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VUOSIKOKOUSKUTSU 11.10.2018

				

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidetään Kansanopistokokouksen yhteydessä torstaina 11.10.2018 klo 15.00 alkaen Helsingissä Paasitornissa (Paasivuorenkatu 5 B).
Suomen Kansanopistoyhdistyksen nykyisten 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 5.10. joko postitse (os. Annankatu 12 A 18,
00120 Helsinki) tai mieluiten 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 Kansanopistoyhdistyksen infopisteestä ennen vuosikokousta. Kutsun liitteenä
valtakirjapohja.
                          
Kutsun liitteenä vuosikokousasiakirjat. Kokouksessa valitaan Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja kaudeksi 2019-2021. Aki Ojakangas on ilmoittanut, ettei asetu vaalissa ehdolle.
Hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä toimikaudelle 2019-2021. Lisäksi valitaan jäsen kesken toimikauden
hallituksen jäsenyydestä eroavan tilalle vuodeksi 2019. Vaalivaliokunta on vahvistanut ehdokasasettelun
aikataulun siten, että ehdokasasettelu alkoi 19.3. ja päättyy 10.9.2018. Vaalivaliokunta tekee tämän jälkeen
oman pohjaesityksensä vuosikokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä. Esityksiä voidaan tehdä vielä
kokouksessakin. Kaikki tehdyt esitykset ovat mukana vaalissa.
Vuosikokousasiakirjat sisältävät esityksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Yhdistyksen hallitus on päättänyt
esittää vuosikokoukselle sääntömuutoksia, jotka koskevat erityisesti jäsenten edustusta yhdistyksen kokouksessa (sääntöjen §2 ja §7). Lisäksi sääntöjä esitetään muutettavaksi henkilöstöä ja allekirjoitusoikeuksia
koskevista kohdista ajanmukaisemmaksi (sääntöjen § 3 ja § 4). Uudistetut säännöt vastaavat yhdistyksen
organisaatiomuutosta ja yksinkertaistavat kokouskäytäntöjä. Sääntöesitys on PRH:n esitarkastama.
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ÅRSMÖTESKALLELSE 11.10.2018		

		
  
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:s årsmöte hålls i samband med Folkhögskolemötet torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 15.00 i Helsingfors i Paasitorni, adress Paasivuorigatan 5 B.
Enligt föreningens nuvarande 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 5 oktober per brev (Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors) eller helst 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. Varje befullmäktigad skall personligen hämta sin numererade röstsedel från Folkhögskolföreningens infopunkt före årsmötet.
Årsmöteshandlingarna och en blankett för fullmakten bifogas.
Som det framkommer i föredragningslistan kommer årsmötet att välja en ny ordförande för Folkhögskolföreningen för en mandatperiod på tre år (2019 - 2021). Aki Ojakangas har meddelat, att han inte kommer
att ställa upp för återval.
Till styrelsen väljs fyra (4) medlemmar för mandatperioden 2019 - 2021. Därtill väljs, p.g.a. en avgående
styrelseledamot, en medlem för ett års mandatperiod (2019). Valberedningen har fastställt nomineringsprocessens tidtabell enligt följande: nomineringstiden började den 19 mars och avslutar den 10 september.
Valberedningen kommer att göra sitt grundförslag för styrelsevalet till årsmötet på basis av de förslag som
inlämnats senast 10 september. Alla förslag som lämnats in under valberedningen eller som görs på årsmötet kommer att i aktas i styrelsevalet.
I årsmöteshandlingarna finns också styrelsens förslag till stadgeändringar. Det föreslås ändringar i antalet
delegater på föreningens möten (§2 och 7§) samt ändringar gällande föreningens anställda och prokura
(§3 och §4). Förslagna ändringar motsvarar föreningens nya organisation samt strävar efter smidigare mötesprocesser. Patent- och registerstyrelsen har förhandsgranskat stadgarna.

Helsingissä/i Helsingfors 6.9.2018
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
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ESITYS TOIMINTAKERTOMUKSEKSI KAUDELTA 10/2016-9/2018
Katsaus kauden toimintasuunnitelman toteutumiseen
Päättyneen kauden toimintasuunnitelman pohjana on ollut yhdistyksen strategia vuoteen 2019 ja sen
missio:
”Kansanopistoyhdistys edistää toiminnallaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Se tukee
kansanopistoliikkeen moniarvoisuudesta ja erilaisista aatetaustoista rakentuvaa sivistystehtävää sekä
vahvistaa kansanopistoliikkeen yhteisyyttä. Kansanopistoyhdistys valvoo jäsentensä kansanopistojen etua
ja toimii kansanopistojen yhteisenä äänenä. Yhdistyksen palvelut tukevat kansanopistojen uudistumista ja
kehittymistä. Kansanopistoyhdistys auttaa toiminnallaan kansanopistoja onnistumaan sivistysyhteiskuntaa
luovassa ja kehittävässä tehtävässään.”
Oppilaitosten ja niiden edunvalvojien on pitänyt suunnitella ja suunnata omaa toimintaansa nopeiden
muutosten olosuhteissa: koko koulutuksen alaan on edelleen kohdistunut mittavia leikkauksia ja alaa on
uudistettu hallituksen linjausten mukaisilla, ripeästi läpi viedyillä ns. kärkihankkeilla. Monialaisia kansanopistoja ja niiden yhdistystä uudistukset ovat työllistäneet erinomaisen paljon. Varsinkin maahanmuuttajien koulutuksen kehittämistä koskevia aloitteita, esityksiä, hankkeita ja säädöksiä on edistetty
tuloksellisesti kaikilla kansanopistojen koulutusaloilla. Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta koskeva
lakiesitys valmisteltiin OKM:n työryhmässä vajaassa kolmessa viikossa.
Yhdistyksen keskeinen tehtävä on ollut turvata kansanopistojen asema ja niiden erityinen sivistys- ja
koulutustehtävä. Toiminnan näkyvä painopiste on kuitenkin ollut opistotyön kehittämisessä.
Opiskelijamäärät ovat kasvaneet, uusista, yhteiskunnallisista koulutustehtävistä on otettu onnistuneesti
vastuuta, sivistystehtäviä koskevia aloitteita ja uudistavaa kehittämistyötä on tehty laaja-alaisesti.
Onnistunut opistotyö on antanut yhteiselle äänelle painavuutta ja kuuluvuutta edunvalvonnassa ja
viranomaisyhteistyössä.
Tässä toimintakertomuksessa on kuvattu toimintasuunnitelman keskeisiä tavoitteita ja kerrottu sitten niihin
liittyvistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Vaikka tavoitteita asetettiin paljon ja vaikka niiden
lisäksi hallituksen päättämät uudet uudistukset asettivat kansanopistoliikkeelle taas uusia tavoitteita, on
saavutettu paljon ja hyviä tuloksia. Erityisen ilahduttavaa on se, että käytännössä kaikkien koululakien
uudistuksissa on tunnistettu kansanopistojen erityispiirteet. Lähtökohtaisesti näin ei ollut hallituksen
uudistushankkeiden linjauksissa. Sekä perusopetusta, ammatillista koulutusta että lukiokoulusta voidaan
edelleen järjestää kansanopistoissa erityisesti sisäoppilaitosmuotoisesti.
Kansanopistotyön kestävän kehittämisen kannalta erinomaista on se, että tällä toimintakaudella on
toteutunut kaksi edunvalvonnalle jo vuosikymmeniä asetettua tavoitetta: 1) kansanopisto-opiskelijoiden
tasa-arvoinen asema opintososiaalisissa eduissa ja internaattiasumisen kiinteä asumislisä ja 2) 100%
valtionosuus yhteiskunnalliselle sivistystehtävälle.
Opintotuki ja valtionosuudet tarkoittavat nyt yhteen laskien sitä, että valtiolta saatava rahoitus voi kattaa
70-80% nuoren opiskelijan opistovuoden hinnasta. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta koskeva
lakiuudistus ja sen yhteydessä sekä vielä vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty
rahoitus ovat jo nyt sitä tavoiteltua ”100% uutta rahaa”. Kansanopistojen opintoseteliavustusten piirissä on
ryhmiä (NEET-nuoret, kuntoutujat, työttömät), joille tarkoitettuja opistokoulutuksia on määrätietoisesti
kehitetty. Näidenkin ryhmien koulutuksessa on tavoitteena yhteiskunnallisen sivistystehtävän mukainen
100% valtionosuus.
Lähes puolet kansanopistojen valtionosuusrahoituksesta on nyt tullut ammatilliseen koulutukseen.
Kansanopistoissa järjestettävät tutkinnot ovat syntyneet kansanopistojen ammattisivistävän tehtävän
pohjalta ja kytkeytyvät opistojen arvopohjan mukaiseen sivistystehtävään. Kovat säästöt, rakenteellisen
kehittämisen paineet ja tutkintojen uudistaminen koottiin nyt OKM:ssä ammatillisen koulutuksen
reformiksi, jossa tutkintojen lisäksi yhdistettiin nuorten ja aikuisten koulutustehtävät ja uudistettiin
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oppimisympäristöt ja opettajan tehtävät. Kansanopistot säilyttivät uudessa ammatillisessa koulutuksessa
lupansa ja tutkintoalansa ja niiden rahoitusperustan, mutta reformi opistokampuksilla on vasta alussa.
Perusopetuksen lisäopetuksen ryhmät ovat eri syistä pienentyneet viime vuosina. Sen sijaan aikuisten
perusopetus on kasvanut huomattavasti juuri kansanopistoissa. Valtaosa Suomeen viime vuosina tulleista
maahanmuuttajista tarvitsee kotoutumisensa tueksi perusopetusta ja siksi sen kehittämiseen ryhdyttiin
ripeästi. Kansanopistoliike oli tässä keskeisesti mukana enemmän kuin alusta asti ja työn tuloksena
kansanopistojen järjestämän aikuisten perusopetuksen paikkamäärä kasvoi huomattavasti
Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää uudistetaan osana korkeakoulutuksen kehittämisen
kärkihanketta. Kansanopistojen avoimen yliopisto-opintojen linjojen opiskelijoille ja koulutusjärjestelmällemme tuoma lisäarvo tulee tässä yhteydessä tunnustaa. Joustava pääsy korkeakouluopintoihin
onkin luvattu turvata laajenevan ns. avoimen väylän kautta.
Aikuiskoulutus käsitteenä hylättiin hallituksen koulutusuudistuksissa ja korvattiin elinikäisellä oppimisella ja
jopa ”ikäneutraalin” käsitteellä. OECD:n PIAAC-raportti on ollut meille Suomessa ja myös pohjoismaisille
kollegoillemme tärkeä perustelu aikuisten kasvavalle tarpeelle päivittää perustaitojaan. Hallituskin on nyt
tunnistanut tämän tarpeen ja mainitussa lisätalousarviossa vapaalle sivistystyölle osoitettiin 7 milj. euroa
tietoyhteiskuntataitojen vahvistamiseen. Muutenkin aikuiskoulutus näyttää palaavan koulutuspoliittiselle
agendalle.
Työttömien omaehtoinen koulutus on nyt tulossa mahdolliseksi myös kansanopistoissa. Ns. aktiivimallin
lisäksi myös pidempikestoinen, alle ½ vuoden laajuinen omaehtoinen koulutusmahdollisuus avataan
työttömille. Lisäksi hallituksen kehysriihessään päättämän, heikkojen perustaitojen varassa olevien vapaan
sivistystyön ohjelman kohderyhmään kuuluvat myös vaikeimmin työllistyvät.
Tämä on viimeinen yhdistyksen vuosikokousasiakirja, johon laadin toimintakatsauksen. Kiitos teille kaikille
tavattoman antoisasta yhteistyöstä ja jännittävistä, opettavaisista opistovuosista.
Jyrki Ijäs
pääsihteeri

