Maailman parhaat edellytykset
sivistykselle ja osaamiselle

1 000 000
ihmisen kouluttaja

Sivistystyönantajat eli Sivista edustaa yli 330 sivistys-,
koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa. Jäsentemme
palveluksessa on noin 56 000 työntekijää. Olemme
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.
Keskeisimpiin tehtäviimme kuuluu alan työehdoista
neuvotteleminen yhdessä henkilöstöä edustavien
ammattiliittojen kanssa sekä jäsentemme neuvonta
ja koulutus työelämäasioissa. Me myös vaikutamme

laaja-alaisesti jäsentemme toimintaedellytyksiin tekemällä
yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja muiden
sidosryhmien edustajien kanssa. Toimintamme kautta
kehittämme ja uudistamme suomalaista työelämää
yhdessä jäsentemme kanssa.

Tutustu jäsenistöömme:
www.sivista.fi

Ammattikorkeakoulut 22 kpl

100%

86%

Ammatillinen koulutus 143 kpl

Vapaa sivistystyö

Sivistan jäsenet lukuina

Yliopistot 13 kpl

Kansanopistot 77 kpl

Kansalaisopistot 175 kpl

86%

13%

Peruskoulut 413 kpl

Opintokeskukset 12 kpl

Kesäyliopistot 20 kpl

57%

23%

67%

75%

81 kpl

96 kpl

8 kpl

Lukiot 269 kpl

Taiteen perusopetus 120 kpl

Urheiluopistot 11 kpl

13 kpl

19 kpl

16%

35%

42 kpl

42 kpl

66 kpl

91%
10 kpl

22 kpl

15 kpl

Muut jäsenet 22 kpl
• Taide ja kulttuuri 2 kpl
• Koulutusvienti 4 kpl
• Tukipalvelut 16 kpl

Sivistan jäsenet
Muut koulutuksen
järjestäjät

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Katso tarinat: luovi.fi/erityinentehtava

Toimitusjohtajan
tervehdys
Sivistystyönantajien visio on, että Suomessa on
maailman parhaat edellytykset sivistykselle ja
osaamiselle. Uskomme tähän vahvasti ja tämän
eteen teemme ylpeästi töitä päivittäin.
Saamme edustaa laajasti sivistyksen tekijöitä,
joiden toiminnot kattavat osaamisen, kasvatuksen,
tutkimuksen, kulttuurin, taiteen ja näihin liittyvät
tukitoiminnot. Jäsenemme kouluttavat vuosittain
noin miljoona ihmistä, tutkivat ja kehittävät,
tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia kaikenikäisille,
ovat läsnä yhteiskunnassa sekä työelämän ja
ihmisten arjessa kotimaassa ja maailmalla.
Vaikuttavaa. On hienoa edustaa tätä joukkoa ja
tehdä heille edunvalvontaa.
Tässä esitteessä kerromme tarkemmin strategiastamme, tavoitteistamme ja toiminnastamme.
Toivotan mukavia lukuhetkiä koko toimistomme
väen puolesta.

Olemme palveluksessasi!
Sivistan henkilöstö muodostaa tehokkaan
ja monipuolisen asiantuntijayhteisön.
Vaikutamme aktiivisesti lainsäädäntöön ja koulutuspolitiikkaan muun muassa lausuntoja antamalla ja
huolehdimme laaja-alaisesti jäsentemme työmarkkinaja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Työehtosopimusneuvottelut sekä koulutusalan edunvalvonta kotimaassa
ja EU-tasolla ovat tärkeä osa toimintaamme.
Kehitämme työehtosopimuksia ja tarjoamme jäsenillemme
neuvontaa työsuhdeasioissa ja työehtosopimusten tulkinnassa sekä tukea organisaation muutostilanteissa.
Järjestämme työmarkkina- ja työsuhdeasioihin liittyvää
koulutusta, joka voidaan räätälöidä jäsentemme tarpeita
vastaavaksi. Lisäksi teemme talousseurantaa ja tuotamme
aineistoja ja tilastoja jäsentemme toimialaan liittyen.

