöt tekevät edustamiaan
arvoja todeksi edistämällä osallisuutta, demokratiaa ja kestävää
elämää.

Ak t i iv inen k ansalaisuus
Uskomme, että järjestöjen koulutuksen ja toiminnan 
kautta yksiöillä on mahdollisuus oppia perustaitoja, jotka 
mahdollistavat aktiivisena kansalaisena toimimisen, 
vaikuttamisen ja vastuun ottamisen yhteiseksi hyväksi.
Yhteiskunnan tuntemus ja ymmärrys lisäävät osallisuutta 
ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään, itseään ja 
lähiyhteisöään koskeviin asioihin.

Kestäv ä elämä
Tavoittelemme kestävää elämää Siviksessä yhdessä 
jäsenjärjestöjen kanssa ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja 
taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Toimimalla järjestöjen 
kanssa edistämme koulutuksen saavutettavuutta ja ihmisten 
välistä yhdenvertaisuutta.

Y ht eisöll isy y s
Yhteisöllisyys on pedagogisen toimintamme lähtökohta. 
Mielekäs oppiminen on vuorovaikutteista ja keskustelevaa. 
Samalla syvennämme rakentavan vuorovaikutuksen ja 
kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä taitoja.

Koulut uk sen t asa-ar v o
Teemme järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä, jotta kaikilla 
aikuisilla on mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen.

Arvot



Elinikäinen oppiminen
ja kansalaistaitojen 

edistäminen koulutuksella. Kasvattaminen 
kestävään elämään.

Demokraattisen 
yhteiskunnan tukeminen 

koulutuksella.
Järjestöjen 

elinvoimaisuuden 
vahvistaminen 

osaamisella.

Neljä tavoitettamme



OPPIMINEN
JA 
SIVISTYMINEN

SIVISTYNYT 
YHTEISÖ

JULKINEN 
VAIKUTTAMINEN

KESTÄVYYS
JA 
EETTISYYS

verkostot

arvoihin 
vaikuttaminen

digikansalaisuus 

vaikuttamisen
taidot

vertaisuus ja 
dialogi

osallistuminen

eettinen kasvatus-
kumppanuus

järjestön 
toiminnan 
eettisyys

Järjestöjen koulutus edistää elinikäistä 
oppimista ja kansalaistaitoja

Osaaminen vahvistaa 
järjestöjen elinvoimaisuutta

Järjestöt tukevat koulutuksellaan 
demokraattista yhteiskuntaa

Järjestöt kasvattavat 
kestävään elämään

Opimme yhdessä 
osaaviksi ja 
aktiivisiksi 
kansalaisiksi.

Visiotamme kohti meitä opastaa 
järjestöjen sivistyskompassi ja 
neljä vaikuttavuustavoitetta.

Järjestöissä sivistytään yhdessä oppimalla ja 
edistetään osallisuutta ja kestävää elämää.

Visio



Tavoite 1: Järjestöjen koulutus edistää elinikäistä oppimista ja kansalaistaitoja.

Y ht eisk unnall inen haaste
Osaamistarpeet yhteiskunnassa muuttuvat nopeasti. 
Digitaalisuus haastaa osaamistamme. Jatkuvaa oppimista ja 
eri tavoilla hankitun osaamisen tunnistamista tarvitaan kaikilla
elämänaloilla. Mahdollisuus kehittää omaa osaamista järjestöissä 
ja vapaaehtoistoiminnassa on tärkeä motivaattori hankkiutua 
järjestötoimintaan ja uusia toimijoita tarvitaan.

Järjestöjen koulutustoiminta on keskenään erilaista ja resurssit 
koulutuksen toteuttamiseen vaihtelevat. Laadukkaan 
koulutuksen toteuttaminen edellyttää riittävää pedagogista 
osaamista ja taloudellista tukea.

Tav oitet ila
• Järjestöt tunnistetaan merkittäviksi paikoiksi oppia 

ja kehittää kansalaisten osaamista.
• Järjestökoulutuksiin on helppo osallistua ja niihin 

osallistuu laaja joukko ihmisiä.
• Järjestöjen koulutustoiminta on pedagogisesti

korkealaatuista.
• Järjestökoulutus ja -toiminta kannustavat ihmisiä 

elinikäiseen oppimiseen.



Rat k aisumme
Sivis on järjestöjen tunnettu ja näkyvä strateginen kumppani 
koulutuksen järjestämisessä. Tuomme oppilaitoksena järjestöjen 
koulutuksen osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Toteutamme 
yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa erityisesti aktiivista 
kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa 
edistävää koulutusta.

Tunnemme jäsenjärjestöjemme koulutustoiminnan. Yhteistyö 
Siviksen kanssa tukee järjestön osaamisen kehittämistä, koulutuksen 
strategista suunnittelua, laadukasta koulutustoimintaa ja yhteistyötä 
järjestöjen kesken sekä vahvistaa järjestöjen resursseja koulutuksen 
järjestämiseen.

Vaikutamme sen puolesta, että järjestöt tunnistetaan jatkuvan 
oppimisen ympäristöinä ja sivistystoimijoina, ja että järjestöissä 
hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan yhteiskunnassa.



Y ht eisk unnall inen haaste
Maapallon ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
kestävyys ovat koetuksella. Järjestöt etsivät rooliaan 
kestävän elämän edistämisessä.

Tav oitet ila
• Järjestöjen toiminta tukee kestävään elämään kasvamista.
• Kestävä elämä näkyy Siviksen ja järjestöjen 

koulutustoiminnan sisällöissä ja toimintatavoissa.
• Järjestöjen koulutuksen pedagogiikka tukee uudistavaa

oppimista kestävän elämän kysymyksissä.
• Kestävä elämä on läpileikkaava arvo Siviksen toiminnassa.

