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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n 
VUOSIKOKOUS SCANDIC OULUSSA 10.10.2016 klo 16.00
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Vuosikokouskutsu/Årsmöteskallelse

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n jäsenyhteisöille

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 
10.10.2016 alkaen klo 16.00 Kansanopistokokouksen yhteydessä Scandic Oulussa os. Saaristonkatu 
4, 90100 Oulu. 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 nimenkirjoitta-
jan allekirjoittamaan valtakirjaan voidaan merkitä kaikki äänioikeutetut henkilöt.  
              
Vuosikokouksen järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme ystävällisesti, että toimittaisitte valtakirjanne jo 
etukäteen yhdistyksen toimistoon viimeistään keskiviikkona 5.10. 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 suosittelem-
me käyttämään edellä mainittua menettelyä.
 
Jokaisen valtuutetun tulee henkilökohtaisesti noutaa numeroitu äänestyskorttinsa Kansanopistoyhdistyk-
sen infopisteestä ennen vuosikokousta. 
                            
Helsingissä 8.9.2016
 
Suomen Kansanopistoyhdistyksen toimisto
                                                          

Till medlemsorganisationerna av 
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry 
 
 
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:s årsmöte hålls i samband med Kan-
sanopistokokous – Folkhögskolemöte tisdagen den 10 oktober 2016 kl. 16.00 i Scandic Oulu adr. Saaris-
tonkatu 4, 90100 Oulu.
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 bevi-
sa 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 onsdagen den 5.10. per brev (Annegatan 12 A 18, 00120 Helsing-
fors) 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. Varje befullmäktigad skall personligen hämta sin numrerade röstsedel från Folk-
högskolföreningens infopunkt före årsmötet.
 
 
Helsingfors, 8 september 2016
 
Finlands Folkhögskolföreningens kansli 
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TOIMINTAKERTOMUS:

KATSAUS KAUDEN 09/2014 - 08/2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEEN

Päättyneen kauden toimintasuunnitelman pohjana on ollut 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.”

Työväen Akatemiassa 1.10.2014 pidetyssä vuosikokouksessa hyväksyttyyn toimintakauden 09/2014 - 08/2016 
suunnitelmaan on ensin kirjattu kansanopistoliikkeen edunvalvonnan ja yhteisen kehittämistyön keskeiset tehtävät 
ja tavoitteet ja yhdistyksen toimenpiteet.  Toisena kokonaisuutena on kansanopistojen toiminnan kokonaisuuden, 
identiteetin ja keskinäisen yhteistyön lujittaminen ja kolmantena Kansanopistoyhdistyksen palvelurakenteen ke-
hittäminen. Tämä toimintakertomus on laadittu siten, että ensin on nostettu esiin toimintasuunnitelman kirjaus ja 
sitten kuvattu mitä konkreettisia toimia asiassa on tehty ja mitä tuloksia saavutettu.

Kataisen hallituksen ns. rakennepoliittisen ohjelmaan kuului vuoden 2017 alkuun mennessä toteutettava koko 
toisen asteen koulutusjärjestelmän rakenteellinen uudistus. Rahoituksen perusteet tuli uudistaa niin, että samalla 
tiivistettäisiin koulutuksen järjestäjäverkkoa. Samoihin tavoitteisiin pyrittiin myös ammatillisen koulutuksen tutkin-
tojärjestelmän ja aikuiskoulutuksen uudistuksilla. Vapaan sivistystyön järjestäjäverkon ja rahoituksen uudistusta 
valmisteltiin omassa työryhmässä, jonka tuli tehdä ehdotuksensa jo vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Kansanopistoyhdistys asetti toisen asteen uudistukselle edunvalvonnan selkeäksi tavoitteeksi ja viestiksi sen, että 
kansanopistojen monialaista koulutustoimintaa tulee tarkastella rakenteellisessa uudistuksessa kokonaisuutena. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö otti tämän linjauksissaan ja valmistelussaan hyvin huomioon ja myös Valtioneuvosto 
vahvisti kansanopistojen aseman ja tietyt erityistehtävät periaatepäätöksessään. Koulutuslakiesitykset kaatuivat 
sitten Eduskunnassa keväällä 2015 - jos uudistuksia haluttiin kuvata historiallisiksi, niin niiden kaatamista kuvattiin 
ennen näkemättömäksi sirkukseksi ja farssiksi. Harmillista kansanopistoliikkeen kannalta tämän prosessin tulok-
sessa on se, että kansanopistojen erityistä asemaa monialaisina koulutuksen järjestäjinä ei enää ole kirjattu Sipi-
län hallituksen ja nykyisen opetus- ja kulttuuriministerin ja hänen asettamiensa uudistushankkeiden linjauksiin.       

