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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n 
VUOSIKOKOUS TYÖVÄEN AKATEMIASSA 1.10.2014 klo 15.00

E S I T Y S L I S T A 

  1. Vuosikokouksen avaus  

2. Kokousvirkailijoiden vaali 
   2.1. puheenjohtajat 

   2.2.   sihteeri 
   2.3.   pöytäkirjantarkistajat 
   2.4.   ääntenlaskijat 
    
  3. Vuosikokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

  4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

  5.  Ilmoitusasiat 

  6.  Yhdistyksen toimintakertomus (kaudelta 09/2012 – 08/2014) 
   
  7.  Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2013 ja tilintarkastajien lausunto 

  8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

  9. Jäsenmaksun määrääminen vuodeksi 2015 

10. Yhdistyksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja hallituksen jäsenten 
kokouspalkkioiden, päivärahojen ja matkakorvausten määrääminen 
vuodeksi 2015  

11. Yhdistyksen toimintasuunnitelman (toimintakausi 09/2014 – 08/2016) 
vahvistaminen  

12. Yhdistyksen talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015   

13. Hallituksen jäsenten vaali (toimikausi 2015 – 2017)   

14. Tilintarkastajien vaali vuodeksi 2015 

15. Vaalivaliokunnan asettaminen 

16. Muut hallituksen esittämät asiat 
   
17. Kokouksen päättäminen 
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Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n jäsenyhteisöille 

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 
1.10.2014 alkaen klo 15.00 Kansanopistokokouksen yhteydessä Työväen Akatemiassa os. Vanha Turuntie 
14, 02700 Kauniainen. Suomen Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenyhteisöjä 
voi yhdistyksen kokouksessa edustaa enintään neljä (4) jäsenyhteisön valtuuttamaa henkilöä, kukin yhdellä 
äänellä. Yhdellä henkilöllä voi olla useamman ylläpitäjän valtuutus, mutta aina vain yksi ääni/ylläpitäjä. 
Äänioikeuden voi osoittaa valtakirjalla tai pöytäkirjan otteella. Samaan, ylläpitäjäyhteisön nimenkirjoittajan 
allekirjoittamaan valtakirjaan voidaan merkitä kaikki äänioikeutetut henkilöt.   
  
Vuosikokouksen järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme ystävällisesti, että toimittaisitte valtakirjanne jo 
etukäteen yhdistyksen toimistoon viimeistään perjantaina 26.9. joko postitse (os. Annankatu 12 A 18, 
00120 Helsinki) tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kansanopistot.fi. Emme voi taata, 
että tämän jälkeen lähetetyt valtakirjat tulevat mukaan vuosikokoukseen, ottakaa siis varmuuden vuoksi 
valtakirja mukaan. Valtakirjan voi esittää vielä kokouspaikalla, mutta ruuhkien välttämiseksi suosittelemme 
käyttämään edellä mainittua menettelyä. 
 
Jokaisen valtuutetun tulee henkilökohtaisesti noutaa numeroitu äänestyskorttinsa Kansanopisto-
yhdistyksen infopisteestä ennen vuosikokousta. Kahvitarjoilu klo 14.15 - 15.00.  

Helsingissä 1.9.2014 
toimeksi saaneena: Jyrki Ijäs, pääsihteeri    

 
 
Till medlemsorganisationerna av  
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry  
 
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:s årsmöte hålls i samband med 
Kansanopistokokous – Folkhögskolemöte onsdagen den 1 oktober 2014 kl. 15.00 i Työväen Akatemia 
(Arbetarnas Akademi) adr. Gamla Åbovägen 14, 02700 Grankulla. 
 
Enligt föreningens stadgar har varje medlemsorganisation (folkhögskolans upprätthållare) rätt att sända 
fyra (4) röstberättigade representanter till årsmötet. Varje representant har en röst och de bör kunna 
bevisa sin rösträtt med upprätthållares fullmakt eller med protokollutdrag. Alla representanter kan 
antecknas i samma fullmakt. En person kan ha fullmakter från flera upprätthållare, men har alltid bara en 
röst per upprätthållare. 
 
För att underlätta arrangemangen under årsmötet ber vi er vänligen att leverera era fullmakter redan på 
förhand till föreningens kansli senast fredagen den 26.9. per brev (Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors) 
eller skannad per e-post till adressen kansli@folkhogskolor.fi. Vi kan inte garantera att fullmakter som 
skickas efter detta datum hinner beaktas i tid för årsmötet, så ta dem med för säkerhets skull. 
 
Fullmakten kan presenteras ännu på mötesplatsen, men för att undvika köer rekommenderar vi er att 
skicka den på förhand. Vi bjuder på kaffe 14.15 - 15.00. Varje befullmäktigad skall personligen hämta sin 
numrerade röstsedel från Folkhögskolföreningens infopunkt. 
 
 
i Helsingfors, den 1 september 2014 
enligt uppdrag: Jyrki Ijäs, generalsekreterare 
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TOIMINTAKERTOMUS:  
KATSAUS KAUDEN 09/2012 – 08/2014 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEEN          
 
Toimintakauden 09/2012 – 08/2014 suunnitelma laadittiin niin, että siinä pyrittiin ensin tunnistamaan 
kansanopistoliikkeen edunvalvonnan keskeiset tehtävät ja tavoitteet. Toisena kokonaisuutena tarkasteltiin 
opistotyön kehittämisen painoalueita ja niiden ja yhdistyksen oman palvelutoiminnan kehittämiselle 
asetettavia tavoitteita. Lahdessa 8.10.2013 pidetyssä vuosikokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin 
yhdistyksen hallituksen laatima toimintakauden ensimmäistä vuotta koskenut katsaus. Tämä toiminta-
kertomus on laadittu samalla periaatteella eli ensin on nostettu esiin toimintasuunnitelmaan tehty kirjaus 
ja sitten kuvattu mitä konkreettisia toimia asiassa on tehty ja mitä tuloksia saavutettu.      
 
Toimintasuunnitelmassa painottuivat opistotyön kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Uhkia nähtiin lähinnä 
toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksessa, jossa kansanopistojen monialainen koulutustehtävä tuli 
turvata. Mahdollisuuksia vahvistaa opistojen toimintaedellytyksiä löydettiin koulutus- ja nuorisotakuusta, 
uudistuvasta yhteishausta, maahanmuuttajien koulutuksesta, opintososiaalisen tuen uudistamisesta ja 
aikuiskoulutukseen luvatuista panostuksista. Oli varmaan hyvä, että tartuimme yhdistyksenä ja opistoina 
näihin asioihin ensin kehittämistyön näkökulmasta – melkein kaikissa niissäkin jouduimme nimittäin edun-
valvonnan kamppailuihin, joissa oli osoitettava kansanopistojen työn merkitys ja vaikuttavuus. 
 
Syyskuussa 2011 oli Valtioneuvoston ns. budjettiriihessä tehty 100milj. euron leikkaus vuoden 2012 
budjettiesitykseen. Leikkauksesta valtaosa, 40milj. euroa kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
toimialaan ja siitä yli neljännes vapaaseen sivistystyöhön. Vasta lukuvuoden 2012 - 2013 alusta saattoivat 
opistot yrittää sopeuttaa toimintaansa tähän ”etupainotteiseksi” kutsuttuun leikkaukseen. Valtioneuvosto 
laati marraskuussa 2013 rakennepoliittisen säästöpaketin, jossa julkisen talouden menojen vähentäminen 
kohdistui vapaassa sivistystyössä myös yksityisiin oppilaitoksiin. Toimintakauden aikana tehdyt leikkaus-
päätökset vähentävät vapaan sivistystyön määrärahoja elokuussa 2011 esitetystä 173milj. eurosta 
säästöpaketissa päätetyn perusteella noin 145milj. euroon eli 16 %. Kansanopistojen osuus vapaan 
sivistystyön määrärahasta on 31,3 %.  
 
Näiden leikkausten lisäksi kansanopistojen on täytynyt sovittaa toimintataloutensa yhä kasvaneeseen 
eroon tehtyjen ja valtionosuuksiin budjetissa varattujen suoritteiden välillä. Kansanopistojen heikentyneet 
mahdollisuudet toteuttaa perustehtäväänsä ovat olleet edunvalvontatyön keskeinen viesti ja myös 
lähtökohta toimintakaudella aloitetulle rahoitusuudistukselle. Yhdistyksessä uudistusta pohjustettiin 
laatimalla kestävän kansanopistotyön pelisäännöt. 
 
Oma lukunsa – ja uhkansa – kansanopistojen perustehtävän rahoitukselle oli OKM:ssä viritetty hanke 
korvata huomattava osa nykyisestä aikuiskoulutuksen rahoituksesta yksityisten kansalaisten koulutustileillä.   
 
Edunvalvonnan, kehittämistyön ja tiedotuspanostusten yhteinen nimittäjä on ollut kansanopistojen 
asemoiminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja hallituksen kärkihankkeekseen nostamaan nuoriso- ja 
koulutustakuuseen. Erityisen – oikeastaan ennen näkemättömän – näkyvästi kansanopistojen vaatimus olla 
tunnustettu osa koulutusjärjestelmää oli julkisuudessa ja koulutuspoliittisissa keskusteluissa tänä vuonna 
käydyssä kamppailussa kansanopistojen oikeudesta olla osa laajentuvaa oppivelvollisuutta. Siinä nostettiin 
esille kansanopistotyön vaikuttavuus niin yksilöiden, opistojen, niiden ylläpitäjien ja toiminta-alueiden kuin 
koko yhteiskunnan näkökulmasta. Samalla se oli hieno osoitus opistoliikkeen sisäisestä solidaarisuudesta. 
 