Tässä toimintakertomuksessa on kuvattu toimintasuunnitelmassa asetetut keskeiset tavoitteet ja sen
jälkeen yhdistyksen toimenpiteet toimintakaudella.
1)

Edunvalvonta: Kansanopistojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen

Vapaan sivistystyön uudet säädökset
Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Seurataan 1.1.2016 voimaan astuneiden vapaata sivistystyötä koskevien säädösten vaikutuksia sekä
opistojen toiminnan että talouden näkökulmasta.
• Laaditaan uusiin säädöksiin perustuvat pelisäännöt opistokentälle.
• Huolehditaan siitä, että opistokentällä on tarvittavaa osaamista tuottaa uusiin säädöksiin perustuva
raportointi opetusviranomaisille.
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Toimenpiteet ja tulokset:
- Siirryttiin uuteen valtionosuuden laskentatapaan. Yhdistys järjesti opistoille koulutusta uusista
rahoitusperusteista sekä niihin liittyvästä viranomaisraportoinnista.
- Kansanopistoyhdistys esitti, että maahanmuuttajakoulutuksen rahoitusta kehitetään vapaan sivistystyön
yhteiskunnallisena koulutustehtävänä ja sille säädetään oma rahoitusperusta.
- Vapaan sivistystyön lakiin tehtiin muutos, jonka perusteella maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen
voidaan saada 100% valtionosuusrahoitus. Muutos tuli voimaan 1.1.2018. Tarkoitusta varten valtion
talousarvion kehykseen vapaan sivistystyön oppilaitoksille lisättiin 4,9M€.
- Yhdistys esitti myös lisäsuoritteita maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen yhdessä Vapaa
sivistystyö ry:n kanssa. Vuoden 2018 lisätalousarviossa on suoritelisäys (2M€) vapaan sivistystyön
maahanmuuttajakoulutukseen.
Ammatillisen koulutuksen reformi
Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Vaikutetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistukseen ja muihin sitä koskeviin säädösesityksiin
sekä toimintamalleihin.
• Jatketaan ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmän työtä yhdistyksen edunvalvonnan tukena.
Varmistetaan, että kansanopistot ovat edustettuina ammatillisen koulutuksen uusia tutkintojen
perusteita laadittaessa.
Toimenpiteet ja tulokset:
- Yhdistys osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön Ammatillisen koulutuksen reformin kärkihankkeeseen.
Varapuheenjohtaja Helena Ahonen on ollut mukana sen seurantaryhmässä.
- SKY on asiantuntijakuulemisissa, lausunnoilla sekä muilla esityksillä pyrkinyt vaikuttamaan ammatillisen
koulutuksen rahoitusuudistukseen ja muihin sitä koskeviin säädösesityksiin sekä toimintamalleihin.
- Sisäoppilaitosmuotoisuus tunnistetaan uudessa rahoitusjärjestelmässä.
- Yhdistyksessä on toiminut ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmä.
- Yhdistys on koulutuksella ja muulla toiminnallaan tukenut opistojen ammatillisen koulutuksen tehtävän
säilymistä ja kehittymistä uudessa järjestelmässä.
- Kaikki ammatillista koulutusta järjestäneet kansanopistot ovat saaneet uuden järjestämisluvan
Toimintaedellytysten kehittäminen
Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Esitetään uudenlaisia ratkaisuja kansanopistojen yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvän koulutuksen (mm.
maahanmuuttajakoulutus) rahoitukselle.
• Vaikutetaan siihen, että vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö tunnistaa ja tunnustaa kansanopistoopinnot henkilökohtaiseen tukeen oikeuttaviksi.
• Seurataan opintotukiuudistuksen sekä yliopistojen hakumenettelyiden uudistumisen vaikutuksia
kansanopistojen toimintaan ja vaikutetaan mahdollisiin muutoksiin.
• Seurataan aikuisten perusopetuksen uudistusta ja rakennetaan yhteistyössä opistojen asiantuntijoiden
kanssa toimintamalleja uudistuksen toteutuksen tueksi.
• Kehitetään yhteistyössä opistojen ja avointen yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa
henkilökohtaistamiseen perustuvia joustavia polkuja yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin.
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Toimenpiteet ja tulokset:
- Toimintakaudella yhdistys osallistui OKM:n maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistyöryhmiin sekä
vapaan sivistystyön että aikuisten perusopetuksen osalta.
- Yhdistyksessä on tuotettu maahanmuuttajakoulutuksen uudenlaisia, kokonaisvaltaista kotoutumista
edistäviä, koulutuksen toteutusmalleja.
- Lukutaitokoulutuksesta laadittiin suositus yhdessä Opetushallituksen kanssa.
- Vaikeasti vammaisten koulutuksen pääasiallisen koulutustehtävän rahoitusta kehitettiin.
- Yhdistys otti toistuvasti kantaa vammaispalvelulainsäädännön kehittämiseen, jotta lainsäädäntö
tunnistaisi ja tunnustaisi kansanopisto-opinnot henkilökohtaiseen tukeen oikeuttaviksi.
- Yhdistys esitti ns. aktiivimallin mukaisen koulutuksen toteuttamista kansanopistojen vapaan sivistystyön
omaehtoisena koulutuksena ja työttömien työnhakijoiden kouluttautumisoikeuksien laajentamista.
- 1.1.2017 voimaan tulleet säädökset sisältävät kansanopisto-opiskelijoiden kiinteän asumislisän sekä
täyden toisen asteen opintorahan.
- Yhdistys otti kantaa ja seurasi yliopistojen hakumenettelyiden uudistumista ja sen vaikutuksia
kansanopistojen toimintaan.
- Avoimen yliopiston foorumin kanssa tehtiin yhteistyötä kansanopistojen tarjoamien yliopisto-opintojen
kehittämiseksi ja yhteistyömallien rakentamiseksi.
- Yhdistys osallistui aikuisten perusopetuksen rahoitusta ja koulutusrakenteita koskeviin
säädösuudistukseen ja oli mukana opetussuunnitelmaperusteita koskevassa työssä.
- Yhdistys tuki opistojen toimintakäytäntöjen kehittymistä uusittua perusopetuksen lainsäädäntöä
vastaavaksi.
- Yhdistys osallistui OKM:n elinikäisen oppimisen työryhmän työhön, erityisesti perustaitojen
kehittämisryhmään.
- Valtion lisätalousarviossa 2018 on kohdennettu vapaan sivistystyön oppilaitoksille perustaitojen ja
digitaitojen kehittämiseen 7 M€.
- Yhdistys on osallistunut Vapaa Sivistystyö ry:n toimintaan ja vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen
yhteistyöhön. Yhteisiä kehittämishankkeita on toteutettu erityisesti opintokeskusten kanssa.

2)