Yksi koulutuslaki meni kuitenkin Eduskunnassa läpi esitetyssä muodossa, nimittäin vapaan sivistystyön laki. 
Lainsäätäjä kiinnittikin huomiota siihen, että laki oli valmisteltu esimerkillisen huolellisesti ja hyvässä yhteistyössä 
asianomaisten oppilaitosten ja niiden keskusjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen hallinnon ja toimihenkilöiden panos 
sekä kansanopistoliikkeen sitoutuminen uudistuksen valmisteluun oli juuri sitä, mistä Eduskuntakin lausunnois-
saan todisti. Uudistukselle asetettiin selkeät, yhteiset tavoitteet joita konkretisoitiin valmistelun edetessä. Uusi 
laki samalla vahvistaa kansanopiston ja sen rahoitusperustan erityispiirteet, mutta samalla mahdollistaa opisto-
toiminnan kehittämisen paremmin ja joustavammin eri kohderyhmien tarpeita vastaavaksi. Vapaata sivistystyötä 
kovin koetelleet rahoitusleikkaukset on uudessa rahoitusjärjestelmässä pyritty tasaamaan niin, että opistokenttää 
kohdeltaisiin mahdollisimman yhdenvertaisesti. Nyt kansanopistot tietävät valtionrahoituksen puitteet eikä toimin-
tataloutta tarvitse joka vuosi sovittaa alati kasvaneeseen eroon tehtyjen ja valtionosuuksiin budjettiin varattujen 
suoritteiden välillä.

Toimintakaudella saavutettiin yhdistyksen edunvalvonnalle jo viime vuosituhannella asetettu tavoite: kansanopis-
to-opiskelijat ovat nyt opintososiaalisissa eduissa tasavertaisia. Eri koulutusasteiden opiskelijoiden tukien tarve-
harkintaperusteet on nyt yhtenäistetty niin, että vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan toisen 
asteen opiskelijan opintorahaan. Tulorajoja on korotettu asteittain 10 viime vuoden ajan, mutta nyt ne poistuvat 
kokonaan vuoden 2017 alusta. Opintotuki, valtionosuudet ja haettavissa olevat opintoseteliavustukset tarkoittavat 
nyt yhteen laskien sitä, että valtiolta eri tavoin saatava rahoitus voi kattaa jopa 100 % nuoren opiskelijan opisto-
vuoden hinnasta. 

Koko Suomi oli ihmeissään syksyllä 2016, mitä maassamme ja maallemme nyt tapahtuu kun tänne saapuu jopa 
satoja turvapaikanhakijoita päivittäin. Kansanopistoliike ei ihmetellyt - jo kesällä oli käynnistetty Maahanmuutto-
viraston pyynnöstä ja aikaisempien hankkeiden pohjalta Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa -ohjelma. 
Syksyyn mennessä yli 20 kansanopistoa oli valmiina ottamaan opistoihinsa turvaan ja koulutukseen tarvittaessa 
jopa 1000 alaikäistä, yksin maahan tullutta nuorta. Nyt paljon kiitosta saanut ”Nutukka -hanke” jatkuu alueellisena 
ja paikallisena yhteistyönä ja vahvistaa kansanopistojen roolia ja koulutustehtävää omilla seutukunnillaan.  
 

Jyrki Ijäs
pääsihteeri      
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ESITYS TOIMINTAKERTOMUKSEKSI KAUDELTA 09/2014 - 08/2016

Tässä toimintakertomuksessa on kuvattu kunkin luvun aluksi keskeiset toiminnalle asetetut tavoitteet ja 
sen jälkeen yhdistyksen toimenpiteet toimintakaudella.

1. Vapaan sivistystyön toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen

Rahoituksen kehittäminen
 ● Uudistetaan rahoituslaki niin, että nykyrahoituksen keskeiset ongelmakohdat korjataan ja toimin-

taa voidaan suunnitella pitkäjänteisemmin. Mahdollistetaan sekä internaatti-, eksternaatti- että 
monimuoto-opetuksen järjestäminen. 

 ● Kansanopistojen taloudellisesta tilanteesta kootaan ajankohtainen tieto yhdistyksen edunvalvon- 
nan tueksi. 