Tähän toimintakertomukseen ja sen liitteisiin on kirjattu toimintakauden konkreettisia tekemisiä ja tuloksia: 
lähes 40 lausuntoa, yli 30 yhteistä tilaisuutta, opistotyön pelisäännöt, laadunhallintasuositus, kansanopisto-
todistus, opetussuunnitelmasuosituksia, kehittämis- ja laatuohjelmia jne. Kaikki ne on tehty yhdessä.  
Perustellusti voi sanoa, että suomalaisten kansanopistojen 125 v. juhlavuotta on vietetty työn merkeissä! 
 
Jyrki Ijäs  
pääsihteeri         
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1. Edunvalvonnan tavoitteiden toteutuminen 

Lainaus toimintasuunnitelmasta: 
”KEHO -ohjelman toimeenpano ja vapaan sivistystyön toimintaedellytysten kehittäminen on kesken. 
Vapaan sivistystyön kehittämistoimien jatkamisesta tulee sopia opetushallinnon kanssa ennen nykyisen 
KEHO -ohjelman päättymistä.” 
 

• Kaikki määräaikaiset ylläpitämisluvat vakinaistettiin loppuvuodesta 2013.  
• Opetushallituksen kanssa sovittiin vapaan sivistystyön kehittämisohjelmien laatimisesta oppilaitos-

tasolla ja valtakunnallisesti ja tämän prosessin kytkemisestä rahoituslain uudistamiseen.  
• Yhdistys toteutti oppilaitosjohdon ja muun henkilöstön koulutusohjelmia, joiden tavoitteena oli 

kehittämis- ja laatuohjelmien laatiminen.  
• Yhdistys laati kansanopistotyön pelisääntömuistion opistotoiminnan kehittämisen pohjaksi. 
• Osana vapaan sivistystyön rakenteiden kehittämistä uudistettiin keskusjärjestöjen yhteistyötä. 

Kansanopistoyhdistys osallistui aktiivisesti uuden yhteisjärjestön Vapaa Sivistystyö - Fritt 
Bildningsarbete ry linjausten laatimiseen ja yhteiseen edunvalvontaan.    
   

 
”Kansanopistojen näkemyksen mukaan rahoituslain uudistaminen jäi kesken riittämättömän valmistelutyön 
takia. Uudistustyö tulee aloittaa jo syksyn 2012 aikana.” 

 
• Yhdistys teki useita aloitteita ja esityksiä rahoituslain kehittämiseksi (ks. liite 2) ja linjasi uudistuksen 

tavoitteita opistojen johdon ja ylläpitäjien kanssa.  
• Vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmän uudistustyö aloitettiin vasta valtioneuvoston rakenne-

poliittisten linjausten jälkeen. Yhdistys vastaa rakenne- ja rahoitusryhmän kansanopistojaoston 
sihteerin tehtävästä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle syysistuntokauden 2014 lopulla.   

 
 
”Kansanopistojen koulutustehtävät tulisi turvata tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijapaikkojen 
määrää säänneltäessä ja oppilaitosrakenteita uudistettaessa. ”  
 

• Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja koskevat viranomaispäätökset 
kohtelivat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä ja erityisesti kansanopistoja epätasa-arvoisesti. Yhdistys 
toi epäkohtaa esille omissa kannanotoissaan ja edunvalvonnan toimissaan.  

• OKM:n linjaukset valmentavien koulutusten ja yhteishaun uudistuksista vaikeuttavat kansan-
opistojen mahdollisuuksia osallistua ns. nivelvaihekoulutuksiin. Toisaalta opistojen koulutusten 
vaikuttavuus sai asiantuntijoilta ja lainsäätäjiltä tunnustusta ja julkisuudessa kiitosta.  

• Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellista uudistamista valmistellaan 
rinnakkain, yhdistyksellä on edustaja hankkeen ohjausryhmässä. Uudistuksia koskevissa linjauksissa 
tunnistetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten monialaisuus ja mahdollisuus muodostaa 
yhteistyöverkostoihin perustuvia oppilaitosrakenteita.  

• Yhdistys käynnisti alueellisen koulutustarjonnan kehittymistä ja kansanopistojen asemoitumista 
koskevan selvitystyön. Se aloitettiin kansanopistojen ammatillisen koulutuksen aseman 
jäsentämisellä ja sitä jatkettiin maahanmuuttajakoulutusten ja ns. nivelvaihekoulutusten osalta. 

• Ammatillisen koulutuksen neuvottelutilaisuudet on järjestetty vuosittain rehtorikokouksen 
yhteydessä tai omana tilaisuutenaan.  

• Yhdistys laati rehtorikokouksen päätöksen mukaisesti luonnoksen aiesopimukseksi kansanopistojen 
yhteisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjästä. Opistojen ylläpitäjiltä saadun palautteen 
perusteella järjestelystä neuvoteltiin myös OKM:n johdon kanssa.  

• Yhdistys käynnisti kansanopistolukioiden yhteistyötä koskevat neuvottelut ja esitti OKM:lle 
yleissivistävien oppilaitosten yhteistyörakenteen hyväksymistä uudistuksen yhdeksi malliksi. 
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Valtioneuvosto vahvisti 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman jossa linjattiin vapaan sivistystyön 
oppilaitoskentän rakenteellista uudistamista seuraavasti: ”Toteutetaan vapaan sivistystyön rakenne- ja 
rahoitusuudistus. Tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi luoda riittävän 
suuret vapaan sivistystyö oppilaitokset. Uudistuksessa selkeytetään ja ajantasaistetaan rahoituksen 
määräytymisperusteet. Rahoituksen tulee kannustaa opiskelumuotojen kehittämiseen. Toiminnan 
ennakoitavuuden parantamiseksi määritellään vapaan sivistystyön toiminnan volyymille ylläpitäjäkohtaiset 
rahoituksen reunaehdot. ” 
 
Ja edelleen toisen asteen oppilaitosrakenteesta: 
”Toteutetaan koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän 
uudistaminen siten, että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin (esim. tutkinnot, osatutkinnot, 
osaamispisteet) ja tuloksiin, ei opiskeluaikaan. Tiivistetään 2.asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa siten, 
että vahvojen lukio- ja ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) järjestäjien toimintaedellytyksiä 
parannetaan ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus 
voidaan turvata.” 
    
 
  
”Laajennetaan kansanopistojen tehtävää ja edellytyksiä osallistua koulutus- ja yhteiskuntatakuun 
toteuttamiseen järjestämällä niille pysyvä ja nykyistä suurempi resurssi koulutusten toteuttamiseen ja 
niihin osallistumisen tukemiseen.” 
 

• Eduskunnan sivistysvaliokunta esitti, että vapaan sivistystyön monia mahdollisuuksia nuorisotakuun 
toteuttamisessa tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Valiokunta esitti, että opintoseteliavustuksia 
tulisi voida käyttää myös muille erityisryhmille etenkin niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttaja-
nuoria ei ole ja että vuoden 2014 budjettiin lisätään 1.000.000 euroa käytettäväksi kansanopistojen 
opintoseteliavustuksiin. Esitys ei toteutunut.  

• OKM:n asetuksen 4/2013 mukaisesti kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan suorittamisesta 
saa kuusi lisäpistettä hakeuduttaessa ammatilliseen peruskoulutukseen. OKM hyväksyi yhdistyksen 
esittämän määrittelyn kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan suorittamisesta.  

• Yhdistys aloitti heti oppivelvollisuuden pidentämistä koskeneen rakennepoliittisen päätöksen 
jälkeen laajan vaikuttamistyön kansanopistolinjojen puolesta. 

• Myös Vapaa Sivistystyö ry:n järjestämissä ministeri- ja kansanedustajatapaamisissa otettiin esille 
oppivelvollisuuden ja nuorisotakuun toteuttaminen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja opinto-
sosiaalisen tuen kehittäminen. 

• Hallitusryhmät edellyttivät oppivelvollisuuslain valmistelulta, että ”oppivelvollisuuden 
pidentämisen toteuttamisessa sekä suorittamisvaihtoehdoissa varmistetaan työpajojen ja 
kansanopistojen laajan tarjonnan täysimääräinen hyödyntäminen.” 

• Reisjärven kristillisen opiston julkaisema nettiadressi "Pelastetaan 16-vuotiaiden oikeus 
kansanopistovuoteen!" sai parissa viikossa lähes 20.000 allekirjoittajaa. 

• Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä päätti, että kansanopistojen vapaan sivistystyön linjat 
sisällytetään oppivelvollisuutta koskevaan lakiesitykseen.          
  

 
 
”Jatketaan toisen asteen opintotuen kehittämistä koskevaa aloitteellisuutta.”   
 

• 2. asteen oppilaitosten, itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintotukeen vaikuttavien vanhempien 
tulojen alarajaa korotettiin 30% vuoden 2014 alusta.   
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”Huolehditaan perusopetuksen lisäopetuksen merkityksen tunnustamisesta ja jatketaan pyrkimyksiä sen 
rahoituksen parantamiseksi.” 
 

• 10 -luokat on otettu huomioon oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa lakiluonnoksessa. 
 