Kansanopistoyhdistyksen palvelut

Uudistuvat koulutustehtävät
Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Luodaan yhteistyökumppaneiden kanssa palvelumalleja NEET-nuorten saamiseksi opintojen piiriin.
• Rakennetaan opistokentän kanssa uudenlaisia koulutusmalleja vastaamaan maahanmuuttajien
oppimistarpeisiin ja vahvistetaan kansanopistojen asemaa koulutusten tuottajana.
• Tuetaan opistoja uudenlaisen ammatillisen koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen toteuttamisessa.
• Laaditaan VST ry:n kestävän kehityksen ohjausryhmän kanssa toimenpiteet, joiden kautta kansanopistot
ovat edistämässä YK:n Agenda 2030 tavoitteita.
Toimenpiteet ja tulokset:
- Yhdistyksen tilaisuuksissa käsiteltiin uudistunutta lainsäädäntöä vapaan sivistystyön, ammatillisen
koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen osalta.
- Säädösuudistusten etenemisestä ja niiden valmistelutyöstä tiedotettiin opistoille.
- Aikuisten perusopetuksen uudistamisen tueksi yhdistyksellä oli OPH:n rahoittama kehittämishanke,
johon osallistuivat lähes kaikki perusopetusta järjestävät opistot.
- Yhdistyksen edustajat olivat laatimassa uusia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteita.
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- Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusta jäsennettiin koulutuspolkukuvauksin ja hankkeissa
rakennettiin uudenlaisia toimintamalleja.
- Maahanmuuttajakoulutuksen yhteistyömalleja laadittiin yhdessä opintokeskusten kanssa.
- Yhdistys sopi Maahanmuuttoviraston kanssa kansanopistojen osallistumisesta turvapaikanhakijoita
koskevaan valmiussuunnitelmaan ja sen säännöllisestä päivittämisestä.
- Yhdistys osallistui vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen yhteiseen kehittämistyöhön ja oli mukana VST
ry:n edustajana valtioneuvoston asettamassa kestävän kehityksen toimikunnassa.
- Yhdistys tuotti aineistoa opistojen kestävän kehityksen työn tueksi sekä oli järjestämässä vapaan
sivistystyön yhteisiä tilaisuuksia tästä teemasta.
- Yhdistys julkaisi oppimisvaikeuksia käsittelevän oppaan opinnollisesta kuntoutuksesta.
- Yhdistyksen hankkeessa tuotettiin yhdessä opistojen ja työpajojen kanssa toimintamalleja NEET-nuorten
koulutukselle sekä laadittiin kaksi julkaisua teemasta.
Opistojen henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yhteiset työkalut
Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Huolehditaan opistojen henkilöstön osaamisen kehittymisestä strategisesti tärkeillä toiminnan osaalueilla osaamistarpeita kartoittaen.
• Vahvistetaan kansanopistojen taloushallinnon osaamista sekä tuetaan toimintojen tehostamista ja
yhtenäistämistä. Yhdistys on mukana käynnistämässä kansanopistojen palvelukeskusta, joka tuottaisi
taloushallinnon palveluita niitä tarvitseville opistoille.
• Kehitetään kansanopistojen yhteisiä, toimintajärjestelmää tukevia, työkaluja (laadunhallintasuositus,
valtakunnalliset mittarit, tuloskorttimalli) ja laaditaan kansanopistojen osaamiskartoituspohja.
• Toteutetaan opistojohtamisen koulutusohjelma.
Toimenpiteet ja tulokset:
- Yhdistys kartoitti opistokentän osaamistarpeita, järjesti koulutustilaisuuksia ja kokosi aineistoja
opistotyöhön. Painopisteinä olivat kansanopistojen johdon osaaminen, maahanmuuttajien koulutus,
ammatillisen koulutuksen uudistaminen, taloushallinto-osaaminen, toimintajärjestelmien kehittäminen,
digi -taidot sekä globaalisivistys.
- Opistojohtamisen koulutusohjelma rakennettiin Opetushallituksen hankeavustuksen tuella
verkkoperusteiseksi, yhdistyksen pysyväksi koulutukseksi.
- Yhdistyksellä on ollut toimintakaudella OPH:n rahoittama hanke opistojen digi -osaamisen
kehittämiseksi.
- Kehittämistoiminnalla on myös pyritty vahvistamaan kansanopistojen taloushallinnon osaamista sekä
tukemaan toimintojen tehostamista ja yhtenäistämistä. Yhdistys laati opistojen taloushallintoa koskevia
kuvauksia ja toimitti sen kehittämiseen liittyvää tukimateriaalia.
- Yhdistys laati kansanopistojen yhteisiä, niiden toimintajärjestelmää tukevia työkaluja
(laadunhallintasuositus, valtakunnalliset mittarit, tuloskorttimalli) sekä kehitti yhdistyksen tietokantaa
valtakunnallisia mittareita hyödyntäväksi.
- Yhdistys otti käyttöön digitaaliset osaamismerkit ja järjesti koulutusta osaamisen tunnistamisesta ja
tunnustamisesta opistoille osana OKM:n rahoittamaa hanketta.
Tiedonkeruu ja -tuottaminen, viestintä
Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Kehitetään yhdistyksen tietokantaa opistoja koskevan tietopohjan kokoamiseksi valtakunnallisia
mittareita hyödyntäen.
• Tuotetaan tietokannan kautta tiedot opistojen koulutustarjonnasta yhdistyksen sivujen hakukoneelle.
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Toimenpiteet ja tulokset:
- Yhdistys tuotti tietokannan kautta tiedot opistojen koulutustarjonnasta yhdistyksen sivujen
hakukoneelle sekä julkaisemaansa Ota Opiksi -lehteen.
- Yhdistys osallistui valtakunnallisille Studia-messuille ja opinto-ohjaajien päiville omalla osastollaan.
- Yhdistys ylläpiti kansanopistot.fi sivustoa ja sen hakukonetta.
- Yhdistys tuotti kansanopistoja koskevia esitteitä ja aineistoja.
- Yhdistyksellä oli käytössään some -työkaluja, joiden käyttöä tehostettiin.
3)

Kansanopistojen yhteisyyden vahvistaminen

Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Korostetaan eri koulutusuudistuksissa kansanopistojen merkitystä moniarvoisena ja monialaisena,
pohjoismaiseen traditioon perustuvana kokonaisuutena.
• Kansanopistopedagogiikka opistoja yhdistävänä tekijänä pidetään läpileikkaavana teemana yhdistyksen
tilaisuuksissa ja hankkeissa.
• Järjestetään yhdistyksen keskeiset tilaisuudet ja muut osaamistarpeisiin ja hankkeisiin perustuvat
tilaisuudet yhteistyössä opistokentän kanssa. Koulutustilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan
erityisesti keskeiset koulutuspoliittiset uudistukset ja Suomi 100v juhlavuosi.
• Haetaan yhdistyksen koulutustoiminnalle uudenlaisia muotoja verkkoperusteisuudesta, mentoroinnista
sekä työssä oppimisen tukemisesta.
• Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuilla kansanopistojen henkilöstölle suunnattua kokonaisuutta
yhdistyksen toiminnasta ja lisätään sosiaalisen median työkalujen käyttöä.
• Kootaan kansanopistojen neuvottelukunta Suomi 100 juhlavuoden teemalla.
• Seurataan opistojen ja niiden henkilöstön osallistumisesta yhdistyksen eri toimintoihin. Aktivoidaan
mukaan opistojen taustayhteisöjä sekä vähäisesti toimintaan osallistuvia.
Toimenpiteet ja tulokset:
- Yhdistyksen toimintatapana on entisestään vahvistunut koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksien
tuottaminen yhdessä opistokentän kanssa asiantuntijuutta jakaen.
- Kansanopistopedagogiikka on ollut teemana yhdistyksen tilaisuuksissa. Johtamiskoulutuksessa on
paneuduttu erityisesti kansanopiston pedagogiseen johtamiseen.
- Yhdistyksen koulutustilaisuudet on kuvattu erillisellä liitteellä.
- Neuvottelukunta kutsuttiin koolle keväällä 2017 valtioneuvoston linnassa järjestettyyn
neuvottelukunnan ja yhdistyksen hallituksen yhteiseen tilaisuuteen, jonka teemana oli kansanopistojen
maahanmuuttajakoulutus.
- Yhdistyksen tilaisuuksia on toteutettu aiempaa enemmän verkossa, opistojen yhteistyönä sekä
työyhteisökohtaisia toimintoja kehittäen. Pitkäkestoisissa koulutuksissa on otettu käyttöön verkkooppimisympäristö.
- Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui toimintakauden aikana 1559 henkilöä.
- Yhdistyksen ansiomerkkiohjesääntöä ja jaettavia merkkejä täydennettiin pronssisella ansiomerkillä, joka
annetaan menestyksellisestä työstä vähintään 10 vuotta kansanopistossa toimineelle työntekijälle.
Pohjoismainen yhteistyö
Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Osallistutaan Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston (NFR) toimintaan ja hankkeisiin.
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Toimenpiteet ja tulokset:
- NFR:n hallituksessa yhdistystä ovat edustaneet yhdistyksen pääsihteeri ja rehtori Henrik von Pfaler.
Heidän toimestaan laadittiin Pohjoismaiden neuvostolle aloite pohjoismaisen kansanopistotyön ja
opiskelijavaihdon sekä opintotuen kehittämisestä.
- Yhdistys on osallistunut NFR:n seminaariohjelmien järjestämiseen. Yhdistys oli mukana NFR:n
hankkeessa, jonka teemana oli kestävä kehitys.
- Yhdistys on vastannut NFR:n syyskuun 2018 Ahvenanmaan kokousmatkan ohjelmasta ja järjestänyt
myös muita tutustumisohjelmia pohjoismaisille kollegoille.
- Yhdistys on edistänyt pohjoismaisen kansanopistotyön tuntemusta (mm. sivistyspedagogisen Osaava ohjelman opintomatkojen suunnittelu, tanskalaisten Højskolepædagogik -käsikirjan suomennos).
4)