 ● Kehitetään aikuiskoulutustukea niin, että myös vapaan sivistystyön opinnot tulevat aikuiskoulutus-
tuen piiriin.

 ● Vapaan sivistystyön rahoitusuudistus käynnistettiin keväällä 2014. Tavoitteena oli rakentaa enna-
koitavampi ja kaikkia tasavertaisesti kohteleva rahoitusmalli kansanopistojen vapaan sivistystyön 
rahoitukselle tilanteessa, jossa suoritteiden määrä ei voi jatkuvasti kasvaa. Kansanopistoyhdistys 
osallistui vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistuksen valmisteluun työryhmä- ja jaosto 
työskentelyssä. Yhdistys vastasi uudistuksen jaostosihteerin tehtävistä. Kansanopistojaosto ko-
koontui kaikkiaan 13 kertaa ja sen muistio on luettavissa osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/
Julkaisut/2014/vapaan_sivistystyon_rakenne_ja_rahoitus.html. 

 ● Rahoitusuudistuksen etenemistä ja sisältöjä käsiteltiin kansanopistojen ylläpitäjien ja opistojoh- 
 don kanssa useissa yhdistyksen tilaisuuksissa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilai- 
 suuksissa. 

 ● Rahoitusuudistuksen mukaiset muutokset vapaata sivistystyötä koskeviin säädöksiin tehtiin vuo-
den 2015 aikana. Kansanopistoyhdistyksen hallitus ja toimisto seurasivat ja vaikuttivat säädöspro-
sessiin. Uudet säädökset tulivat voimaan 1.1.2016. Uudistusprosessin aikana käsiteltiin erityisesti 
rahoituksen ennakoitavuutta, internaatti- ja etäopetusta, yksikköhinnan porrastusperusteita, työs-
säoppimista sekä valtionosuus- ja valtionavustusrahoituksen suhdetta.

 ● Rahoituksen uudistusprosessin aikana yhdistyksessä koottiin tiedot kansanopistojen valtion-
osuusrahoitukesta. Vuoden 2016 aikana Kansanopistoyhdistyksen tietokantaa on täydennetty 
siten, että sinne voidaan koota ajankohtainen tieto opistojen taloudellisesta tilanteesta vuosittain. 
Tilastoista voidaan koota valtakunnallisia raportteja ja opistot voivat laatia opistokohtaisia aikasar-
joja (www.kansanopistot.fi/extra).

 ● Aikuiskoulutustukea ei ole toimintakaudella kehitetty, vaan sitä on toistuvasti esitetty hallituksen 
säästötoimena leikattavaksi, jopa koko poistettavaksi tai esitetty tuen korvaamista aikuisten koulu-
tustileillä. Yhdistys on lausunnoissaan puolustanut aikuiskoulutustukea ja esittänyt sen ulottamista 
myös kansanopisto-opintoihin.  

Kansanopistojen tehtävien vahvistaminen
 ● Kansanopistojen erityisille kohderyhmille järjestämän koulutuksen osalta etsitään uudenlaisia,  

rahoitusratkaisuja. 
 ● Kansanopistojen yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvien koulutuksien rahoitus (esim. oppivelvollisuus, 

nuorisotakuu, nuorten aikuisten osaamisohjelma jne.) vakiinnutetaan ja saatetaan sellaiselle ta-
solle, että opiskelijat voivat osallistua kansanopistokoulutuksiin yhdenvertaisesti suhteessa muu-
hun koulutustarjontaan.  

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

 ● Kansanopistojen kykyä huomioida erilaisten kohderyhmien (esimerkiksi opinnollista kuntoutusta 
tarvitsevien, työttömien, työelämässä olevien aikuisten) sivistystarpeet kehitetään. 

 ● Nykyisten koulutustehtävien pysyminen kansanopistoissa nivelvaihekoulutuksia uudistaessa 
varmistetaan.
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 ● Yhdistyksen tavoitteena on ollut saada kansanopisto-opiskelijat tasavertaiseen asemaan opinto-
sosiaalisen tuen suhteen sekä internaatin aseman vahvistaminen. Opintotuen määräytymistä on  
 uudistettu vaiheittain asetetun tasa-arvotavoitteen mukaisesti. Vanhempien tulorajat poistetaan  
 kokonaan itsenäisesti asuvilta 18- ja 19-vuotiailta 1.1.2017 alkaen. 