 
Opistotyön kehittämisen painoalueet 
 
a)  Kansanopistojen yhteiskunnallisesti tärkeisiin tehtäviin liittyvä koulutus (mm. maahanmuuttajat, 
nivelvaihe, opinnollinen kuntoutus).   
”Toimintakauden aikana kansanopistojen asemaa yhteiskunnallisesti tärkeiden koulutustehtävien hoitajana 
vahvistetaan.”  

 
• Selvitys- ja hanketyötä toteutettiin erityisesti maahanmuuttajakoulutusten ja ns. nivelvaihe-

koulutusten osalta. Sen tuloksia esiteltiin vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja eri viranomaisille.   
• Kansanopistoyhdistys toteutti kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusta ja erilaisia 

koulutuspolkuja käsittelevän koulutuskokonaisuuden opistojen henkilöstölle Opetushallituksen 
(OPH) rahoittamana hankkeena.  

• Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta järjesti lukuvuonna 2012 - 2013 yhteensä 36 opistoa. 
Kansanopistoyhdistys kokosi kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksesta profiilikuvauksen ja 
jäsensi opistojen vahvuuksia ja mahdollisuuksia koulutuksen järjestäjänä.  

• Vuosina 2011 - 2014 toteutettiin OPH:n tuella kansanopistojen erilaisia oppimispolkuja jäsentänyt 
kehittämis- ja koulutuskokonaisuus, jonka tuloksena syntyi kansanopistojen vapaan sivistystyön 
opetussuunnitelmasuositus, kansanopistojen 10-luokkien OPS-pohja sekä uusittu Opinnollisen 
kuntoutuksen suositus.  

• Kansanopistojen nivelvaihekoulutuksista laadittiin selvitys sekä kuvaus kansanopistojen roolista 
erilaisissa koulutuksen nivelvaiheissa ja elämän siirtymävaiheissa. 

 
 
b) Laatu ja vaikuttavuus  

”Valtiorahoittajan vaatimukset kansanopistojen tuottaman koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden 
osoittamiselle ovat kasvaneet.  Kansanopistokentällä tulee ottaa huomioon myös ammatillisen koulutuksen 
laatujärjestelmät. Mahdollisuudet toteuttaa yhtenäisellä tavalla kansanopistokoulutuksen vaikuttavuuden 
arviointia tulisi selvittää ja tarjota opistoille tukea toimintajärjestelmien kehittämistyössä. ”  
  
 

• Yhdistyksen hallitus vahvisti pelisääntömuistion keväällä 2013. 
• Kansanopistoyhdistyksen hankkeissa kehitettiin aineistoa, jonka tavoitteena on sekä tarjota tukea 

kansanopistotoiminnan systemaattiselle kehittämiselle että tuoda yhtenäisellä tavalla esille 
kansanopistojen vaikuttavuutta.  

• Hallitus hyväksyi keväällä 2014 kansanopistojen laadunhallintasuosituksen ja 
kansanopistotodistuksen toimitettavaksi edelleen opistoille. 

• Hankkeissa koottiin kansanopistotoiminnan mittareita ja kehitettiin yhteisiä malleja 
kansanopistojen opiskelijapalautteen kokoamiseksi.  
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c) Palvelurakenteen kehittäminen – opistot ja Kansanopistoyhdistys 

”Sekä valtionosuusjärjestelmän että laatutyön kehittämiseksi tarvitaan oppilaitosten itsensä tekemää 
vapaan sivistystyön tehtävien ja tavoitteiden jäsentämistä ja määrittelyä. Yhdistys tukee opistoja niiden 
omien toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa sekä osallistumisessa alueellisiin kehittämisen 
prosesseihin.”  
 

• Yhdistys toteutti oppilaitosjohdon ja muun henkilöstön koulutusohjelmia: Mentorointiohjelma, 
Opistojohtaminen muutoksessa -koulutus, Ledarskap för ett dynamiskt lärcenter fortbildning sekä 
Laatu- ja vaikuttavuus -koulutushanke. Niissä laadittiin opistojen kehittämis- ja laatuohjelmia. 

• Yhdistyksen edustajat osallistuivat opistojen johtokuntien kokouksiin ja opistojen alueellisiin 
neuvottelutilaisuuksiin.    

 
 
d) Opistotalouden kehittäminen  

”Yhdistys hankkii tietoa kansanopistojen toimintataloudesta: tekemällä selvityksiä ja taloushallinnon 
ohjeistuksia ja järjestämällä henkilöstökoulutusta. Kansanopistojen taloudellinen tilanne on nyt erittäin 
vaikea ja yhdistyksen tulee kantaa siitä osaltaan vastuuta.  Laaditaan selvitys kansanopistojen 
taloudellisesta tilanteesta.” 
 

• Kansanopistojen vuoden 2011 taloustietolomakkeista koottiin selvitysaineisto. 
• OKM:lle tehtiin selvitys kansanopistojen oppilasmaksujen kehityksestä.   
• Kansanopistojohdon koulutuksissa taloushallinto sekä tilastointi ja tiedonkeruu olivat keskeisiä 

sisältöjä. 
• Pelisääntötyössä kiinnitettiin erityistä huomiota suoritteiden syntymiseen ja kustannusten 

raportointiin. 
• Koulutusrakenteiden uudistamisessa yhdistys korosti, että eri koulutusaloilla tehtävien muutosten 

yhteisvaikutusta tulee arvioida erityisesti kansanopistojen osalta.    
 
 
e) Viestintä ja markkinointi  

”Toimintakaudella vahvistetaan yhdistyksen kykyä markkinoida kansanopistojen tarjoamaa koulutusta ja 
lisätään kansanopistotyön näkyvyyttä ottamalla käyttöön uudet välineet: asiakaslehti ja yhdistyksen 
uudistuneet kotisivut.  Yhdistys osallistuu myös valtakunnallisten ohjaus- ja tiedotuspalveluiden 
kehittämiseen yhteistyössä erityisesti OPH:n ja ns. SADE -ohjelman kanssa.” 
 

• Yhdistyksen viestinnässä toteutettiin kokonaisuudistus: Kansanopisto - Folkhögskolan -lehti 
muutettiin yhdessä viestintälinjoja järjestävien opistojen ja Omnipress Oy:n kanssa tuotetuksi ”Ota 
opiksi” -nimiseksi asiakaslehdeksi (jakelu 25.-30.000kpl)ja kotisivut uudistettiin kansanopisto-
opintoja markkinoivaan palvelusivustoon ”Tule oppimaan” ja kansanopistoväen omiksi sivuiksi.  

• Viestintäuudistusta suunniteltiin yhdessä opistojen kanssa ja sivustoja ja yhdistyksen tietokantaa 
opistoilla päivittäville järjestettiin koulutusta.  

• ”Ota opiksi” -lehti ja kansanopistojen koulutusesite ”Kansanopisto-opinnot” yhdistetään 
markkinoinnin tehostamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi syksyllä 2014. 

• Yhteisesiintymisiä messuilla organisoitiin osallistumalla mm. Studia ja OPO -messuille.  
• Uudistunutta yhteishakua esiteltiin myös Talous- ja Rehtoripäivillä.  
• Osallistuttiin Oppijan verkkopalvelun kehittämistyöhön ja tehtiin aloitteita järjestelmän 

kehittämiseksi ja kansanopistojen näkyvyyden lisäämiseksi.   
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f) Sivistyspedagogiikka 

”Yhdistyksen tulee yhdessä opistojen kanssa täsmentää miksi kansanopistoja tarvitaan? Kansanopistoja 
yhdistävää sivistyksen ideologiaa ja yhteisiä käsitteitä tulee kirkastaa ja vahvistaa. ” 

 
• Yhteinen hanke Sivistyspedagogiikasta käynnistettiin yhdistyksen ja kolmen opiston kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liitteet: 

1. Hallituksen, toimikuntien ja työryhmien kokoonpano 2012 – 2014 
2. Kansanopistoyhdistyksen jäsenet, kunniajäsenet ja toimiston henkilökunta 
3. Toimintakaudella tehtyjä lausuntoja, kirjelmiä ja esityksiä 
4. Kansanopistoyhdistyksen järjestämät tilaisuudet 
5. Liitetilastot 
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HALLITUKSEN, TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2012 - 2014   Liite 1
  
HALLITUS (12 kokousta, jäsenten toimikauden päättymisvuosi suluissa) 

Puheenjohtaja: 
     Hannu Salvi,  rehtori, Keski-Suomen opisto (- 2012) 
 Aki Ojakangas, rehtori, Metallityöväen Murikka-opisto (- 2015) 
Jäsenet: 
 Helena Ahonen  rehtori, Seurakunta-opisto (- 2014) 
 Greger Englund rektor, Lärkkulla (2014) 
 Pirkko Hammarén apulaisrehtori, Jyväskylän kr. opisto (- 2016) 
 Timo Heinola rehtori, Kuurojen kansanopisto (- 2015) 
 Juha Matti Holopainen rehtori, Laajasalon opisto (- 2016) 
 Juha Kaivola pedagoginen rehtori, Turun kr opisto (- 2014) 
 Pekka Knuutti rehtori, Karstulan Evankelinen Opisto (- 2016) 
 Eero Lonkila rehtori, Haapaveden Opisto (- 2016) 
 Merja Ojalammi rehtori, Rovala-Opisto (- 2015)  
 Eija Ritari apulaisrehtori, Etelä-Pohjanmaan opisto ( - 2012) 
 Kerstin Romberg rektor, Västra Nylands Folkhögskola ( - 2013)       
 Kristian Sjöbacka rektor, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland ( - 2016)  
 Minna Vähämäki lehtori, Otavan Opisto (- 2015) 
 Jari Valtari  rehtori, Työväen Akatemia (- 2014) 
 
Esittelijä: Jyrki Ijäs pääsihteeri 
Sihteeri:  Tytti Pantsar kehittämispäällikkö 
 
 
Hallituksen jäsenten kesken on sovittu vastuualueista joita he seuraavat: 

Yhteiskunnallisesti tärkeisiin tehtäviin liittyvä koulutus: Helena Ahonen, Juha Kaivola, Merja Ojalammi 
Laatu ja vaikuttavuus: Timo Heinola, Pekka Knuutti 
Palvelurakenteen kehittäminen: Aki Ojakangas ja Kerstin Romberg  
Opistotalouden kehittäminen: Eero Lonkila, Jari Valtari, Kristian Sjöbacka 
Viestintä ja markkinointi: Juha Matti Holopainen, Minna Vähämäki 
Sivistyspedagogiikka: Minna Vähämäki, Pirkko Hammarén  
 
Vastuualueiden jäsenet toimivat Opetushallituksen rahoittamien kehittämishankkeiden ohjausryhmien 
koollekutsujina. 