Kansanopistoyhdistyksen talous ja henkilöstö

Toimintasuunnitelman tavoitteet:
• Huolehditaan, että yhdistyksen toimistolla on opistoasiantuntijoiden laaja verkosto käytettävissään.
• Kehitetään työryhmätyöskentelyn muotoja nykyistä joustavammiksi.
• Tehostetaan toimiston työsuunnitteluprosesseja.
• Huolehditaan toimiston työntekijöiden osaamisen kehittämisestä sekä työssä jaksamisesta.
• Laaditaan pitkäntähtäimen taloussuunnitelma.
Toimenpiteet ja tulokset:
- Yhdistyksen toimiston tukena on toiminut toimintakaudella ammatillisen koulutuksen
asiantuntijaryhmä ja taloushallinnon asiantuntijaryhmä sekä hanketyöryhmiä.
- Yhdistyksen hankkeissa ja kehittämistyössä on hyödynnetty erityisesti opistokentän asiantuntemusta
ja työpanosta.
- Työryhmätyöskentely toteutetaan pääosin verkossa.
- Toimiston työsuunnittelua on uudistettu.
- Henkilöstön työnjakoa ja osaamista on uudistettu vastaamaan edunvalvonnan ja järjestötoiminnan
vaatimuksia. Yhdistyksen toimistoa johtaa 1.1.2018 alkaen toiminnanjohtaja.
- Yhdistykselle laadittiin uudet jäsenmaksuperusteet, jotka hyväksyttiin vuosikokouksessa 2017.
- Yhdistyksen taloushallintoprosesseja on uudistettu ja laadittu pitkäntähtäimen
taloussuunnitelmatyökalu.
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JÄSENET, VUOSIKOKOUKSET, YHDISTYKSEN TOIMISTO
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry:ssä on toimintakauden 10/2016 – 09/2018
päättyessä syyskuussa 2018 jäseninä 77 kansanopistojen ylläpitäjäyhteisöä.
Oriveden Opiston uusi ylläpitäjä Ahlmanin koulun Säätiö liittyi Kansanopistoyhdistyksen jäseneksi vuoden
2016 aikana. Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys luopui Kansanopistoyhdistyksen jäsenyydestä
vuoden 2016 lopulla koska opiston ylläpitämislupa siirtyi Kirkkopalvelut ry:lle. Metallityöväen Murikkaopiston ylläpitäjän nimi muuttui toukokuussa 2017 Metallityöväen liitosta Teollisuusliitto ry:ksi. KeskiSuomen Opiston ylläpistämislupa siirtyi Koskelan Setlementti ry:lle vuoden 2018 alussa. Koskelan
Setlementti liittyi yhdistyksen jäseneksi maaliskuussa 2018.
Yhdistyksen kutsuttuina kunniajäseninä olivat kertomuskauden päättyessä seuraavat, kansanopistotyössä
erityisen ansioituneet henkilöt:
Björkstrand, Gustav, docent
Launonen, Eva, rehtori
Fagerlund, Sten-Erik, rektor
Lehtinen, Veli, yhteiskuntatieteiden maisteri
Gustafsson, Jukka, kansanedustaja
Lipasti, Esa, opetusneuvos
Isohookana-Asunmaa, Tytti, dosentti
Pietikäinen, Margareta, rektor
Kiuru, Sakari, pääjohtaja
Tiensuu, Kyllikki, dosentti
Kauppinen, Liisa, järjestöneuvos
Tuomisto, Jukka, professori
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajana on opetusneuvos Ville Marjomäki, hän on yhdistyksen 110 -vuotisen
historian toinen tämän arvonosoituksen saanut henkilö.
Yhdistyksen hallitus myönsi opistojen ylläpitäjien hakemuksesta kertomuskauden aikana 9 kunniamerkkiä
ansiokkaasta toiminnasta kansanopistotyön hyväksi sekä 23 kultaista ansiomerkkiä, 29 hopeista
ansiomerkkiä ja 40 pronssista ansiomerkkiä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään 30 vuotta,
hopeinen vähintään 20 vuotta ja pronssinen vähintään 10 vuotta ansiokasta kansanopistotyötä tehneille
opistojen työntekijöille.
Oulussa 10.10.2016 pidetyssä vuosikokouksessa oli läsnä 98 äänioikeutettua kokousedustajaa 38 eri
ylläpitäjäyhteisöstä. Tilintarkastajana oli ekonomi Asko Vuorenalusta, KHT ja toiminnantarkastajana
liiketoimintajohtaja Tapio Tähtinen, varalla talouspäällikkö, KHT Hannu Riippi ja opetusneuvos Jorma
Turunen.
Ilmajoella 5.10.2017 pidetyssä vuosikokouksessa oli läsnä 98 äänioikeutettua kokousedustajaa 46 eri
ylläpitäjäyhteisöstä. Tilintarkastajana oli ekonomi Asko Vuorenalusta, KHT ja toiminnantarkastajana
liiketoimintajohtaja Tapio Tähtinen, varalla talouspäällikkö, KHT Hannu Riippi ja opetusneuvos Jorma
Turunen.
Yhdistyksen palveluksessa ovat kertomuskaudella työskennelleet:
pääsihteeri
toiminnanjohtaja (1.1.2018 alkaen, kehittämispäällikkönä 31.12.2017 saakka)
suunnittelija (9.2.2018 saakka, palvelusihteerinä 4.4.2017 saakka)
verkkotiedottaja (18.2.2017 saakka)
koordinaattori (3.4.2018 alkaen)

Jyrki Ijäs
Tytti Pantsar
Heidi Vesa
Larry Kärkkäinen
Mirka Råback

Yhdistyksen toimistotehtäviä on hoitanut 1.5.2017 alkaen osa-aikaisesti Vapaa Sivistystyö ry:n kanssa
tehtyyn sopimukseen perustuen medianomi YAMK Satu Sälpäkivi. Projektitehtäviä ovat hoitaneet osaaikaisesti asiantuntija FM Hannu Salvi sekä KT Jani Siirilä. Projektitehtävää on oman työnantajansa
lukuun toimintakaudella hoitanut (22.8.2016-30.6.2018, 1.8.2018-) KM Heidi Luukkainen.
Projektitehtäviä yhdistyksessä työnantajansa lukuun ovat hoitaneet myös suunnittelupäällikkö Erkka
Laininen Okka-säätiöstä, opettaja Vuokko Saastamoinen Jyväskylän kr. opistosta, opettaja Tiina Muukka
Lahden kansanopistosta, opettaja Marjo Nurmi Murikka-opistosta sekä suunnittelija Jukka Tikkanen,
suunnittelija Minna Vähämäki ja verkkopedagogi Jari Sarja Otavan Opistosta.
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HALLITUKSEN JA TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2018
HALLITUS 2018 (jäsenten toimikauden päättymisvuosi suluissa)
Puheenjohtaja: Aki Ojakangas, rehtori, Murikka-opisto (- 2018)
Varapuheenjohtajat:
Helena Ahonen, rehtori, Seurakuntaopisto (-2020)
Björn Wallén, direktor, Lärkkulla (-2020)
Jäsenet:
Susann Friman, rektor, Kristliga Folhögskolan i Nykarleby (-2019)
Juha Matti Holopainen, rehtori, Laajasalon opisto (-2018)
Ulla Huhtilainen, rehtori, Joutsenon Opisto (-2018)
Juha Kaivola, pedagoginen rehtori, Turun kristillinen opisto (-2018)
Tatja Karvonen, rehtori, Peräpohjolan Opisto (-2019)
Pekka Knuutti, rehtori, Karstulan Evankelinen Opisto (-2019)
Jaana Laitila, rehtori, Alkio-opisto (-2018)
Ari-Pekka Lundén, rehtori, Kiljavan opisto (-2020)
Jukka Palola, rehtori, Jämsän Kristillinen Kansanopisto (-2020)
Ensio Vatanen, rehtori, Pohjois-Savon Kansanopisto (-2019)
Esittelijä: Jyrki Ijäs, pääsihteeri
Esittelijä, sihteeri: Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja
TYÖVALIOKUNTA 2018
Puheenjohtaja: Aki Ojakangas, Murikka-opisto
Jäsenet:
Helena Ahonen, Seurakunta-opisto
Björn Wallén, Lärkkulla
Juha Matti Holopainen, Laajasalon opisto
Jaana Laitila, Alkio-opisto
Esittelijä: Jyrki Ijäs
Esittelijä, sihteeri: Tytti Pantsar
VAALIVALIOKUNTA 2018
Puheenjohtaja: Jorma Kallio, kehityspäällikkö, Seurakuntaopisto
Jäsenet:
Helena Ahonen, rehtori, Kainuun opisto
Ulla Kakkonen, rehtori, Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Kari Karvonen , rehtori, Aktiivi-Instituutti
Pasi Parkkila, rehtori, Iso Kirja -opisto
Henrik von Pfaler, rektor, Borgå folkakademi
RUOTSINKIELISEN TOIMINNAN OHJAUSRYHMÄ (BASGRUPPEN)
Puheenjohtaja: Susann Friman, rektor, Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
Jäsenet:
Henrik Grönroos, rektor, Västra Nylands Folkhögskola
Anna Pensar, rektor, Norrvalla folkhögskola
Henrik von Pfaler, rektor, Borgå folkakademi
Björn Wallén, direktor, Lärkkulla
Asiantuntijat:
Jyrki Ijäs, pääsihteeri
Henrika Nordin, verksamhetsledare, Bildningsalliansen
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PELISÄÄNTÖTYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja: Aki Ojakangas, Murikka-opisto
Jäsenet:
Ari-Pekka Lundén, rehtori, Kiljavan opisto
Ulla Huhtilainen, rehtori, Joutsenon Opisto
Juha Kaivola, pedagoginen rehtori, Turun kristillinen opisto
Jyrki Ijäs, pääsihteeri
Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja
Hannu Salvi, opetusneuvos
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKIRYHMÄ
Puheenjohtaja: Helena Ahonen, rehtori, Seurakuntaopisto
Jäsenet:
Ensio Vatanen, rehtori, Pohjois-Savon opisto
Marja Kallioniemi, rehtori, Kankaanpään opisto
Raija Näppä, rehtori, Haapaveden opisto
Juha Kaivola, rehtori, Turun kristillinen opisto
TALOUSPÄÄLLIKKÖTYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja: Aki Ojakangas, Murikka-opisto
Jäsenet:
Juha Taavitsainen, talouspäällikkö, Lahden kansanopisto
Armi Halonen, talouspäällikkö, Laajasalon opisto
Jari Tölli, talous- ja kiinteistöhallintopäällikkö, Jämsän Kr. Opisto
Jorma Kallio, kehityspäällikkö, Seurakuntaopisto
POHJOISMAINEN KANSANOPISTONEUVOSTO (NFR)
Jäsenet:
Henrik von Pfaler, rektor, Borgå folkakademi
Jyrki Ijäs, pääsihteeri
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Liite 3

LAUSUNTOJA JA KANNANOTTOJA

12.8.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Hallituksen esityksestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta.
17.8.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Hallituksen esityksestä perusopetuslain 46 § muuttamisesta.
20.8.2016
Valtiovarainministeriölle: VVM:n valtion vuoden 2017 budjettiesityksestä.
13.9.2016
Eduskuntaryhmille: Kotoutumiskoulutuksen resurssit ja kansanopistot kotoutumisen kouluttajina.
10.10.2016
Eduskuntaryhmille: Opintotuen asumislisän uudistaminen ja kansanopisto-opiskelijoiden kiinteä asumislisä.
17.10.2016
Eduskuntaryhmille: Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja kansanopistojen toimintaedellytykset.
19.10.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Hallituksen esityksestä laeiksi opintotukilain muuttamisesta. Hallituksen
esityksestä laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.
8.11.2016
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Hallituksen esityksestä laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta.
3.11.2016
Eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esityksestä julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta.
23.11.2016
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Hallituksen esityksestä perusopetuslain 46 § muuttamisesta.
19.12.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
16.1.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: työryhmäraportista ”Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi
hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa”
2.2.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja eduskuntaryhmille korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmien
uudistamisesta: ”Kansanopisto-opinnot kehittävät opiskeluvalmiuksia ja nopeuttavat jatko-opintoja”
28.2.2017
Opetushallitukselle: Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta.
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13.3.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: ”Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutus on monipuolista ja kattaa
koko oppimispolun.”
17.5.2017
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi.
17.5.2017
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: ”Miten turvataan ammatillisen koulutuksen säilyminen
kansanopistoissa?”
3.7.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta, lausunto kahdesta
asetusluonnoksesta.
16.6.2017
Työ- ja elinkeinoministeriölle: Lakiesityksestä kotoutumisen edistämiseksi.
11.8.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset
ammatillisesta koulutuksesta, lausunto kuudesta asetusluonnoksesta.
15.8.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen järjestämis- ja
rahoitusmallia valmistelleen työryhmän muistiosta.
14.9.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lausunto luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta.
2.10.2017
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Lausunto avoimen korkeakouluopetuksen kehittämisestä
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioiksi vuodelle 2018).
2.10.2017
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi
vuodelle 2018.
9.10.2017
Valtionvarainministeriölle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
20.10.2017
Opetushallitukselle: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet
30.10.2017
Till medlemmarna i Utskottet för kunskap och kultur i Norden: Globalt medborgarskap – en gemensam
uppgift för folkbildningen
9.11.2017
Eduskunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
10.11.2017
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Hallituksen esityksestä vapaasta sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta
17
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6.3.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja
laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.
9.4.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Omaehtoinen aktiivimallin koulutus kansanopistoissa.
8.5.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Lausunto ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
annetun asetuksen muuttamisesta.
18.5.2018
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon
järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
4.6.2018
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain
muuttamisesta.
3.9.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta.
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Liite 4