 ● Toimintakauden aikana yhdistys on eri toimillaan nostanut keskiöön kansanopistojen osaamisen 
maahanmuuttajakoulutuksessa. Osana Kansanopistojaoston työtä tehtiin esitys maahanmuuttaja 
koulutuksen määrittelemisestä kansanopiston ylläpitämisluvassa erityiseksi koulutustehtäväksi, 
joka rahoitettaisiin niin, että opiskelijamaksuja ei tarvitse periä. Eduskunnan sivistysvaliokunta on 
lausunnoissaan tätä kannattanut ja esittänyt sitä varten lisämäärärahaa. Esitys ei ole toteutunut.

 ● Yhdistys käynnisti kesällä 2015 yhdessä Maahanmuuttoviraston ja mukaan ilmoittautuneiden 
opistojen kanssa Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa tuetun asumisen ja koulutuksen 
ohjelman. Ohjelman puitteissa noin 600 turvapaikanhakijanuorta sai tuetun asumisen ja koulutuk-
sen 20 opistossa. Nutukka-ohjelmasta on saatu erinomaisia tuloksia. Tämän lisäksi yhdistys on 
laatinut kuvaukset kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksesta viranomaisten käyttöön sekä 
mallintanut erilaisia koulutuspolkuja.

 ● Yhdistys on osallistunut maahanmuuttajakoulutuksen kansalliseen kehittämistyöhön muun muas-
sa maahanmuutto-asioiden ohjausryhmässä ja aikuisten perusopetuksen työryhmässä.  

 ● Yhdistyksen toiminnassa on korostettu kaikkien yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua opintoi- 
 hin. Yhdistys on tällä toimintakaudella yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa vaikuttanut vammais- 
 palveluja koskevaan lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin tämän toteutumiseksi. 

 ● Yhdistys järjesti syksyllä 2015 seminaarin vaikeasti vammaisten koulutuksesta erityisenä teh-
tävänä kansanopistoissa, jossa käytiin viranomaisten, kansanopistojen ja vammaisjärjestöjen 
vuoropuhelua.

 ● Yhdistys on yhteistyössä opistojen asiantuntijoiden kanssa laatinut toimintakauden aikana kan-
sanopistojen opinnollisen kuntoutuksen käsikirjan sekä kiinnittänyt erityistä huomiota oppimisvai-
keuksien kohtaamiseen kansanopistojen opetustyössä. Yhteistyötä on tehty erityisesti Kuntoutus-
säätiön, Kynnys ry:n ja Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. 

 ● Yhdistys on laatinut toimintakauden aikana kuvauksen siitä, miten kansanopistojen koulutukset  
jäsentyvät elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja esitellyt kansanopistojen kokonaisvaltaista tar-
jontaa eri ministeriöiden, OPH:n, ELYjen ja AVIen tilaisuuksissa.

 ● Toimintakauden aikana oppilaitosten koulutustarjonta on koottu viranomaisten toimesta uuteen 
hakupalveluun. Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus on mukana Opintopolku.fi alustalla. 

 ● Yhdistys on vaatinut, että kansanopistojen tulee voida olla Valma ja Luva -koulutusten tarjoajia. 
Kansanopistolukiot ovat käynnistäneet Luva -koulutukset, mutta lakiuudistuksen myötä Valma- 
koulutukset on pääosin nyt menetetty. 

 ● Kuntien valtionosuusuudistuksen myötä myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen yk-
sikköhinnat muuttuivat vuoden 2015 alusta ilman, että asiasta tiedotettiin etukäteen. Yhdistys kir-
jelmöi ministeri Krista Kiurulle asiasta. Kansanopistoille saatiin ylimenokauden rahoitusavustus.

 ● Yhdistys on järjestänyt toimintakauden aikana kaksi yhteistä neuvottelutilaisuutta avointen yli-
opistojen kanssa, jotta kansanopistojen roolia joustavana polkuna yliopisto-opintoihin voitaisiin 
vahvistaa. 

 ● Kansanopistoyhdistys on tukenut kansanopistojen opetussuunnitelmatyötä aikuisten perusopetuk-
sen ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uusimisprosessin aikana työryhmätyösken-
telyllä, seminaareilla sekä yhteisillä suosituksilla.

 ● Yhdistys on ollut mukana Opetushallituksen työryhmätyöskentelyssä, jossa laadittiin aikuislukion 
uusia opetussuunnitelmaperusteita.