 
 

TYÖVALIOKUNTA (6 kokousta)  

Puheenjohtaja: 
    Hannu Salvi (2012) rehtori, Keski-Suomen opisto 
 Aki Ojakangas (2013-) rehtori, Metallityöväen Murikka-opisto  
Jäsenet: 
 Helena Ahonen  rehtori, Seurakunta-opisto 
 Timo Heinola  rehtori, Kuurojen kansanopisto 
 Juha Matti Holopainen  rehtori, Laajasalon opisto  
 Kristian Sjöbacka  rektor, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa 
 
Esittelijä:  Jyrki Ijäs  pääsihteeri 
Sihteeri: Tytti Pantsar  kehittämispäällikkö   
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VAALIVALIOKUNTA 

Puheenjohtaja: 
 Anni Rajala  rehtori, Kauhajoen evankelinen opisto   
Jäsenet: 
 Sisko Halonen  rehtori, Lehtimäen opisto (2011 - 2013)  
 Vesa Holappa  koulutuspäällikkö, Metalliliitto (2011 - 2013)  
 Jorma Kallio  talouspäällikkö, Lapuan kristillinen opisto 
 Pauli Karihtala  rehtori, Pohjantähti-opisto 
 Kari Karvonen  rehtori, Aktiivi-Instituutti (2014) 
 Henrika Nordin  rektor, Borgå folkakademi (2014) 
 Pasi Parkkila  rehtori, Iso Kirja -opisto (2014)  
 Kerstin Romberg  rektor, Västra Nylands Folkhögskola (2011 - 2013)  
 
 
SELVITYSHANKKEEN OHJAUSRYHMÄ  

Puheenjohtaja: 
 Helena Ahonen  rehtori, Seurakunta-opisto     
Jäsenet: 
 Jari Fagerlund  rehtori, Kanneljärven Opisto 
 Juha Matti Holopainen  rehtori, Laajasalon opisto  

Marja Kallioniemi  rehtori, Kankaanpään opisto 
 Pentti Lemettinen  rehtori, Lapuan kristillinen opisto 
Sihteeri: Tytti Pantsar  kehittämispäällikkö 
 
 
PELISÄÄNTÖTYÖRYHMÄ  

Puheenjohtaja: 
     Timo Heinola  rehtori, Kuurojen kansanopisto  
Jäsenet: 
 Jorma Kallio  talouspäällikkö, Lapuan kristillinen opisto 
 Juha Kaivola  pedagoginen rehtori, Turun kr opisto  
Sihteeri: Jyrki Ijäs  pääsihteeri 
 
 
RUOTSINKIELISEN TOIMINNAN OHJAUSRYHMÄ (BASGRUPPEN)  

Ordförande: 
 Kerstin Romberg   rektor, Västra Nylands folkhögskola (2012 - 2013) 
 Kristian Sjöbacka  rektor, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (2013-2014) 
Medlemmar: 
 Maria Säll-Öfverström   rektor, Ålands folkhögskola 
 Henrika Nordin  rektor, Borgå folkakademi 
 Martin Näse   utvecklingschef, Kronoby folkhögskola 
 Anita Sjöholm   regionchef, Axxell Utbildning AB 
 Jyrki Ijäs   generalsekreterare,sakkunnig medlem 
Sekreterare:  
 Larry Kärkkäinen  web-informatör 
 Nina Welling projektplanerare 
 
Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja Ulrica Taylor ja Svenska studiecentralin rehtori Björn Wallén ovat 
ottaneet osaa kokouksiin asiantuntijoina. 
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JÄSENET, VUOSIKOKOUKSET, YHDISTYKSEN TOIMISTO   Liite 2 
 
 
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry:ssä on toimintakauden päättyessä jäseninä 
80 kansanopistojen ylläpitäjäyhteisöä.  
 
Ylitornion kristillisen opiston kannatusyhdistys ry ilmoitti 27.12.2012 eroavansa yhdistyksen jäsenyydestä 
Ylitornion kristillisen opiston ylläpitäjämuutoksen vuoksi. Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 
16.1.2014 hyväksyä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön yhdistyksen jäseneksi, koska Ylitornion kristillisen 
opiston ylläpitämislupa oli siirtynyt Oulun diakoniaopiston ylläpitäjälle.  Suomen Kirkon Seurakuntaopiston 
Säätiö ilmoitti eroavansa yhdistyksen jäsenyydestä 31.12.2013 alkaen Kirkkopalvelut ry:n ja Suomen Kirkon 
Seurakuntaopiston Säätiön integroitumisen takia.  
 
Yhdistyksen kutsuttuina kunniajäseninä olivat kertomuskauden päättyessä seuraavat, kansanopistotyössä 
erityisen ansioituneet henkilöt:  
 
Fagerlund, Sten-Erik, rehtori Kauppinen, Liisa, toiminnanjohtaja 
Kiuru, Sakari, pääjohtaja  Launonen, Eva, rehtori   
Lehtinen, Veli, yhteiskuntatieteiden maisteri Lipasti, Esa, opetusneuvos  
Määttälä, Viljo S, maakuntaneuvos Pietikäinen, Margareta, rehtori 
Pulkkinen, Heikki, opetusneuvos Tiensuu, Kyllikki, dosentti    
Tuomi-Nikula, Liisa, apulaisrehtori  Tuomisto, Jukka, professori   
 
Yhdistyksen hallitus päätti 16.1.2014 kutsua yhdistyksen uusiksi kunniajäseniksi teologian tohtori Gustav 
Björkstrandin, kansanedustaja Jukka Gustafssonin ja dosentti Tytti Isohookana-Asunmaan.  
  
Yhdistyksen hallitus myönsi opistojen ylläpitäjien hakemuksesta kertomuskauden aikana 29 kunniamerkkiä 
ansiokkaasta toiminnasta kansanopistotyön hyväksi sekä 23 kultaista ansiomerkkiä ja 20 hopeista ansio-
merkkiä vähintään 30 vuotta ja vastaavasti 20 vuotta ansiokasta kansanopistotyötä tehneille opistojen 
työntekijöille.  
 
Turun kristillisellä opistolla 27.9.2012 pidetyssä vuosikokouksessa oli läsnä 138 äänioikeutettua kokous-
edustajaa 53 eri omistajayhteisöstä. Lahden kansanopistolla 8.10.2013 pidetyssä vuosikokouksessa oli 69 
edustajaa 36 omistajayhteisöstä. 
 
Tilintarkastajina olivat ekonomi Asko Vuorenalusta, KHT ja palvelualuejohtaja Tapio Tähtinen (toiminnan 
tarkastaja) varalla talouspäällikkö, KHT Hannu Riippi ja rehtori Marja-Riitta Heikkilä.  
 
 
Yhdistyksen palveluksessa ovat kertomuskaudella työskennelleet: 
kehittämispäällikkö Tytti Pantsar 
palvelusihteeri Heidi Vesa 2.6.2014 alkaen 
projektisuunnittelija Nina Welling 1.8.2013 - 30.6.2014 
pääsihteeri  Jyrki Ijäs (Ota opiksi -lehden päätoimittaja)  
tiedottaja  Sari Virtanen 31.3.2013 asti    
verkkotiedottaja Larry Kärkkäinen 
yhteyskoordinaattori  Pia Adibe 1.1.2013 - 31.5.2013  
 
Yhdistyksen toimiston sihteerin tehtäviä hoiti osa-aikaisesti 1.1.2012 – 31.12.2012 VSY:n kanssa tehdyn 
sopimuksen perusteella Pia Adibe. Projektitehtäviä ovat omien työnantajiensa lukuun kertomuskaudella 
hoitaneet FM Maria Suoraniemi (1.4.2012 - 13.6.2013) ja HT Mirja Antila (1.9.2013 - 30.10.2014).  
Ota opiksi -lehden kesätoimittajana oli yo Serena Back heinä-elokuussa 2013.    
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Toimintakaudella tehtyjä lausuntoja, kirjelmiä ja esityksiä:  Liite 3 
 
 
21.08.2012 
Sivistyspoliittisen ministerityöryhmän jäsenille: Kansanopistojen toimintaedellytykset turvattava 
 
23.08.2012 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle:  
Lausunto ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamisesta 
 
27.08.2012 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle:  
Kuulemistilaisuus ja lausunto Koulutustilityöryhmän väliraportista 
 
12.9.2012 
Vetoomus eduskuntaryhmille: Kansanopistojen toimintaedellytykset turvattava  
 
24.09.2012 
Kansanopistoliikkeen edustajien ja Sivistysvaliokunnan ja Valtiovarainvaliokunnan sivistysjaoston jäsenten 
neuvottelu Eduskunnassa 
 
09.10.2012 
Muistio Sivistysvaliokunnalle: Kansanopistot ja nuorten yhteiskuntatakuu 
 
19.10.2012 
Lausunto Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle:    
HE 95/2012 valtion talousarvioksi vuodelle 2013; Vapaan sivistystyön rahoitus 
 
24.10.2012 
Asiantuntijakuuleminen ja lausunto, Sivistysvaliokunta: 
HE 97/2012 vp eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. 
 