Liite 4
KANSANOPISTOYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET
KANSANOPISTOKOKOUS
10. - 11.10.2016 Oulu

78 osallistujaa

ERILAISTEN OPPIJOIDEN KOHTAAMINEN KANSANOPISTOISSA -seminaari
7.11.2016 Lahden kansanopisto

50 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN PERUS- JA LISÄOPETUKSEN -seminaari
8.11.2016 Lahden kansanopisto

50 osallistujaa

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS UUDISTUU – KANSANOPISTOT
KOULUTUSPOLKUJEN RAKENTAJINA -seminaari
21.11.2016 Helsinki

52 osallistujaa

TALOUSPÄIVÄ
17.11.2016 Helsinki

98 osallistujaa

PERUS- JA LISÄOPETUKSEN kehittämispäivä
19.1.2017 Helsinki

9 osallistujaa

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN -työpaja
1.3.2017 Helsinki

11 osallistujaa

KANSANOPISTOJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA
21.3.2017 Seurakuntaopisto, Järvenpää

27 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN REHTORIPÄIVÄT
21. - 22.3.2017 Seurakuntaopisto, Järvenpää

79 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS JA KUMPPANUUDET
31.3.2017 Helsinki

45 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN AIKUISTEN PERUSOPETUS -työpaja
10. - 11.4.2017 Jyväskylän kristillinen opisto

56 osallistujaa

KANSANOPISTOPÄIVÄT, EVÄITÄ KANSANOPISTOTYÖHÖN
2.- 3.8.2017 Alkio-opisto
HYVÄ ALKU AIKUISTEN PERUSOPETUKSEEN KANSANOPISTOISTA -hankekoulutus
20. - 21.9.2017 Lahden kansanopisto
KANSANOPISTOKOKOUS
5. - 6.10.2017, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki

136 osallistujaa
41 osallistujaa
127 osallistujaa

PÄÄROOLISSA NUORI - Osallisuutta tukevien palvelujen kehittäminen
kansanopistoissa ja työpajoissa -seminaari
7.11.2017, Valkea talo, Helsinki

56 osallistujaa

HYVÄ ALKU AIKUISTEN PERUSOPETUKSEEN KANSANOPISTOISTA -hankekoulutus
14.11.2017 Helsingin aikuisopisto

35 osallistujaa

TALOUSPÄIVÄ
21.11.2017, Botta, Helsinki

111 osallistujaa
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KOTOUTUMISVALMIUKSIEN TUKEMINEN JA OSALLISTAVAT KOULUTUSPOLUTseminaari
8.12.2017 Hotelli Arthur

58 osallistujaa

TULEVAISUUSTAIDOT JA OPPIMINEN -globaalisivistyksen työpaja
11.1.2018, Musiikkitalo, Helsinki

28 osallistujaa

DIGITAALISET OSAAMISMERKIT -koulutus
23.1.2018 Hotelli Arthur, Helsinki

29 osallistujaa

DIGITAALISUUS OPISTOJEN STRATEGIAAN, PEDAGOGIIKKAAN JA KÄYTÄNTÖÖN lähipäivä
6.-7.2.2018, Peräpohjolan Opisto, Tornio

31 osallistujaa

KANSANOPISTOJOHTAMISEN teemapäivä
13.2.2018, Bank, Helsinki

25 osallistujaa

REHTORIPÄIVÄT
20.-21.3.2018, Murikka-opisto, Terälahti

58 osallistujaa

KOTOUTUMISVALMIUKSIEN TUKEMINEN JA OSALLISTAVAT KOULUTUSPOLUT työpajapäivä
5.4.2018, Hotelli Arthur, Helsinki

31 osallistujaa

HYVÄ ALKU AIKUISTEN PERUSOPETUKSEEN KANSANOPISTOISSA -lähipäivä
19.4.2018, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylä

35 osallistujaa

HYVÄT KÄYTÄNNÖT AIKUISTEN PERUSOPETUKSESSA -päätösseminaari
20.4.2018, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylä

43 osallistujaa

KANSANOPISTOPÄIVÄT
6.-8.6.2018, JHL-opisto ja Laajasalon opisto, Helsinki

103 osallistujaa

DIGITAALISUUS OPISTOJEN STRATEGIAAN, PEDAGOGIIKKAAN JA KÄYTÄNTÖÖN lähipäivä
8.8.2018, Otavan Opisto, Mikkeli
KOTOUTUMISVALMIUKSIEN TUKEMINEN JA OSALLISTAVAT KOULUTUSPOLUT työpajapäivä
28.9.2018, Hotelli Arthur, Helsinki
Tilaisuuksissa yhteensä
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Liite 5

Liite 5

TILASTOT
Liite 5
TILASTOT

OPISKELIJAVIIKKOJEN KEHITYS 2006-2017
340 000

OPISKELIJAVIIKKOJEN KEHITYS 2006-2017

320
340 000
300
320 000
280
300 000
260
280 000
240
260 000
220
240 000
200
220 000

2006

vos-opiskelijaviikot
200 000

2007

292257 289656
2006 277385
2007
toteutuneet opiskelijaviikot 290389
vos-opiskelijaviikot
292257 289656

2008

2009

2010

2011

289778 283919 283709 290352
2008 305905
2009 323998
2010 322782
2011
281981
289778 283919 283709 290352

2012

2013

2014

2015

2016

264516 255723 262024 250787
2012 305786
2013 294159
2014 287310
2015
320138
264516 255723 262024 250787

2017

251258 237674
2016 282672
2017
288413
251258 237674

Lähde: Opetushallitus
toteutuneet opiskelijaviikot 290389 277385 281981 305905 323998 322782 320138 305786 294159 287310 288413 282672
Lähde: Opetushallitus

KANSANOPISTOJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA VALTIONOSUUDET
Nuorisotakuun
KANSANOPISTOJEN
AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA VALTIONOSUUDET

2010

opintoseteliavustukset
Nuorisotakuun
maahanmuuttaja
opintoseteli-nuorten
avustukset
koulutukseen,
€
maahanmuuttaja
-nuorten
1.785.000 koulutukseen, € -

2011
2010
2012
2011
2013
2012
2014
2013
2015
2014
2016
2015
2017
2016

1.450.000
1.785.000
1.200.000
1.450.000
780.000
1.200.000
780.000
780.000
780.000
780.000
1.220.000
780.000
1
196 000
1.220.000

2018
2017
2018

OpintoseteliVuosi
avustukset, €
OpintoseteliVuosi
avustukset, €

Lakeavustukset, €
Lakeavustukset, €

Ylimääräiset
avustukset, €
Ylimääräiset
avustukset, €

Rakenteellisen
kehittämisen
avustukset, €
Rakenteellisen
kehittämisen
avustukset, €

Määrärahat
yhteensä, €
Määrärahat
yhteensä, €

Vapaan
sivistystyön
valtionosuudet, €
Vapaan
sivistystyön
valtionosuudet, €

700.000

250.000

250.000

2.985.000

49 035 000

-1.090.000
1.100.000
1.090.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1 040 000
1.100.000

750.000
700.000
950.000
750.000
1.150.000
950.000
750.000
1.150.000
750.000
100.000
100.000

250.000
250.000
150.000
250.000
350.000
150.000
150.000
350.000
50.000
150.000
50.000
50.000
150
000
50.000

200.000
250.000
200.000
200.000
200.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
336 000
400.000

2.650.000
2.985.000
2.500.000
2.650.000
3.370.000
2.500.000
3.180.000
3.370.000
2.330.000
3.180.000
2.870.000
2.330.000
2 722 000
2.870.000

50
49 698
035 000
000
48 724 000
50 698 000
48 724 000
48 724 000
48 384 000
48 724 000
46 694 000
48 384 000
46 165 000
46 694 000
43
46 790
165 000
000

1
1 016
196 000
000

1
1 040
040 000
000

--

50 000
150
000

100
336 000
000

2
2 206
722 000
000

1
43
43343
790000
000

1 016 000

1 040 000

-

50 000

100 000

2 206 000

43 343 0001

Lähde: Opetushallitus (määrärahat) ja Valtion budjetti (valtionosuudet).
Lähde: Opetushallitus (määrärahat) ja Valtion budjetti (valtionosuudet).
1

Lisäksi vuonna 2018 kohdennettiin valtionosuutta maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavan koulutusmallin luomiseen
vapaalle sivistystyölle kokonaisuutena 6,9 miljoonaa euroa.
1
Lisäksi vuonna 2018 kohdennettiin valtionosuutta maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavan koulutusmallin luomiseen
vapaalle sivistystyölle kokonaisuutena 6,9 miljoonaa euroa.
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JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VUODEKSI 2019
Hallituksen esitys:
Uudet jäsenmaksuperusteet otettiin käyttöön vuonna 2018. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että
jäsenmaksuperuste pidetään vuonna 2018 käyttöön otetun järjestelmän mukaisena.
§ 12 Hallituksen esityksessä talousarvioksi jäsenmaksukertymäksi esitetään 300 000 euroa.
1. Jäsenmaksu katetaan perusmaksulla sekä vapaan sivistystyön valtionosuussuoritteiden mukaisella
osuudella.
2. Perusmaksu lasketaan niistä koululakien eri koulutuksista, joihin jäsen saa valtionosuutta kyseiselle
vuodelle Opetushallituksen rahoitusraportin mukaan.
3. Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä perusmaksuissa huomioitavien osien suuruuden ja
talousarvion käsittelyn yhteydessä jäseniltä kerättävien jäsenmaksujen summan.
4. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2019 jäsenmaksussa perusmaksussa eri koululakien
mukaisista, jäsenten vuonna 2019 saamista valtionosuuksista huomioitava osuus on 700 euroa
kustakin.
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ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI KAUDELLE 10/2018-9/2020
Toimintasuunnitelman pohjana on Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksen 14.8.2018 vahvistama
strategia sekä sen missio ja visio.