Tavoitteenamme on parempi ja vaikuttavampi
työelämä!

Menestytään
yhdessä!
Teemu Hassinen
Toimitusjohtaja
Sivistystyönantajat

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot,
ammatilliset perustutkinnot, lupakorttikoulutukset
ja räätälöidyt koulutukset yrityksille.
Taitajantie 2, Kouvola | 020 7879 200 | www.taitajantie.fi

Oppimisen iloa - Eiran aikuislukio
Aina on oikea hetki aloittaa opiskelu

Lukio - opiskele aikuisella meiningillä - lähitunneilla tai verkko-opintoina
Peruskoulu - perusteet kuntoon jatkoa varten
LUVA - ovet auki lukio-opintoihin
Suomen kielen kurssit - kieli haltuun tehokkaasti
Lue lisää eira.fi/aloitaopiskelu

Työelämän uudistaja
Yksi toimintamme painopisteistä on työelämän
uudistaminen ja lainsäädäntöön vaikuttaminen.

Pyrimme edistämään parempaa ja vaikuttavampaa työelämää ja tavoittelemme moderneja ja toiminnan joustavuuden mahdollistavia ratkaisuja työehtosopimusten kehittämisen kautta. Nostamme aktiivisesti esiin työantajien
näkemyksiä työelämän lainsäädännön uudistamisessa
– myös koulutusalalla on työnantajia, ja heille pitää antaa
mahdollisuus toimia. Lisäksi etsimme uusia ratkaisuja jatkuvalle oppimiselle ja sen mahdollistamiselle muuttuvassa
työelämässä.

Svenska samskolan
Anna Tapion
säätiö sr

Silmontie 2, 36720 Aitoo
puh. 0400 767 682 kanslia
kanslia@annatapio.fi
www.annatapio.fi

Englantilaisen
koulun säätiö

Mäntytie 14, 00270 Helsinki
puh. 010 321 7920
english.school@engs.fi
www.engs.fi

Svenska samskolan
i Tammerfors

Koulukatu 14, 33200 Tammerfors
puh. 050 432 7189
rektor@samskolan.fi
www.samskolan.fi

Lauttasaaren
yhteiskoulu

Isokaari19, 00200 Helsinki
puh. 050 354 9770, jouni.rasa@
lauttasaarenyhteiskoulu.fi
www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Koulutuksen ja tutkimuksen puolestapuhuja
Edustamme koulutuksen koko elinkaarta, ja pyrimme vahvistamaan koulutuksen
ja tutkimuksen asemaa yhteiskunnassa.
Tuomme toimialaamme esille erilaisten viestinnän
keinojen sekä selvitysten ja tutkimusten avulla yhdessä
jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa. Puhumme
koulutuksen ja tutkimuksen puolesta erilaisissa päättäjä-

ja mediatapaamisissa ja vaikutamme yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Haluamme vahvistaa koulutuksen ja
tutkimuksen merkitystä linkittämällä ne entistä vahvemmin
työelämän ja muun yhteiskunnan kanssa.

Rakennamme tulevaisuutta toimimalla
aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tarjoamalla ihmisille monipuolisia
kehittymisen mahdollisuuksia.

Järvenpää | Pieksämäki | Lapua | Ruokolahti | Uusikaarlepyy

Yhteistyön asialla
Yhteistyö ja verkostoituminen ovat avainasioita,
kun pyrimme kehittämään suomalaista
koulutusjärjestelmää kokonaisuutena.

Tuomme yhteen koko koulutusketjun toimijat ja kartoitamme, miten he voivat tehdä yhteistyötä keskenään yli
koulutusasteiden. Kannustamme heitä paitsi opetus- ja
tutkimusyhteistyöhön myös esimerkiksi tilojen ja muun
infran yhteiskäyttöön – ekosysteemiajatteluun. Koko
koulutusketjun näkökulma on aina esillä myös kaikessa
edunvalvontatyössämme.