09.11.2012 
Täsmennys vuoden 2013 talousarvioesitystä koskeviin lausuntoihin Sivistysvaliokunnalle erityisesti 
koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttamisesta kansanopistoissa koskevilta osilta 
 
22.11.2012 
Asiantuntijakuuleminen ja lausunto, Valtiovarainvaliokunta:  
HE 95/2012 valtion talousarvioksi vuodelle 2013; Nuorten yhteiskuntatakuu. 
 
04.12.2012 
Lausunto Sivistysvaliokunnalle: 
HE 168/2012 opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaasta sivistystyöstä annetuin lain väliaikaisesta 
muuttamisesta: ”Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuskoulutukseen kohdistuva säästövelvoite ja sen 
toteuttaminen”. 
 
07.01.2013 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle:  
OKM/4/500/2012: ”Ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonta ja kokonaisopiskelijamääriä koskeva 
suunnitelma vuosille 2013-2016”. 
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11.01.2013 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle:  
Työryhmämuistio 2012:28, ”Ehdotus valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon 
edistämiseksi”. 
 
14.01.2013 
Kuulemistilaisuus, opetus- ja kulttuuriministeriö; korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämisestä 
vastaamaan yhteiskunnan rakennemuutoksen, työurien pidentämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen 
tarpeita. 
 
18.01.2013 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle  
Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Ehdotukset ja vaikuttavuuden arviointi. Loppuraportti 
 
15.02.2013 
Puheenjohtajan kirje opetusministerille koulutustakuun laajentamisesta kansanopistoissa  
 
15.03.2013 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koulujen työrauhan parantamista ja oppilaiden osallistumista 
koskevasta lakiesityksestä 
 
19.04.2013 
Vetoomus opetusministerille ministeriön yhteishakua koskevien linjausten muuttamiseksi ja 
koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi 
 
06.05.2013 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista 
opiskelijamääristä  
 
14.06.2013 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä lukioon valmistavaksi koulutukseksi 
maahanmuuttajille  
 
28.08.2013 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien 
sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta 
 
30.08.2013 
Muistio presidentti Niinistölle kansanopistoista ja nuorisotakuusta 
 
02.09.2013  
Kirjelmät EK:lle, OAJ:lle, OPH:lle ja OKM:lle kansanopistokoulutusten sisällyttämisestä hallituksen ns. 
rakennepaketissa esittämään oppivelvollisuuden pidentämiseen  
 
10.09.2013  
Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle kansanopistovuoden suorittamisen määrittelystä 
 
09.10.2013  
Lausunto Sivistysvaliokunnalle 
HE 118/2013 oikeudesta järjestää maahanmuuttajille ja vieraskielisille lukiokoulutukseen valmistavaa 
koulutusta 
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09.10.2013  
Lausunto Sivistysvaliokunnalle: HE 112/2013 valtion talousarvioksi vuodelle 2014 
 
21.10.2013 
Muistio ja esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksista  
 
25.10.2013  
Kuulemistilaisuus Sivistysvaliokunnassa ja lausunto maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavasta 
koulutuksesta 
 
25.10.2013  
Kuulemistilaisuus Sivistysvaliokunnassa hallituksen vuosikertomuksesta 2012 vapaan sivistystyön osalta 
 
20.11.2013 
Lausunto Sivistysvaliokunnalle: HE 166/2013 opiskelijavalintarekisteristä annetun lain muuttamisesta 
 
17.01.2014 
Elinikäisen oppimisen neuvosto; katsaus kansanopistojen toimintaedellytyksiin 
 
05.04.2014 
Muistio Sivistysvaliokunnalle julkisen talouden säästösuunnitelmasta vapaan sivistystyön osalta 
   
16.04.2014 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuus ja lausunto ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen 
rahoituksen uudistamisesta 
 
26.05.2014 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän 
esityksestä 
 
04.06.2014 
Kuulemistilaisuus opetus- ja kulttuuriministeriössä oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien 
perusopetuksesta 
 
06.06.2014 
Lausunto Opetushallitukselle uudistettavista lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteista 
 
06.06.2014 
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän nostamiseksi 
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KANSANOPISTOHDISTYKSEN TILAISUUDET KERTOMUSKAUDELLA  Liite 4 
 
 

KANSANOPISTOPÄIVÄT 
8.-10.8.2012 Murikka-opisto  158 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOT MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN OSAAJINA KOULUTUSOHJELMA 
LÄHIJAKSO 2 
12.–13.9.2012 Lahden kansanopisto 44 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOKOKOUS  
26.–27.9.2012 Turun kristillinen opisto 91 osallistujaa 
 
LEDARSKAP FÖR ETT DYNAMISKT LÄRCENTER – FORTBILDNING, DEL 3 
25.–26.10.2013 Evangeliska folkhögskolan i  
Svenskfinland, Vasa  13 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOJEN TALOUSPÄIVÄT 
13.–14.11.2012 Kuurojen kansanopisto 99 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOT MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN OSAAJINA KOULUTUSOHJELMA 
LÄHIJAKSO 3 
20.–21.11.2012 Pohjola-Opisto  41 osallistujaa 

 
KANSANOPISTOT MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN OSAAJINA KOULUTUSOHJELMA 
LÄHIJAKSO 4 
29.–30.1.2013 Turun kristillinen opisto 49 osallistujaa 
 
SEMINAARI YHTEISKUNTATAKUUN JA MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN TOTEUTTAMISESTA  
7.3.2013 Helsingin Aikuisopisto  79 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOJEN REHTORIPÄIVÄ 
14.3.2013 Finlandia-talo  89 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOJOHDON VERTAISMENTOROINTIRYHMIEN YHTEISTAPAAMINEN 
15.3.2013 Ravintola Pääposti   

 
 KANSANOPISTOT MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN OSAAJINA KOULUTUSOHJELMA 

LÄHIJAKSO 5 
26.3.2013 Otavan Opisto  33 osallistujaa  

 
 LEDARSKAP FÖR ETT DYNAMISKT LÄRCENTER – FORTBILDNING, DEL 4 
 18.–19.4.2013 SFV-salen Helsingfors 14 osallistujaa 
 
 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPPIJAT KANSANOPISTOISSA 
 14.5.2013 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 29 osallistujaa 
 
 LEDARSKAP FÖR ETT DYNAMISKT LÄRCENTER – FORTBILDNING, DEL 5 
 13.–14.6.2013 Borgå folkakademi  13 osallistujaa 
 

KANSANOPISTOPÄIVÄT 
5.-7.8.2013 Etelä-Pohjanmaan Opisto 148 osallistujaa 
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OPISTOJOHTAMINEN MUUTOKSESSA SEMINAARI  
16.–17.9.2013 Työväen Akatemia  32 osallistujaa 
 
LAATU JA VAIKUTTAVUUS VAPAASSA SIVISTYSTYÖSSÄ KOULUTUS, LÄHIJAKSO 1 
24.–25.9.2013, Tampere  20 osallistujaa 
 
OPISTOPÄIVITTÄJIEN KOULUTUSPÄIVÄ 
1.10.2013 Helsingin Aikuisopisto  30 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOKYMPPIEN SEMINAARI 
2.-3.10.2013 Turun kristillinen opisto 30 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOKOKOUS  
8.-9.10.2013 Lahden kansanopisto 78 osallistujaa 
 
OPISTOJOHTAMINEN MUUTOKSESSA KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSPÄIVÄ 
11.11.2013, Suomen Kansanopistoyhdistys 12 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOJEN TALOUSPÄIVÄT 
19.–20.11.2013 Seurakuntaopisto, Järvenpää 92 osallistujaa 
 
LAATU JA VAIKUTTAVUUS VAPAASSA SIVISTYSTYÖSSÄ KOULUTUS, LÄHIJAKSO 2 
26.–27.11.2013, Tampere  20 osallistujaa 
 
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPPIJAT KANSANOPISTOISSA 
3.12.2013 Kuntoutussäätiö  30 osallistujaa 

 
KANSANOPISTOJEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUPÄIVÄ  
20.1.2014 Paasitorni, Helsinki  37 osallistujaa 
 
OPISTOJOHTAMINEN MUUTOKSESSA KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSPÄIVÄ 
28.1.2014, Suomen Kansanopistoyhdistys 12 osallistujaa 
 
LAATU JA VAIKUTTAVUUS VAPAASSA SIVISTYSTYÖSSÄ KOULUTUS, LÄHIJAKSO 3 
11.–12.2.2014, Tampere  20 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOJEN REHTORIPÄIVÄ 
10.3.2014 Lapuan kristillinen opisto 62 osallistujaa 
 