Strategia
Visio:
Kansanopistoyhdistys on vaikuttava ja monialainen koulutuspolitiikan asiantuntija ja kehittäjä. Sen ääntä
kuunnellaan yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa sekä päätöksenteossa.
Kansanopistoyhdistyksen jäsenten kansanopistoilla on valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti
tunnustettu asema ja tehtävä koulutuksen kehittäjinä ja tuottajina.
Missio:
Kansanopistoyhdistys edistää toiminnallaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Se tukee
kansanopistoliikkeen moniarvoisuudesta ja erilaisista aatetaustoista rakentuvaa sivistystehtävää sekä
vahvistaa kansanopistoliikkeen yhteisyyttä. Kansanopistoyhdistys valvoo jäsentensä kansanopistojen etua
ja toimii kansanopistojen yhteisenä äänenä. Yhdistyksen palvelut tukevat kansanopistojen uudistumista ja
kehittymistä.
Strategia:
Kansanopistoyhdistyksen strategia on jäsennetty edellä kuvatun mission kautta neljään näkökulmaan. Ne
ovat
1)
2)
3)
4)

Edunvalvonta
Kansanopistoyhdistyksen palvelut
Kansanopistojen yhteisyyden vahvistaminen
Kansanopistoyhdistyksen talous ja henkilöstö

Strategiset tavoitteet:
1) Edunvalvonta
Tavoitteena on, että
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kansanopistojen asema ja tehtävät suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ovat selkeät ja
tunnustetut.
Kansanopistot voivat tarjota monialaisina oppilaitoksina laajan kirjon sivistyspalveluja.
Kansanopistot muodostavat maanlaajuisen palveluverkoston.
Kansanopistojen rahoitus on ennakoitavaa ja kohtelee ylläpitäjiä tasavertaisesti.
Kansanopistojen rahoitus on määritelty suhteessa koulutustehtäviin.
Kansanopistoilla on resurssit toteuttaa sisäoppilaitostehtäväänsä.
Kansanopistot uudistavat aktiivisesti koulutuksiaan sivistystarpeen ja vapaan tehtäväksihaun
perusteella sekä hakeutuvat aktiivisesti mukaan yhteiskunnallisiin koulutustehtäviin.
Kansanopisto-opiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opintojen aikaiseen
toimeentuloon.
Kansanopistot ovat kestävän kehityksen edellä kävijöitä.
Kansainvälisyys on osa edunvalvontaa.
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2) Kansanopistoyhdistyksen palvelut
Tavoitteena on, että
•
•
•
•
•
•

Kansanopistoyhdistyksellä on selkeästi määritellyt jäsenpalvelut sekä kohdennettua
palvelutoimintaa.
Kansanopistoyhdistyksellä on laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.
Kansanopistoyhdistyksellä on edunvalvontansa edellyttämät verkostot ja viranomaissuhteet.
Kansanopistoyhdistyksellä on käytettävissä kansanopistojen toimintaa koskeva oleellinen tieto.
Kansanopistoilla on tarvittavat valmiudet ja osaaminen vastata asiakasryhmien
oppimistarpeisiin työelämän ja osaamisvaatimusten uusiutuessa.
Kansanopistoissa on laaja osaaminen yhteisöllisestä ja uudistavasta oppimisesta sekä
kollaboratiivisesta ohjauksesta.

3) Kansanopistojen yhteisyyden vahvistaminen
Tavoitteena on, että
• Kansanopistokenttä on sivistyspedagogiikaltaan yhtenäinen, traditionsa tunteva,
valtakunnallisesti kattava ja sen aatetausta on laaja.
• Yhteisöllinen pedagogiikka ja uudistava oppiminen ovat kansanopistojen keskeistä pedagogista
osaamista ja niiden kampusten toimintaperiaatteita.
• Opistokampukset ovat opiskelijaa kokonaisvaltaisesti tukevia ohjauksellisia yhteisöjä.
• Kansanopistojen henkilökunta ja ylläpitäjät osallistuvat yhdistyksen tapahtumiin.
• Kansanopistoyhdistyksen toiminta perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen opistokentän kanssa
ja kansanopistojen välillä jaetaan osaamista.
• Kansanopistokenttä on kaksikielinen ja monikulttuurinen oppilaitoskenttä.
4) Kansanopistoyhdistyksen talous ja henkilöstö
Tavoitteena on, että
• Kansanopistoyhdistyksen toiminta perustuu osaavaan hallintoon ja henkilökuntaan. Niiden
tukena toimii opistoasiantuntijoiden laaja verkosto.
• Henkilöstöresurssit on mitoitettu taloudellisen kantokyvyn ja toiminnan vaatimusten mukaan ja
niitä käytetään kenttää parhaiten hyödyttävällä tavalla.
• Kansanopistoyhdistyksen toimistossa on hyvä työilmapiiri, työntekijät voivat työssään hyvin, he
ovat motivoituneita ja sitoutuneita.
• Kansanopistoyhdistyksen työntekijöiden osaaminen on erinomaista ja osaamista kehitetään
aktiivisesti.
• Kansanopistoyhdistys on taloudellisesti vakaa toimija.
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Puheenjohtajan esipuhe
Suomen Kansanopistoyhdistys edistää sivistyksellistä tasa-arvoa ja elämänpitkää oppimista. Yhdistys tukee
jäsenopistojensa moniarvoista ja erilaisista aatetaustoista kumpuavaa sivistystehtävää.
Toimintasuunnitelmassamme kiinnitämme huomiota kansanopistoliikkeen yhteisyyteen ja yhteistoimintaan
edunvalvonnassa sekä kehittämistyössä. Toimintakautena 2019–2020 Kansanopistoyhdistys valvoo
jäsentensä etua ja toimii liikkeen yhteisenä äänenä.
Toimintasuunnitelma asettaa Kansanopistoyhdistyksen hallitukselle sekä yhdistyksen toimihenkilöille neljä
selkeää toiminta-aluetta: edunvalvonnan, palveluiden organisoinnin, kansanopistoyhteisyyden vaalimisen
sekä taloudenpidon. Näiden osa-alueiden alle asettuvien tavoitteiden toteuttaminen vaatii koko
kenttämme tukea ja aktiivisuutta. Meillä on näyttöä tuloksellisesta edunvalvonnasta, johon opistot ja
opistoryhmät ovat antaneet konkreettisen panoksensa. Jatketaan siitä.
Olemme menestyksekkäästi kyenneet ottamaan julkisen vallan kanssa sopien erityistehtäviä, joilla on
sivistyksellinen ja yhteiskuntaa eheyttävä tehtävä. Samalla olemme kyenneet vahvistamaan ihmisyksilöiden
oppimista ja voimavaroja. Edelleen Kansanopistoyhdistys tähtää kansanopistoille omaleimaisen
pedagogiikan, sivistyspedagogiikan, uudistamiseen. Onpa sitten kyse suuntautumisvuodesta,
työelämätaitojen hankkimisesta tahi ammattitaidon hankkimisesta, kansanopistot voivat aina käyttää
ihmisarvon kunnioittamiseen nojaavaa pedagogiikkaansa. Tavoitteenamme on, että kansanopistot
uudistavat aktiivisesti koulutustaan sivistystarpeen ja vapaan tehtäväksihaun perusteella.
Toimintasuunnitelmakaudella täyttävät vanhimmat kansanopistomme 130 toiminnan vuotta.
Kansanopistoyhdistys toimii siten, että nämä opistot voivat yhä ylpeänä kantaa kansanopiston vikkelää ja
koulutustarpeisiin tarttuvaa perinnettä ja ylisukupolvista myyttiä. Yhdistyksen tarjoamat
kehittämispalvelut suunnataan opistojen uudistumisen sekä henkilökunnan osaamisen kehittämistueksi.
Toivotan Kansanopistoliikkeelle menestyksen vuosia ja uudelle johdolle kokonaisnäkemystä monien edessä
olevien tehtävien ratkaisemiseksi.
Aki Ojakangas
puheenjohtaja

1. Edunvalvonta
Edunvalvonta on yhdistyksen järjestöpoliittista vaikuttamistyötä, jossa sen tavoitteita edistetään suoralla
poliittisella yhteydenpidolla ja jäsen- sekä yhteistyöjärjestöjen kautta. Tätä täydennetään julkiseen ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumalla. Tuloksellinen viranomaisyhteistyö ja ajantasainen tiedonkeruu ja sen täsmällisen analysointi ovat vaikuttavan järjestöpoliittisen vaikuttamistyön edellytys.
Yhdistyksen eri toimintoja toteutetaan kokonaisvaltaisesti edunvalvonnan tavoitteiden mukaisesti.
Toimenpiteet:
•
•
•