Rakenneuudistus
 ● Turvataan kansanopistojen asema koulutusrakenteiden uudistamisessa, selvitetään tutkintokoulu-

tusta järjestävien opistojen yhteistyömahdollisuudet ja mahdolliset rakenteelliset vaihtoehdot. 

 ● Toimintakauden aikana ammatillinen koulutus on ollut useiden muutosesitysten kohteena. Kan-
sanopistoyhdistys on ollut edustettuna uudistuksia käsitelleissä opetus- ja kulttuuriministeriön  
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työryhmissä ja yhdistyksen hallitus nimesi opistojen edustajista asiantuntijaryhmän tukemaan am-
matillisen koulutuksen ajankohtaisia edunvalvontatavoitteita.      

 ● Yhdistys on tehnyt useita lausuntoja ja aloitteita kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta ja 
korostanut erityisesti, että koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä arvioitaessa kansanopisto-
ja on tarkasteltava kokonaisuutena. Yhdistys kirjelmöi ministeri Sanni Grahn-Laasoselle siitä, että 
ammatillisen koulutuksen reformissa ei huomioida kansanopistoja kokonaisuutena ja yhteistyössä 
liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten kanssa vaati mahdollisuuden toimittaa 
 toimintaedellytysten arviointiin lisäaineistoa. Ministeriö otti vastaan opistojen täydentävät aineistot  
 osaksi oppilaitosten toimintaedellytysten analyysiä.

 ● Yhdistys oli mukana käynnistämässä kansanopistojen ammatillisen koulutuksen rakenteellista sel-
vitystyötä. Selvitystyössä oli mukana yli 20 opistoa. 

 ● Yhdistys on tuottanut juridiset selvitykset kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen yhteistoi-
minnan muodoista sekä liikkeen luovutuksen työoikeudellisista näkökulmista. 

 ● Ammatillisen koulutuksen reformia on käsitelty yhdistyksen kansanopistojen johdolle suunnatuis-
sa tilaisuuksissa. 

2. Kansanopistojen toiminnan kokonaisuuden, identiteetin ja keskinäisen yhteistyön lujittaminen

 ● Huolehditaan opistokentän yhtenäisyydestä ja otetaan huomioon toiminnaltaan erilaisten opisto-
jen toimintakyvyn kehittämisen edellytykset.  

 ● Kansanopistojen alueellista toimintakykyä vahvistetaan ja alueellista vaikuttamista tuetaan. 

 ● VST ry on tuottanut yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa selvitykset vapaan sivistystyön koulu-
tustarjonnasta ja rakenteista. Kansanopistoyhdistys on osallistunut aineiston kokoamiseen.

 ● Kansanopistoyhdistys yhdessä VST ry:n kanssa on esittänyt, että rahoitusleikkauksien vaiku-
tukset sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen tulisi arvioida. Arviointi on käynnistetty KARVIn 
toimesta.

 ● Kansanopistotoiminnan kokonaisuus kuvataan siten, että niiden koulutustarjonta sekä koulutuk-
sen vaikutukset ovat selkeämmin hahmotettavissa. 

 ● Tuotettiin kaksi Ota opiksi -lehteä, joissa esiteltiin kansanopistojen valtakunnallinen koulutustar-
jonta sekä vahvistettiin mielikuvaa kansanopistoista monipuolisina oppimisympäristöinä.

 ● Tehtiin selvitys kansanopistojen pitkistä linjoista ja hahmotettiin niiden merkitys eri elämän 
vaiheissa. 

 ● Kansanopistoyhdistys on osallistunut Studia-messuille vuosina 2014 ja 2015.
 ● Kansanopistoyhdistys on laatinut kuvauksia opistojen tarjonnasta eri viranomaisille

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

 ● Toimintakaudella vahvistetaan yhteyksiä ylläpitäjäyhteisöihin.

 ● Yhdistyksen hallitus päätti pelisääntöjen uusimisesta uusien vapaata sivistystyötä koskevien sää-
dösten mukaisiksi ja nimesi asialle työryhmän.

 ● Toimintakauden aikana yhdistyksen hallitus nimesi yhdistyksen 110-vuotisjuhlavuoden ja kansan-
opistot Suomessa 125-vuotta juhlan kunniaksi opistojen ylläpitäjien ehdotuksista neuvottelukun-
nan vahvistamaan kansanopistoliikkeen yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan. 