Tavoite 2: Järjestöt kasvattavat kestävään elämään.

Rat k aisumme
Siviksen työkalut auttavat järjestöjä ottamaan 
kestävän elämän kysymykset huomioon koulutuksen 
suunnittelussa toteutuksessa ja sisällöissä. Toimimme 
itse esimerkkinä kestävän elämän edistämisessä 
toiminnassaan.



Y ht eisk unnall inen haaste
Merkit demokratian rapautumisesta ja yhteiskunnan 
polarisoitumisesta ovat nähtävissä. Koulutukseen ja 
vapaaehtoistoimintaan osallistuminen kasautuvat, 
osa ihmisistä jää osallistumisen katvealueelle. Myös 
aikuiset tarvitsevat perustaitojen ja kansalaistaitojen
vahvistamista. Kaikilla aikuisilla ei ole riittäviä perustaitoja 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen, aktiivisena 
kansalaisena toimimiseen ja vaikuttamiseen itselleen 
tärkeänä pitämiinsä asioihin.

Tav oitet ila
Järjestökoulutus ja -toiminta kannustavat osallistumaan
ja vahvistavat perustaitoja, rakentavan vuorovaikutuksen
taitoja ja demokratiaosaamista.

Tavoite 3: Järjestöt tukevat koulutuksellaan demokraattista yhteiskuntaa.

Rat k aisumme
Sivis kehittää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa 
pedagogiikkaa. Yhdessä järjestöjen kanssa koulutamme 
aktiiviseen kansalaisuuteen, vaikuttamisen ja osallistumisen 
taitoihin.



Y ht eisk unnall inen haaste
Järjestöjen toimintaympäristö muuttuu nopeasti.
Järjestöiltä edellytetään entistä parempaa osaamista 
kehittää toimintaansa ja arvioida vaikuttavuuttaan. Resurssit 
niukkenevat ja uusia rahoitusmuotoja etsitään. Jäsenyys
ja vapaaehtoisuus ovat muutoksessa. Uusia rakenteita 
ja toimintatapoja tarvitaan ja uutta osaamista kaivataan 
toiminnan organisointiin, johtamiseen ja hallintoon.
Järjestötoiminta yhtäältä ammattimaistuu, toisaalta
kansalaisten vahva kiinnostus vapaaehtoistoimintaan 
luo potentiaalia vapaaehtoisuuden vahvistamiseen.
Uusia keinoja ja toimintatapoja kaivataan vapaaehtoisten
toimijoiden tavoittamiseen ja toimijoiden motivaation 
säilyttämiseen.

Tav oitet ila
• Järjestöissä on vahva osaaminen järjestö- ja 

vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja kehittämiseen.
• Järjestöillä on kyky ennakoida ja uudistaa toimintaansa.

Tavoite 4: Osaaminen vahvistaa järjestöjen elinvoimaisuutta.

Rat k aisumme
Autamme lisäämään järjestötoiminnan ja -kehittämisen 
osaamista, hallinto-osaamista sekä vaikuttavuus- ja 
tulevaisuusosaamista kouluttamalla. Sivis tarjoaa alustan 
järjestöjen väliselle yhteistyölle ja verkostoille järjestöosaamisen 
kehittämisessä.



Sivis on v apaan siv ist y st y ön aik uisoppilaitos
ja
jär jestöjen siv ist y sli it t o.

Järjestöjen oppilaitoksena järjestämme koulutusta 
itse ja yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa.
Tuemme järjestöjen koulutusta pedagogisesti ja 
taloudellisesti.

Järjestöjen sivistysliittona edistämme yhteisöllistä 
aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja vapaata 
sivistystyötä. Tuotamme julkaisuja ja selvityksiä, 
ylläpidämme verkostoja, kehittämishankkeita
ja vaikuttamisviestintää.

Sivistysliitto ja opintokeskus



Koulut ust oimint a jäsenjär jest öjen
k anssa

Koulutamme yhdessä järjestöjen kanssa.

Viisi toiminnan tapaa – Siviksen työkalupakki

Siv ist y sli i t t o
Edistää jäsenjärjestöjensä kanssa aikuiskasvatusta, 
kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä.

Ylläpitää Opintokeskus Sivistä.

Opintok esk us
Toimii valtakunnallisena oppilaitoksena järjestämällä opintoja itse sekä 

yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa elinikäisen oppimisen, aktiivisen 
kansalaisuuden sekä ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi.

Siv ik sen it se toteuttama k oulutus
Tarjoamme koulutusta järjestötoimijoille.

Y hteisk ehit täminen 
Toteutamme järjestöjen kanssa 
kehittämistoimintaa, teemme 

tutkimuksia ja selvityksiä.

Ver k ostot ja aluety ö
Ylläpidämme ja tarjoamme verkostoja 

järjestöille ja osallistumme järjestötoiminnan ja 
vapaan sivistystyön verkostoihin alueellisesti, 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Vaik uttamisty ö
Viestimme toiminnastamme ja tavoitteistamme ja 

vaikutamme osallistumalla aikuiskasvatukseen, 
järjestöihin ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvään 

keskusteluun ja kehittämistyöhön.



Y hdessä jäsenjär jest öjemme k anssa
• Edistämme aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja vapaata sivistystyöä
• Kehitämme kansalaisten osaamista
• Edistämme aktiivista kansalaisuutta ja vapaaehtoistyötä.

Tav oitteemme:
• Edistämme elinikäistä oppimista ja kansalaistaitoja koulutuksella
• Kasvatamme kestävään elämään
• Tuemme koulutuksella demokraattista yhteiskuntaa
• Vahvistamme järjestöjen elinvoimaisuutta osaamisella
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