Verkostoitumisen
mahdollistaja
Edistämme koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja verkostoitumista
monenlaisin keinoin.
Järjestämme muun muassa työ- ja elinkeinoelämän
edustajien ja koulutusalan johdon tapaamisia luodaksemme
mahdollisuuksia kohtaamiselle ja uusien yhteistyömahdollisuuksien löytämiselle. Kokoamme ja levitämme
tietoa koulutussektorin työelämäyhteistyöstä erilaisten
barometrien, selvitysten ja jäsentarinoiden kautta. Lisäksi
pidämme työelämäyhteistyön mahdollisuudet ja merkityksen
esillä edunvalvonnassamme, kuten lausunnoissamme ja
muussa viestinnässämme.

SINUN IDEASI.
SINUN TULEVAISUUTESI.
www.bc.fi

Työnantajuuden tukena
Myös koulutus- ja tutkimusalalla on työnantajia
ja työntekijöitä – esimiehiä ja alaisia.

Vahvistamme tietoisuutta alamme työnantajuudesta
tuomalla sitä esille edunvalvonnassamme. Jäsentemme
roolia työnantajina tuemme jäsenneuvonnalla ja esimerkiksi
järjestämällä esimieskoulutusta. Lisäksi vahvistamme
johtajaosaamista muun muassa tekemällä erilaisia
selvityksiä ja järjestämällä johtajuutta käsitteleviä
tilaisuuksia.

Liity jäseneksi!
Teemme koulutus- ja sivistysalan elinkeinopoliittista
edunvalvontaa, neuvomme ja koulutamme jäseniämme
työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyen sekä
tuotamme toimialaa profiloivia tilastoja ja muuta
materiaalia. Jäsentemme palveluksessa on myös
seitsemän työsuhdeasioihin perehtynyttä juristia.

Kiinnostuitko jäsenyydestämme?
Täytä hakemus nettisivuillamme:
www.sivista.fi

Odotukset ylittävä asiakaskokemus
Liiketalouden koulutusta 110 vuoden kokemuksella. Mercuria toimii yhdessä, vastuullisesti ja uudistaen.
Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla tarjoamme seuraavia liiketalouden alan tutkintoja ja koulutuksia:

•
•
•
•
•
•

Liiketoiminnan perustutkinto 180 osp
Liiketoiminnan ammattitutkinto 150 osp
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 180 osp
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 150 osp
Yrittäjän ammattitutkinto 150 osp
Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto 180 osp

Meiltä saat myös osaamisen kehittämistä ja valmennusta
tarpeittesi mukaan. Suunnittelemme kaikki koulutukset
asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti.
Ota yhteyttä: koulutuspäällikkö Minttu Kilpinen
p. 040 733 7493
minttu.kilpinen@mercuria.fi.
mercuria.fi

Sivistystyönantajat / Finnish Education Employers (FEE)
Eteläranta 10, 00130 Helsinki • PL 30, 00131 Helsinki
puh. 09 1728 5700
etunimi.sukunimi@sivista.fi
www.sivista.fi

 KOPUN KRISTILLINEN KOULU
perusopetuksen vuosiluokat 1–6
www.kopunkoulu.fi

 SIIKASALMEN KRISTILLINEN KOULU

esiopetus, perusopetuksen vuosiluokat 1–9
www.siikasalmenkoulu.fi

 SUOMEN KRISTILLINEN YHTEISKOULU
esiopetus, perusopetuksen vuosiluokat 1–9,
lukio, asuntola
www.skyk.fi

 TAMPEREEN KRISTILLINEN KOULU

esiopetus, perusopetuksen vuosiluokat 1–9
www.takriko.fi

 PÄIVÄKOTI PIKKUPURSI
www.pikkupursi.fi

Suomen
Adventtikirkon
koulutoimi

• www.jssuomi.fi

Laadukasta ja välittävää
kasvatusta ja opetusta
kristillisessä
toimintakulttuurissa.