Maahanmuuttajien koto-koulutuksen rahoitus ratkaistaan OKM:n kanssa sovitulla tavalla siten
että rahoitus kattaa koulutuksen kustannukset.
Vahvistetaan kansanopistokympin asemaa.
Varmistetaan se, että kansanopistokoulutukset ovat mukana oppivelvollisuutta
laajennettaessa. Kehitetään kansanopistojen oman oppivelvollisuusvuoden malli ja sille
soveltuva rahoitus.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varmistetaan omaehtoisuuden käsitteen käyttö eri lainsäädännöissä vapaan sivistystyön
toimintaperiaatteen mukaisesti.
Varmistetaan, että kansanopistot ovat mukana kehitettäessä KOSKI-järjestelmää ja oppijan
verkkopalveluita.
Vaikutetaan kansanopisto-opintojen hyväksiluettavuuteen.
Vaikutetaan kansanopistojen perusrahoituksen tasoon ja siihen, että kansanopistoilla olisi
mahdollisuudet toteuttaa sisäoppilaitosmuotoista tehtäväänsä.
Vaikutetaan ja esitetään uudenlaisia ratkaisuja kansanopistojen yhteiskunnallisiin tehtäviin
liittyvän koulutuksen (mm. maahanmuuttajakoulutus) rahoitukselle.
Vaikutetaan siihen, että vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö tunnistaa ja tunnustaa
kansanopisto-opinnot henkilökohtaiseen tukeen oikeuttaviksi.
Vaikutetaan perusopetuksen jälkeisten valmentavien ja valmistavien koulutusten
hakumenettelyjen kehittämiseen.
Luodaan rahoitusmalli NEET-nuorille kehitettyjä koulutuksia varten.
Vaikutetaan siihen, että kansanopistot ovat mukana uusissa maakunnallisissa koulutus- ja
ohjaustehtävissä sekä muissa kasvupalveluissa.
Luodaan rahoitusmalli työttömien omaehtoiselle koulutukselle kansanopistoissa.
Vaikutetaan siihen, että kansanopistot ovat toteuttamassa aikuisten uusia perustaitoja tukevaa
koulutusta.
Seurataan aikuisten perusopetuksen uudistuneen säädösperustan vaikutuksia sekä
opiskelijapaikkojen käyttöastetta.
Seurataan 1.1.2016 voimaan astuneiden vapaata sivistystyötä koskevien säädösten vaikutuksia
sekä opistojen toiminnan että talouden näkökulmasta.
Seurataan ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen vaikutuksia kansanopistotyöhön ja
jatketaan ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmän työtä edunvalvonnan tukena.
Seurataan opintotukiuudistuksen sekä yliopistojen hakumenettelyiden uudistumisen
vaikutuksia kansanopistojen toimintaan ja vaikutetaan mahdollisiin muutoksiin.
Seurataan ylioppilastutkinnon uudistamista.

2. Kansanopistoyhdistyksen palvelut
Yhdistyksen palveluita ovat vaikuttamistoiminnan lisäksi kehittämis-, tiedotus- ja viestintä- sekä muut
jäsenpalvelut.
Kehittämispalvelut
Kehittämispalveluiden avulla Kansanopistoyhdistys tukee opistoja ja keskeisiä sidosryhmiä hahmottamaan
opistojen koulutustehtäviä ja asiakasryhmiä. Kehittämistoiminnalla tuetaan opistojen yhteisen osaamisen
kehittymistä ja huolehditaan opistojen henkilöstön osaamisen kehittymisestä strategisesti tärkeillä
toiminnan osa-alueilla. Yhdistyksen kehittämistoiminta perustuu edunvalvonnan keskeisiin teemoihin,
huolelliseen toimintaympäristön muutosten seuraamiseen ja ennakointiin sekä osaamistarpeiden
kartoittamiseen.
Toimenpiteet:
•
•
•

Kartoitetaan kansanopistojen henkilöstön osaamistarpeita.
Huolehditaan osaamisen kehittämisestä seuraavilla osaamisalueilla: uudet sivistystehtävät,
sivistyspedagoginen osaaminen, kansanopistojohtaminen, digiosaaminen, ohjaava opettajuus
sekä kestävä kehitys.
Tuetaan uusien toimintamallien luomista ja käyttöönottoa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vahvistetaan kansanopistojen taloushallinnon osaamista sekä tuetaan toimintojen
tehostamista ja yhtenäistämistä.
Huolehditaan siitä, että opistokentällä on tarvittavaa osaamista tuottaa uusiin säädöksiin
perustuva raportointi opetusviranomaisille sekä ollaan mukana kehittämässä KOSKIjärjestelmää sekä oppijan verkkopalveluita.
Rakennetaan opistokentän kanssa uudenlaisia koulutusmalleja vastaamaan maahanmuuttajien
oppimistarpeisiin.
Tuotetaan yhdessä opistojen kanssa uusia ohjauksen ja yhteisöllisen oppimisen malleja.
Osallistutaan koulutusorganisaatioiden tulevaisuus- ja muutosorientaation kehittämiseen
yhdessä korkeakoulujen kanssa.
Kehitetään yhteistyössä opistojen ja korkeakoulujen kanssa henkilökohtaistamiseen perustuvia
joustavia polkuja korkeakouluopintoihin.
Kehitetään malleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kehitetään osaamista
todentavia digitaalisia osaamismerkkejä yhdessä opistojen kanssa.
Määritellään vapaan sivistystyön koulutuksien laajuus yhteismitallisesti, jotta opintojen
hyväksiluettavuus ja hankitun osaamisen tunnistaminen muissa koulutusmuodoissa helpottuisi.
Selvitetään sisäoppilaitosmuotoisen asumisen tilannetta kansanopistoissa ja opistojen
mahdollisuuksia kehittää sisäoppilaitostoimintaa uudella tavalla (mm. tuetun asumisen mallit).
Tuetaan uuden ammatillisen koulutuksen järjestämistä kansanopistojen yhteisillä koulutuksilla
sekä yhteisellä verkkoalustalla.
Kehitetään kansanopistojen yhteisiä niiden toimintajärjestelmää tukevia työkaluja
(laadunhallintasuositus, valtakunnalliset mittarit, tuloskorttimalli, ops-suositus, todistusmalli,
sisäinen auditointi).
Laaditaan yhteistyössä VST ry:n kanssa toimenpiteet, joilla kansanopistot edistävät YK:n Agenda
2030 tavoitteita. Kehitetään kansanopistojen kestävän kehityksen osaamista ja vahvistetaan
opistojen roolia erityisesti sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistäjinä. Innostetaan
opistoja mukaan sitoumustyöskentelyyn sekä hakemaan kestävän kehityksen sertifiointia.
Tuotetaan työkaluja ja menetelmiä opetustyön tueksi.
Kehitetään vapaan sivistystyön koulutuksen työssäoppimisen malleja.

Tiedotus- ja viestintäpalvelut
Kansanopistoyhdistyksen tiedotus- ja viestintäpalveluilla edistetään kansanopistojen tunnettuutta ja
valtakunnallista näkyvyyttä. Yhdistys viestii kansanopistoille ja niiden työntekijöille ajankohtaisesta
koulutuspolitiikasta ja opistoasioista.
Toimenpiteet:
•
•
•
•
•
•

Tuotetaan eri kohderyhmien käyttöön kansanopistoja esittelevää materiaalia.
Ylläpidetään kansanopistot.fi sivustoa siten, että ne luovat kuvaa kansanopistojen tarjonnasta
potentiaalisille opiskelijoille.
Otetaan sosiaalisen median työkalut laajemmin käyttöön osana yhdistyksen viestintää
Toteutetaan kansanopistot.fi -verkkosivujen uudistus
Kehitetään yhdistyksen tietokantaa siten, että se palvelee tehokkaasti tiedottamista- ja
markkinointia sekä tarjoaa perustan edunvalvontatyölle ja kehittämiselle.
Tehostetaan yhdistyksen toiminnasta tiedottamista.

Muut jäsenpalvelut
Toimenpiteet:
•
•
•

Annetaan opistotyöhön liittyvää yleistä neuvontaa.
Kehitetään opistojohdon ja hallinnon asiantuntijatukea.
Tiedotetaan yhdistyksen ansio- ja kunniamerkeistä ja laaditaan ohjeet merkkien käytölle.
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3. Kansanopistojen yhteisyyden vahvistaminen
Toimenpiteet:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Korostetaan eri uudistuksissa kansanopistojen merkitystä moniarvoisina ja monialaisina,
pohjoismaiseen traditioon perustuvana, kokonaisuutena.
Varmistetaan kansanopistojen toimintaa kokoavan tietoperustan rakentuminen
Kansanopistoyhdistyksen tietokantaan.
Kansanopistopedagogiikkaa käsitellään läpileikkaavana teemana yhdistyksen tilaisuuksissa ja
hankkeissa.
Seurataan opistojen ja niiden henkilöstön osallistumisesta yhdistyksen eri toimintoihin.
Aktivoidaan mukaan opistojen taustayhteisöjen toimijoita sekä vähäisesti toimintaan
osallistuvia.
Järjestetään yhdistyksen keskeiset tilaisuudet (Kansanopistokokous, Kansanopistopäivät,
Rehtorikokous, Talouspäivät) yhteistyössä opistokentän kanssa sekä muut osaamistarpeisiin ja
liittyvät perustuvat tilaisuudet. Koulutustilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan erityisesti
keskeiset koulutuspoliittiset uudistukset.
Haetaan yhdistyksen koulutustoiminnalle uudenlaisia, dialogisia, muotoja
verkkoperusteisuudesta, mentoroinnista sekä työssä oppimisen tukemisesta.
Kutsutaan koolle kansanopistojen neuvottelukunta.
Osallistutaan Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston (NFR) toimintaan ja hankkeisiin.
Lisätään suomalaisten ja muiden pohjoismaisten kansanopistojen välistä yhteistyötä.
Tiivistetään yhteistyötä Bildningsalliansenin kanssa pohjoismaisissa tehtävissä ja kaksikielisessä
tiedottamisessa.