OPISTOJOHTAMINEN MUUTOKSESSA KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSPÄIVÄ 
13.3.2014, Suomen Kansanopistoyhdistys 12 osallistujaa 
 
KANSANOPISTOT NIVELVAIHEKOULUTUKSIEN TOTEUTTAJINA SEMINAARI 
25.–26.3.2014 Työväen Akatemia  33 osallistujaa 
 
LAATU JA VAIKUTTAVUUS VAPAASSA SIVISTYSTYÖSSÄ KOULUTUS, LÄHIJAKSO 4 
3.–4.4.2014, Tampere  20 osallistujaa 
 
OPISTOJOHTAMINEN MUUTOKSESSA KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSPÄIVÄ 
28.4.2014, Suomen Kansanopistoyhdistys 15 osallistujaa 
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Kansanopistojen valtionavustusmäärärahat yhteensä

Määrärahat 
yhteensä €

Opintoseteliavustukset € Lake-avustukset €
Ylimääräiset 
avustukset €

Rakenteellisen 
kehittämisen 
avustukset €

2010 2 985 000             1 785 000                       700 000                 250 000         250 000                
2011 2 650 000             1 450 000                       750 000                 250 000         200 000                
2012 2 500 000             1 200 000                       950 000                 150 000         200 000                
2013 2 280 000             780 000                          1 150 000              350 000         
2014 2 080 000             780 000                          750 000                 150 000         400 000                 

Lisäksi kansanopistoille on myönnetty osana Nuorisotakuuta opintoseteliavustuksia käytettäväksi 
maahanmuuttajanuorten koulutukseen. Vuonna 2013 avustusten määrä oli 1.090 000 ja  
vastaavasti vuonna 2014  1.100 000 euroa 

 

 

Liite 5 Liitetilastot 
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ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI KAUDELLE 09/2014 -08/2016 
 

Puheenjohtajan esipuhe  

Digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuudet lisääntyvät koko ajan. Opettajien ja opiskelijoiden 
oppimistyö ei ole samassa määrin sidoksissa paikkaan kuin ennen. Silti elävän sanankoulu on se perusta, 
jolle kansanopistot rakentavat pedagogisen työtapansa. Kansanopistoyhdistys työskentelee monimuotoisen 
oppimisen edellytysten puolesta vaikuttamalla lainsäädäntöön ja luomalla opinpaikkoja liikkeen 
työntekijöille. Yhteiskunnassa, jossa talouden vallat ja vallattomuudet heikentävät oppimisen oikeutta, 
tarvitaan lisää sivistystä ja mahdollisuuksia oppimaan oppimiselle. Kansanopistot nousevat tällä toiminta-
kaudella monipuolisina eri-ikäisten oppimisen osaajina eturiviin ja ottavat ajan vaatimukset vastaan. 
 
Globaalissa maailmassa muutokset kourivat myös koulutusta sekä kansanopistoyhteisöä. 
Ymmärtääksemme maailman muutosta meidän on hyvä tarkastella sitä niin lähiympäristössämme kuin 
kansallisessa toimintaympäristössämme.  Joustava toimintatapamme täyttää yhteiskunnan, kansalais-
toiminnan ja ihmisten oppimistarpeita. Kansanopisto on kuin juureva moni oksainen puu, jonka juuret 
ulottuvat yli sadan vuoden taakse. Perinteestä ponnistaen Kansanopistoyhdistys kehittää vapaata 
kansansivistystyötä yhdessä jäsentensä ja verkostojensa kanssa. Tämä korostuu vuonna 2015, jolloin tulee 
kuluneeksi 110 vuotta Kansanopistoyhdistyksen perustamisesta. 
  
Vastaus yhteiskunnan murtumattomuuteen on verkostoissa, jotka toimivat keskenään yhteiskunnan 
laajuisesti ja sen kaikilla tasoilla.  Kansanopistojen monentasoiset ja -tahoiset verkostot auttavat meitä 
ylläpitämään sellaista edunvalvontaa, jolla laajasti lisätään ymmärrystä päättäjien keskuudessa 
kansanopiston moninaisuudesta ja toimintatavoista.  
 
Kansanopistoyhdistyksen tehtävänä on seurata koulutuspolitiikkaa ja vaikuttaa sen sisältöön ennakoiden ja 
korjaten. Toiminta ulottuu lähes koko koulutusjärjestelmään, mikä tekee tehtävästä mielenkiintoisen. 
Tarvitsemme kykyä tarkasti kohdentaa edunvalvontamme resurssit oikeisiin kohteisiin. Siihen yhdistystä 
ohjaavat sen jäsenet, jotka nostavat toiminnastaan esiin kehitettäviä asioita. Niistä tärkein on rahoituksen 
korjaaminen. 
 
Kansanopistojen koulutustarjontaan kytkeytyy myös arviointi ja laatu. Meidän tulee arvioida 
vaikuttavuuttamme riittävän pitkällä aikajänteellä. Tiedämme, että kansanopistojen vaikutukset yksilöihin, 
yhteisöihin ja yhteiskuntaan ovat ylisukupolvisia ja siksikin jo numeraalisesti vaikeita hahmottaa. 
Kansanopistoyhdistys tulee tarjoamaan jäsenilleen tukea koulutuksen laadun kehittämiseen ja 
vaikuttavuuden arviointiin. 
 
puheenjohtaja Aki Ojakangas 
 
 
Tämän toimintasuunnitelman pohjana on Kansanopistoyhdistyksen hallituksen vahvistama yhdistyksen 
strategia vuoteen 2016 ja sen visio: 
 
• Kansanopistoyhdistys on tehokas ja vaikuttava koulutuspoliittinen asiantuntija ja kehittäjä. Sen ääntä 

kuunnellaan yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Sen 
jäsenten kansanopistoilla on valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tunnustettu asema ja 
tehtävä koulutuksen kehittäjinä ja tuottajina. 

 
• Kansanopistojen sivistyspedagogiikka vahvistaa ihmisten itsetuntemusta ja kykyä toimia 

yhteiskunnassa. Kansanopistot toteuttavat demokratiatehtäväänsä toimimalla kohtaamispaikkana 
erilaisille oppiville yhteisöille.  
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1. Vapaan sivistystyön toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen 
 
Kansanopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja ylläpitäjien tasavertainen kohtelu on 
turvattava  

• Kansanopistojen rahoitusta kehitetään siten, että toimintaa voidaan suunnitella 
pitkäjänteisemmin. Rahoituslakia uudistetaan niin, että 
- nykyrahoituksen keskeiset ongelmakohdat korjataan, 
- avustusrahoituksen kokonaisuus selkiytetään 
- mahdollistetaan sekä internaatti-, eksternaatti- että monimuoto-opetuksen järjestäminen ja 

projektimuotoinen oppiminen sekä kansanopistojen kansainvälinen toiminta.  
 

• Kansanopistojen taloudellisesta tilanteesta kootaan ajankohtainen tieto yhdistyksen 
edunvalvonnan tueksi.  

 
• Kansanopistojen erityisille kohderyhmille järjestämän koulutuksen osalta etsitään uudenlaisia, 

nykyistä parempia rahoitusratkaisuja. 
 

Kansanopistojen tulee voida toimia monialaisina oppimiskeskuksina  
•  Kansanopistojen tulee voida uudistaa aktiivisesti koulutuksiaan muuttuvan sivistystarpeen ja 

vapaan tehtävänhaun perusteella sekä osallistua yhteiskunnallisiin koulutustehtäviin.  
 
•  Kansanopistoyhdistys pyrkii turvaamaan kansanopistojen aseman koulutusrakenteiden 

uudistamisessa selvittämällä tutkintokoulutusta järjestävien opistojen yhteistyömahdollisuudet ja 
mahdolliset rakenteelliset vaihtoehdot. Tavoitteena on ylläpitää tulevaisuudessakin opistojen 
erityinen osaaminen ja koulutuksen volyymi. 

 
•  Kansanopistot ovat keskeisiä nivelvaihekoulutuksen tarjoajia. Näiden tehtävien pysyminen 

kansanopistoissa nivelvaihekoulutukseen kohdistuvissa uudistuksissa varmistetaan (mm. 
pidennetty oppivelvollisuus, Valma-koulutus, 10-luokka, perusopetus, uudet hakumenettelyt). 

 
Kansanopistojen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan koulutushankkeisiin tasavertaisesti muiden 
oppilaitosten ja järjestäjien kanssa turvataan ja kansanopistojen osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista lisätään 

• Kansanopistojen yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvien koulutuksien rahoitus (esim. oppivelvollisuus, 
nuorisotakuu, nuorten aikuisten osaamisohjelma jne.) tulee vakiinnuttaa ja saattaa sellaiselle 
tasolle, että opiskelijat voivat osallistua kansanopistokoulutuksiin yhdenvertaisesti suhteessa 
muuhun koulutustarjontaan. 
 

• Kansanopistojen asema maahanmuuttajien koulutuksen osaajina vakiinnutetaan ja koulutuksen 
rahoitus uudistetaan. 

 
• Kansanopistojen kykyä huomioida erilaisten kohderyhmien sivistystarpeet kehitetään; tärkeitä 

koulutustehtäviä/kohderyhmiä ovat edellä mainittujen lisäksi opinnollista kuntoutusta tarvitsevat, 
työelämässä olevat aikuiset ja työttömät.   
 

• Korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistumisen rinnalla kehitetään edelleen opintopolkua lukiosta 
kansanopiston kautta korkeakouluihin, mikä nopeuttaa korkeakouluista valmistumista, vähentää 
nivelvaiheen haittoja yksilölle ja yhteiskunnalle ja lisää koulutuksen tasa-arvoa. 
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1. Vapaan sivistystyön toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen 
 
Kansanopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja ylläpitäjien tasavertainen kohtelu on 
turvattava  

• Kansanopistojen rahoitusta kehitetään siten, että toimintaa voidaan suunnitella 
pitkäjänteisemmin. Rahoituslakia uudistetaan niin, että 
- nykyrahoituksen keskeiset ongelmakohdat korjataan, 
- avustusrahoituksen kokonaisuus selkiytetään 
- mahdollistetaan sekä internaatti-, eksternaatti- että monimuoto-opetuksen järjestäminen ja 

projektimuotoinen oppiminen sekä kansanopistojen kansainvälinen toiminta.  
 

• Kansanopistojen taloudellisesta tilanteesta kootaan ajankohtainen tieto yhdistyksen 
edunvalvonnan tueksi.  

 
• Kansanopistojen erityisille kohderyhmille järjestämän koulutuksen osalta etsitään uudenlaisia, 

nykyistä parempia rahoitusratkaisuja. 
 

Kansanopistojen tulee voida toimia monialaisina oppimiskeskuksina  
•  Kansanopistojen tulee voida uudistaa aktiivisesti koulutuksiaan muuttuvan sivistystarpeen ja 

vapaan tehtävänhaun perusteella sekä osallistua yhteiskunnallisiin koulutustehtäviin.  
 
•  Kansanopistoyhdistys pyrkii turvaamaan kansanopistojen aseman koulutusrakenteiden 

uudistamisessa selvittämällä tutkintokoulutusta järjestävien opistojen yhteistyömahdollisuudet ja 
mahdolliset rakenteelliset vaihtoehdot. Tavoitteena on ylläpitää tulevaisuudessakin opistojen 
erityinen osaaminen ja koulutuksen volyymi. 

 
•  Kansanopistot ovat keskeisiä nivelvaihekoulutuksen tarjoajia. Näiden tehtävien pysyminen 

kansanopistoissa nivelvaihekoulutukseen kohdistuvissa uudistuksissa varmistetaan (mm. 
pidennetty oppivelvollisuus, Valma-koulutus, 10-luokka, perusopetus, uudet hakumenettelyt). 

 
Kansanopistojen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan koulutushankkeisiin tasavertaisesti muiden 
oppilaitosten ja järjestäjien kanssa turvataan ja kansanopistojen osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista lisätään 

• Kansanopistojen yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvien koulutuksien rahoitus (esim. oppivelvollisuus, 
nuorisotakuu, nuorten aikuisten osaamisohjelma jne.) tulee vakiinnuttaa ja saattaa sellaiselle 
tasolle, että opiskelijat voivat osallistua kansanopistokoulutuksiin yhdenvertaisesti suhteessa 
muuhun koulutustarjontaan. 
 

• Kansanopistojen asema maahanmuuttajien koulutuksen osaajina vakiinnutetaan ja koulutuksen 
rahoitus uudistetaan. 

 
• Kansanopistojen kykyä huomioida erilaisten kohderyhmien sivistystarpeet kehitetään; tärkeitä 

koulutustehtäviä/kohderyhmiä ovat edellä mainittujen lisäksi opinnollista kuntoutusta tarvitsevat, 
työelämässä olevat aikuiset ja työttömät.   
 

• Korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistumisen rinnalla kehitetään edelleen opintopolkua lukiosta 
kansanopiston kautta korkeakouluihin, mikä nopeuttaa korkeakouluista valmistumista, vähentää 
nivelvaiheen haittoja yksilölle ja yhteiskunnalle ja lisää koulutuksen tasa-arvoa. 

 

• Kansanopistoyhdistys edistää opistojen valmiuksia vastata uusiutuvan työelämän ja aikuisten 
oppimistarpeisiin. Aikuisten työelämävalmiuksia kehitetään oman vapaan tarjonnan sekä 
yrityskohtaisen maksupalvelukoulutuksen keinoin. Samalla vahvistetaan kansanopistojen asemaa 
aikuiskoulutuksen järjestäjinä.  
 

• Aikuiskoulutustuen kehittäminen jäi kansanopisto-opintojen osalta kesken; myös ammatti-
sivistävät ja työelämässä jaksamista ja uudistumista tukevat vapaan sivistystyön opinnot tulee 
saada aikuiskoulutustuen piiriin.   

 
2. Kansanopistojen toiminnan kokonaisuuden, identiteetin ja keskinäisen yhteistyön lujittaminen  

Kansanopistojen ovat tunnistettu ja tunnustettu osa suomalaista koulutusjärjestelmää 
• Kansanopistot asemoidaan näkyväksi osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. 

 
• Kansanopistojen toiminta monialaisena oppilaitoksena turvataan. Kansanopistojen keskeinen rooli 

niille perinteisten ammatillisen koulutuksen alojen koulutuksen järjestäjänä säilytetään.  
 

Kansanopistoilla on sekä valtakunnallinen toimijuus että alueellisia koulutustehtäviä 
• Kansanopistoyhdistyksen tulee huolehtia opistokentän yhtenäisyydestä ja ottaa huomioon 

toiminnaltaan erilaisten opistojen toimintakyvyn kehittämisen edellytykset.  
• Yhdistys tukee kansanopistojen valtakunnallisia ja alueellisia tehtäviä. 
• Kansanopistojen alueellista toimintakykyä vahvistetaan ja alueellista vaikuttamista tuetaan  
 

Kansanopistojen toiminnallinen profiili on selkeämpi 
• Kansanopistotoiminnan kokonaisuus kuvataan siten, että niiden koulutustarjonta sekä koulutuksen 

vaikutukset ovat selkeämmin hahmotettavissa viranomaisen, ohjaavien tahojen sekä opiskelijoiden 
näkökulmasta.  
 

• Yhdistys huolehtii siitä, että kansanopistoliikkeen pelisäännöt -aineisto tunnetaan kaikissa 
opistoissa.  

 
• Vapaan sivistystyön arviointia kehitetään. Kansanopistoja tuetaan oman toimintansa arvon ja 

osaamisen todentamisessa niiden sidosryhmille.  
- laaditaan yhteiset laatusuositukset koko kansanopistokentälle, 
- laaditaan kansanopistotoiminnan vaikuttavuuden monipuoliseen mittaamiseen sopivat 

käytännöt ja mittarit,  
- tuetaan opistoja korkeatasoisten kehittämissuunnitelmien laatimisessa ja rakennetaan sen 

perusteella yhteistä kehittämisen näköalaa,  
- huolehditaan siitä, että kansanopistot ovat mukana vapaan sivistystyön yhteisen 

laatusuosituksen rakentamisessa. 
   

•  Toimintakaudella vahvistetaan yhteyksiä ylläpitäjäyhteisöihin. 
 

Sivistyspedagogiikka on opistojen monialaista toimintaa jäsentävä tekijä 
• Kansanopistojen oma henkilöstö tehdään tietoiseksi ja sitä kannustetaan sivistyspedagogiikan 

toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
  

• Yliopistojen kanssa rakennetaan kumppanuuksia myös tutkimuksen ja pedagogisen kehittämistyön 
edistämiseksi. 
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• Kansanopistojen roolia aktiivista kansalaisuutta tukevana ja kansalaisyhteiskuntaa edistävänä 
toimijana vahvistetaan. 
 

• Kansanopistojen kykyä toimia kestävän kehityksen koulutuksen suunnannäyttäjinä, ja 
ekososiaalista sivistystä synnyttävinä oppilaitoksina vahvistetaan osallistumalla kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja tukemalla kestävän kehityksen kriteerien käyttöönottoa 
opistoissa. 
  

• Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista vahvistetaan kansanopistoissa. 
 

3.   Kansanopistoyhdistyksen palvelurakenne   

Kansanopistoyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen ja opistokentän vuorovaikutukseen  
• Kansanopistoyhdistyksen toiminta perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen opistokentän kanssa. Tästä 

huolehditaan yhteisten tilaisuuksien, kehittämistoiminnan ja viestinnän keinoin. 
 

• Yhdistyksen toiminta perustuu opistoarjen tuntemukseen jonka avulla voidaan tuottaa uutta 
osaamista jäsenistölle. 
 

• Kansanopistojen säilymisestä kaksikielisenä oppilaitoskenttänä huolehditaan. SKY-FFF on kaksikielinen 
organisaatio ja se tekee yhteistyötä Bildningsallianssenin kanssa. 
  

• Kansanopistoyhdistyksen operatiivinen toiminta perustuu osaavaan hallintoon ja henkilö-
kuntaan. Niiden tukena toimii opistoasiantuntijoiden laaja verkosto. Hallituksen jäsenten välistä 
työnjakoa selkiytetään ja vahvistetaan edunvalvonnan valmiuksia yhdistyksen linjausten tekemiseen. 
  

• Yhdistyksen henkilökunnan osaamista tuetaan hyvin valitulla henkilöstökoulutuksella sekä 
kehittämällä edelleen johtamiskäytäntöjä. Henkilöstöresurssit mitoitetaan taloudellisen kantokyvyn ja 
toiminnan vaatimusten mukaan ja niitä käytetään kenttää parhaiten hyödyttävällä tavalla. Arvioidaan 
uudistetun organisaation ja muuttuneiden työtehtävien vaikutuksia toimiston palvelukykyyn. 
 