4. Kansanopistoyhdistyksen talous ja henkilöstö
Toimenpiteet:
•

•
•
•

Huolehditaan, että yhdistyksen toimistolla on opistoasiantuntijoiden laaja verkosto käytettävissään
muodostamalla tavoitteiden saavuttamisen tueksi lyhytkestoisia ja pidempikestoisia työryhmiä.
Hyödynnetään hankkeissa mahdollisuuksien mukaan kentän omaa asiantuntemusta.
Tehostetaan toimiston työsuunnitteluprosesseja. Kehitetään edelleen yhdistyksen
henkilöstörakennetta.
Huolehditaan toimiston työntekijöiden osaamisen kehittämisestä sekä työssä jaksamisesta mm.
koulutuksen, työssä oppimisen sekä työnohjauksen keinoin.
Uudistetaan yhdistyksen taloushallintoprosesseja yhdessä uuden tilitoimistoyhteistyökumppanin
kanssa.
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Talousarvioesitys 2019
Budjetti
v.2019

Budjetti
v.2018

Toteutunut
v.2017

Budjetti
v. 2017

JÄRJESTÖTOIMINTA
TUOTOT
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT
MUUT TOIMINTAKULUT
JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ

20 000 €
-112 000 €
-35 000 €
-127 000 €

21 000 €
-96 000 €
-34 000 €
-109 000 €

23 726 €
-86 050 €
-33 381 €
-95 705 €

20 000 €
-96 000 €
-30 000 €
-106 000 €

KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTA
TUOTOT
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT
MUUT TOIMINTAKULUT
KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ

38 000 €
-57 000 €
-39 000 €
-58 000 €

35 000 €
-120 000 €
-35 000 €
-120 000 €

38 399 €
-53 195 €
-41 762 €
-56 558 €

30 000 €
-69 000 €
-34 000 €
-73 000 €

HALLINTO
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT
MUUT TOIMINTAKULUT
HALLINTO YHTEENSÄ

-11 000 €
-13 000 €
-24 000 €

-10 000 €
-15 000 €
-25 000 €

-11 705 €
-12 735 €
-24 440 €

0€
-10 000 €
-15 000 €
-25 000 €

TIEDOTUS
TUOTOT
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT
MUUT TOIMINTAKULUT
TIEDOTUS YHTEENSÄ

0€
-30 000 €
-45 000 €
-75 000 €

0€
-10 000 €
-40 000 €
-50 000 €

0€
-936 €
-33 852 €
-34 788 €

0€
-10 000 €
-40 000 €
-50 000 €

15 000 €
-7 000 €
-12 000 €
-119 000 €
-123 000 €

14 000 €
-22 000 €
-20 000 €
-90 000 €
-118 000 €

15 694 €
-44 616 €
-3 645 €
-104 732 €
-137 299 €

12 000 €
-54 000 €
-20 000 €
-101 000 €
-163 000 €

2 000 €
-8 000 €
-6 000 €

2 000 €
-6 000 €
-4 000 €

995 €
-10 294 €
-9 299 €

2 000 €
-6 000 €
-4 000 €

180 000 €

206 000 €

168 034 €

90 000 €

-57 000 €
-132 000 €
-9 000 €

-99 000 €
-107 000 €
0€

-52 219 €
-131 001 €
-15 185 €

-59 000 €
-47 000 €
-16 000 €

-500 €
-500 €

-500 €
-500 €

-514 €
-514 €

-500 €
-500 €

-422 500 €

-426 500 €

-373 274 €

-437 500 €

TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT
TUOTOT
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT
MUUT HENKILÖSTÖKULUT
TOIMISTOKULUT/OSTETUT HENKILÖSTÖPALVELUT
TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT YHT.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
TUOTOT
KULUT
KANSAINVÄLINEN YHTEENSÄ
PROJEKTIT
TUOTOT
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT
MUUT TOIMINTAKULUT
PROJEKTIT YHTEENSÄ

POISTOT
POISTOT YHTEENSÄ
VARSINAINEN TOIMINTA YHT
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Budjetti
v.2019

Budjetti
v.2018

Toteutunut
v.2017

Budjetti
v. 2017

VARAINHANKINTA
JÄSENMAKSUT
MUUT TULOT
KULUT
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

300 000 €
30 000 €
-5 000 €
325 000 €

300 000 €
27 000 €

300 000 €
26 000 €

327 000 €

286 525 €
30 000 €
-4 719 €
311 806 €

KULUJÄÄMÄ

-97 500 €

-99 500 €

-61 468 €

-111 500 €

100 €
-100 €
-1 000 €
-1 000 €

200 €
-200 €
-1 000 €
-1 000 €

76 €
-61 €
-799 €
-783 €

800 €
0€
-1 300 €
-500 €

TOIMINNAN TULOS

-98 500 €

-100 500 €

-62 252 €

-112 000 €

YLEISAVUSTUS
TOIMINTA-AVUSTUS

100 000 €

101 000 €

100 000 €

113 000 €

1 500 €

500 €

37 748 €

1 000 €

-1 500 €

-500 €

-1 220 €

-1 000 €

0€

0€

36 528 €

0€

KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT
KORKOTUOTOT
KORKO- JA MUUT KULUT
PANKKIKULUT
RAHOITUSNETTO

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
VARASTON MUUTOS

TILIKAUDEN TULOS
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HALLITUKSEN ESITYS UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI
1 § Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
Yhdistyksen nimi on Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry. ja sen kotipaikka on
Helsinki.
Yhdistyksen kielenä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja ja rekisteröintikielenä on suomi.
Yhdistyksen tarkoituksena on kansanopistojen toiminnan edistäminen sekä edunvalvonta- ja
yhteistyöjärjestönä toimiminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää opistojen yhteistyötä, järjestää kokouksia ja
koulutustilaisuuksia, tekee kehittämis- ja tiedotustyötä sekä osallistuu kansainväliseen toimintaan.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää
asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.
2 § Jäsenet; hyväksyminen, eroaminen, jäsenmaksu
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka ylläpitää kansanopistoa.
Jäsenyhteisöä edustaa yhdistyksen kokouksessa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet sen tarkoituksen hyväksi.
Hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vahingoittavalla tavalla tai
laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
3 § Hallitus, päätösvaltaisuus, erovuoroisuus, vaalit, toimihenkilöt
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista jäsentä,
joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen piiristä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme valintaa seuraavaa kalenterivuotta.
Puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi. Hallituksen jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää
jäsenen toimikauden päättymiseen tai muusta syystä hallituksesta eroamiseen asti.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän jäsentä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
heidän joukossaan. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista
hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus asettaa avukseen keskuudestaan viisijäsenisen työvaliokunnan, jolla on hallituksen antamat
valtuudet. Hallitus voi asettaa työryhmiä erityistehtäviä varten.
Johtosäännöllä määritellään hallituksen, sen työvaliokunnan, eri toimielinten ja yhdistyksen johtavien
toimihenkilöiden asema ja valtuudet. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
4 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä
toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.
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5 § Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle
viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on valintaa
seuraava kalenterivuosi.
6 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille sähköpostitse aikaisintaan 4 kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.
7 § Yhdistyksen kokoukset, äänioikeus
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-lokakuun välisenä
aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti
pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla yksi ääni.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on toimitettava
suljetuin lipuin, jos joku kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää.
8 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokous avataan
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) Päätetään jäsenmaksun suuruus
8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimikaudelle
9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 3§:n mukaisesti
10) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
11) Valitaan vaalivaliokunta, johon kuuluu enintään viisi jäsentä.
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat
Jokainen jäsenyhteisö voi saada yhdistyksen toiminnan kannalta merkittäväksi katsomansa asian
yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Asian saattaminen kokouksen päätettäväksi edellyttää, että asia
perusteineen on saatettu hallituksen tietoon 4 viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.
9 § Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.
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TORSTAI 11.10.
tai 12.10.2018
Sali: Sirkus, 0-kerros
rkus, 0-kerros
9.00-10.30 Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus
ja aamiainen 0-kerroksen lämpiössä.

PERJANTAI 12.10.2018
Sali: Sirkus, 0-kerros
9.00

Päivän aloitus: aamuvenyttely, Helsingin
evankelinen opisto

avaus
9.15
Vastavalitun puheenjohtajan tervehdys
PäivänTilaisuuden
aloitus:
aamuvenyttely,
Helsingin
evankelinen
opisto
puheenjohtaja Aki Ojakangas, Suomen

10.30

Kansanopistoyhdistys

9.30

keskustelua

11.00

Miten kansanopiston tulee kehittyä?
Mikä on kansanopiston kärkihanke?
Vastavalitun
puheenjohtajan tervehdys
10.45
Keitä varten on kansanopisto? kansankansanedustaja Aila Paloniemi,
edustaja Pilvi Torsti, Sivistysvaliokunta,
Tulevaisuusvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
koulutus- ja työllisyys-asioiden päällikkö
Miten kansanopiston tulee kehittyä? Mikä onMikko
kansanopiston
Heinikoski, SAK kärkihanke?
11.15
Mitä edellytyksiä
on Tulevaisuusvaliokunta
opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen,
kansanedustaja
Ailakansanopistolla
Paloniemi,
kohdata uudet oppijat?
Opetushallitus
koulutusja työllisyysasioiden
päällikkö Mikko Heinikoski, SAK
suunnittelupäällikkö
Kirsi Kangaspunta,
opetus-ja kulttuuriministeriö
10.30
Kahvitauko
opetusneuvos
Marja Anitta Pehkonen,
Opetushallitus

Kahvitauko
Lounas ravintola Paasin Kellarissa ja valta-

12.00

Koulutus huomisen hyvinvoinnin
rakentajana asiantuntija Jenna
Lähdemäki-Pekkinen, Sitra

kirjojen tarkastus 0-kerroksen lämpiössä
11.45
Kansanopisto kestävällä pohjalla
Koulutus
huomisen
rakentajana
13.00
Onko
kansansivistyshyvinvoinnin
ylisukupolvinen ilmiö?
rehtori Jukka Hautala,
Kansalaisfoorumin
pääsihteeri ja Vapaa
asiantuntija
Jenna Lähdemäki-Pekkinen,
SitraRaudaskylän kristillinen opisto
Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Aaro Harju
rehtori Jaana Laitila,
Kommenttipuheenvuorot: Suomen KansanAlkio-opisto
opistoyhdistyksen
kunniajäsen
Sakari
Kiuru
rehtori Pekka Knuutti,
Kansanopisto kestävällä pohjalla
ja Setlementtitalon johtaja
Karstulan evankelinen opisto
rehtoriAnneliina
Jukka Wevelsiep
Hautala, Raudaskylän kristillinen opisto
12.45
Päätössanat
rehtoriMusiikkia
Jaana Mikko
Laitila,
Alkio-opisto
14.00
Perkoila
puheenjohtaja Aki Ojakangas

rehtori Pekka Knuutti, Karstulan evankelinen opisto

14.15

kahvitauko ja valtakirjojen tarkastus

15.00
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands
Päätössanat
Folkhögskolförening ry:n vuosikokous

puheenjohtaja Aki Ojakangas

19.00 – 22 Juhlaillallinen, ravintola Meripaviljonki,
Illallispuhe: varapuheenjohtaja Björn
LounasWallèn, Suomen Kansanopistoyhdistys

Hyvää kotimatkaa!

13.00

Lounas

Hyvää kotimatkaa!