• Kansanopistoyhdistyksen kehittämistyö perustetaan kansanopistojen toimintaympäristön muutosten 
analysoinnille ja uusien osaamisvaatimuksien tarkastelulle. Yhdistyksen tehtävänä on tukea opistoja 
ajankohtaisissa muutostarpeissa.  
 

• Viestintä on yhdistyksen edunvalvonnan väline.  
 

• Kansanopistojen yhteistä näkyvyyttä kehitetään ja viestinnässä tuodaan esille kansanopistojen 
vaikuttavuus.  

 

Yhteistyötä vahvistetaan ja muodostetaan uusia kumppanuuksia 
• Vahvistetaan yhteistä vaikuttamista Vapaa Sivistystyö ry:n, työmarkkinajärjestöjen ja 

Sivistystyönantajat ry:n kanssa.  
 

• Kansanopistojen ylläpitäjät sidotaan edunvalvontatyön kautta laajemmin mukaan yhdistyksen 
toimintaan. 

 
• Järjestöllistä ja hankeyhteistyötä opintokeskusten kanssa kehitetään. Tavoitteena on, että 

kansanopistot ja opintokeskukset voisivat luovat asiakkaille uudenlaisia palvelukokonaisuuksia. 
 

• Tehdään tunnetuksi ja tuetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten alueellista palvelurakennetta 
vahvistavia hankkeita.  

Budjettiesitys 2015 Budjetti Budjetti Toteutunut Budjetti
v. 2015 v. 2014 v. 2013 v. 2013

JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ
TUOTOT 10 000,00 10 000,00 12 920,59 10 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -90 000,00 -88 000,00 -81 413,84 -85 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -20 000,00 -27 000,00 -18 609,84 -22 000,00
JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ -100 000,00 -105 000,00 -87 103,09 -97 000,00

KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTA
TUOTOT 35 000,00 56 000,00 32 943,60 36 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -68 000,00 -115 000,00 -53 570,83 -72 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -30 000,00 -26 000,00 -32 774,36 -18 000,00
KEHITTÄMISTOIMINTA YHT. -63 000,00 -85 000,00 -53 401,59 -54 000,00

HALLINTO
TUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -10 000,00 -10 000,00 -9 464,21 -10 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -22 000,00 -24 000,00 -23 930,02 -24 000,00
HALLINTO YHTEENSÄ -32 000,00 -34 000,00 -33 394,23 -34 000,00

TIEDOTUS
TUOTOT 0,00 14 000,00 3 243,00 14 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -27 000,00 -26 000,00 -81 942,55 -86 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -80 000,00 -115 000,00 -85 085,20 -72 000,00
TIEDOTUS YHTEENSÄ -107 000,00 -127 000,00 -163 784,75 -144 000,00

TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT
TUOTOT 16 000,00 34 000,00 22 773,88 34 000,00
PALKAT, PALKKIOT -46 000,00 0,00 -16 918,34 -22 000,00
MUUT HENKILÖKULUT -15 000,00 -15 000,00 -18 675,46 -27 000,00
KULUT -95 000,00 -120 000,00 -96 040,57 -95 000,00
TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT -140 000,00 -101 000,00 -108 860,49 -110 000,00

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
TUOTOT 10 000,00 12 000,00 6 629,11 10 000,00
KULUT -10 000,00 -6 000,00 -10 203,73 -6 000,00
KANSAINVÄLINEN YHTEENSÄ 0,00 6 000,00 -3 574,62 4 000,00

PROJEKTIT
TUOTOT 180 000,00 215 000,00 213 587,80 190 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -70 000,00 -90 000,00 -92 241,40 -75 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -110 000,00 -115 000,00 -121 163,98 -115 000,00
PROJEKTIT YHTEENSÄ 0,00 0,00 182,42 0,00

POISTOT
POISTOT -500,00 -1 000,00 -438,41 -1 000,00
POISTOT YHTEENSÄ -500,00 -1 000,00 -438,41 -1 000,00

VARSINAINEN TOIMINTA YHT -442 500,00 -447 000,00 -450 374,76 -436 000,00
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• Tehdään tunnetuksi ja tuetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten alueellista palvelurakennetta 
vahvistavia hankkeita.  

Budjettiesitys 2015 Budjetti Budjetti Toteutunut Budjetti
v. 2015 v. 2014 v. 2013 v. 2013

JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ
TUOTOT 10 000,00 10 000,00 12 920,59 10 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -90 000,00 -88 000,00 -81 413,84 -85 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -20 000,00 -27 000,00 -18 609,84 -22 000,00
JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ -100 000,00 -105 000,00 -87 103,09 -97 000,00

KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTA
TUOTOT 35 000,00 56 000,00 32 943,60 36 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -68 000,00 -115 000,00 -53 570,83 -72 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -30 000,00 -26 000,00 -32 774,36 -18 000,00
KEHITTÄMISTOIMINTA YHT. -63 000,00 -85 000,00 -53 401,59 -54 000,00

HALLINTO
TUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -10 000,00 -10 000,00 -9 464,21 -10 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -22 000,00 -24 000,00 -23 930,02 -24 000,00
HALLINTO YHTEENSÄ -32 000,00 -34 000,00 -33 394,23 -34 000,00

TIEDOTUS
TUOTOT 0,00 14 000,00 3 243,00 14 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -27 000,00 -26 000,00 -81 942,55 -86 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -80 000,00 -115 000,00 -85 085,20 -72 000,00
TIEDOTUS YHTEENSÄ -107 000,00 -127 000,00 -163 784,75 -144 000,00

TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT
TUOTOT 16 000,00 34 000,00 22 773,88 34 000,00
PALKAT, PALKKIOT -46 000,00 0,00 -16 918,34 -22 000,00
MUUT HENKILÖKULUT -15 000,00 -15 000,00 -18 675,46 -27 000,00
KULUT -95 000,00 -120 000,00 -96 040,57 -95 000,00
TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT -140 000,00 -101 000,00 -108 860,49 -110 000,00

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
TUOTOT 10 000,00 12 000,00 6 629,11 10 000,00
KULUT -10 000,00 -6 000,00 -10 203,73 -6 000,00
KANSAINVÄLINEN YHTEENSÄ 0,00 6 000,00 -3 574,62 4 000,00

PROJEKTIT
TUOTOT 180 000,00 215 000,00 213 587,80 190 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -70 000,00 -90 000,00 -92 241,40 -75 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -110 000,00 -115 000,00 -121 163,98 -115 000,00
PROJEKTIT YHTEENSÄ 0,00 0,00 182,42 0,00

POISTOT
POISTOT -500,00 -1 000,00 -438,41 -1 000,00
POISTOT YHTEENSÄ -500,00 -1 000,00 -438,41 -1 000,00

VARSINAINEN TOIMINTA YHT -442 500,00 -447 000,00 -450 374,76 -436 000,00

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY | VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT

37



Budjetti Budjetti Toteutunut Budjetti
v. 2015 v. 2014 v.2013 v. 2013

VARAINHANKINTA
JÄSENMAKSUT 308 000,00 310 000,00 313 802,64 290 000,00
MUUT TULOT 22 000,00 22 000,00 24 250,00 22 000,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 330 000,00 332 000,00 338 052,64 312 000,00

KULUJÄÄMÄ -112 500,00 -115 000,00 -112 322,12 -124 000,00

KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT
KORKOTUOTOT 1 500,00 1 000,00 1 775,13 1 000,00
KORKO- JA MUUT KULUT 0,00 0,00 -4 591,22 0,00
PANKKIKULUT -1 000,00 -1 000,00 -943,13 -1 000,00
RAHOITUSNETTO 500,00 0,00 -3 759,22 0,00

TOIMINNAN TULOS -112 000,00 -115 000,00 -116 081,34 -124 000,00

SATUNNAISET TUOTOT 0,00 0,00 12 933,81 0,00

YLEISAVUSTUS
TOIMINTA-AVUSTUS 113 000,00 116 000,00 118 000,00 125 000,00

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 1 000,00 1 000,00 14 852,47 1 000,00

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
VARASTON MUUTOS -1 000,00 -1 000,00 -700,00 -1 000,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 14 152,47 0,00
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Kansanopistokokous 2014 

Työväen Akatemia 

1.10.2014 

 

Ohjelma 

9.30 Kahvi ja ilmoittautuminen 

10.30  Kansanopistokokouksen avaus 
puheenjohtaja Aki Ojakangas, Suomen Kansanopistoyhdistys ry 
rehtori Jari Valtari, Työväen Akatemia 

11.00  Katsaus koulutuspoliittisiin uudistuksiin 
opetusneuvos Annika Bussman, opetus- ja kulttuuriministeriö 

12.00  Lounas 

13.00  Miten kansanopistot asemoituvat uusiin rakenteisiin? 
rehtori Helena Ahonen, ja mukana keskustelemassa ohjausryhmätyön tukiryhmän 
rehtorit Ensio Vatanen, Marja Kallioniemi, Jukka Hautala ja Ulla Kakkonen 

14.15  Kahvi  

15.00  Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous 

- Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
- Katsaus vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistukseen 
- Vuosikokousasiat 

noin 17.00  Majoittuminen 

19.00  Illallinen ja juhlat 1920-luvun hengessä 
Illallispuhe: Kansanopistoyhdistyksen kunniajäsen Jukka Gustafsson 

 