 ● Kansanopistoja tuetaan oman toimintansa arvioinnin kehittämisessä. 
 ● Laaditaan yhteiset laatusuositukset ja toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen sopivat käytännöt 

ja mittarit.
 ● Tuetaan opistoja korkeatasoisten kehittämissuunnitelmien laatimisessa.
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 ● Toimintakauden aikana yhdistyksellä on ollut kaksi laajempaa hanketta Opetushallituksen rahoi-
tuksella, joissa on kehitetty opistojen toimintajärjestelmiä ja valtakunnallisia työkaluja laadunhallin-
taan. Syntyneitä työkaluja on esitelty yhdistyksen tilaisuuksissa ja kotisivuilla. 

 ● Kansanopistoyhdistys laati yhteistyössä opistoasiantuntijoiden kanssa kansanopistojen laatusuo-
situksen kansanopistojen toiminnalle osana Opetushallituksen rahoittamaa hanketta.

 ● Yhdistys laati työryhmätyöskentelynä ja opistojen kanssa pilotoiden esityksen kansanopistojen yh-
teisiksi mittareiksi ja rakensi tietokantapohjan valtakunnallisten mittaritulosten kokoamista varten. 

 ● Yhdistys järjesti OPH:n hanketuella koulutuksen, jossa kehitettiin opistojen strategista johtamista 
ja toiminnan suunnittelua. Siihen osallistui 17 opistoa. 

 ● Yhdistys järjesti kansanopistojen henkilöstölle auditointikoulutuksia, joiden tuloksena 56 henkilöä 
sai auditoijapätevyyden.  

 ● Vahvistetaan sivistyspedagogiikan osaamista. 
 ● Tuetaan kestävän kehityksen kriteerien käyttöönottoa opistoissa ja kansanopistojen kykyä kestä-

vän kehityksen koulutuksen kehittäjinä.
 

 ● Yhdistys on ollut mukana toteuttamassa kansanopistojen sivistyspedagogiikan yhteishanketta. 
 ● Yhdistyksen Kansanopistojen strategisen johtamisen koulutushankkeessa on mallinnettu kan-

sanopiston pedagogista johtamista sekä kansanopisto-opettajuuden osaamisen keskeisiä 
osa-alueita. 

 ● Yhdistys on osallistunut ja ollut edustettuna VST ry:n kautta Suomen kestävän kehityksen toimi-
kunnassa sekä laatinut vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen kanssa kestävän kehityksen toi-
menpidesitoumuksen. Yhteistyössä OKKA-säätiön ja vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen kans-
sa on laadittu vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja täydennetty laadunhallintasuo-
situsta kestävän kehityksen suosituksilla. Yhteistyössä on järjestetty aiheeseen liittyvä seminaari. 
Hanketta on esitelty Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston seminaarissa.

  

 ● Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista vahvistetaan kansanopistoissa.

 ● Yhdistys toteutti yhteistyössä Otavan Opiston, Bildningsalliansenin ja Kansalaisopistojen liiton 
kanssa Vapaasti verkossa -hankkeen, jonka aikana tarjottiin henkilökohtaistettua koulutusta tieto-  
ja viestintätekniikasta sekä laadittiin oppimateriaaleja verkkoympäristöön.

 

3.   Kansanopistoyhdistyksen palvelurakenne  

 ● Vuorovaikutuksesta opistokentän kanssa huolehditaan yhteisten tilaisuuksien, kehittämistoimin-
nan ja viestinnän keinoin. 

 ● SKY-FFF on kaksikielinen organisaatio ja se tekee yhteistyötä Bildningsallianssenin kanssa. 
 ● Kansanopistojen yhteistä näkyvyyttä kehitetään ja viestinnässä tuodaan esille kansanopistojen 

vaikuttavuus. 

 ● Yhdistyksen hankkeet ja tilaisuudet on valmisteltu yhteistyössä opistokentän kanssa. Toimintakau-
den aikana yhdistyksen tilaisuuksiin osallistui 1629 osallistujaa. 

 ● Kansanopistoyhdistys on koonnut ajankohtaisten edunvalvonta- ja kehittämistarpeiden mukaiset 
opistokentän asiantuntijatyöryhmät. 

 ● Yhdistyksen toimisto on osallistunut opistojen tilaisuuksiin, kokouksiin sekä käynyt seuraamassa 
opistotyötä opistoissa. 

 ● Yhdistyksen ruotsinkielinen ohjausryhmä Basgruppen on kokoontunut yhdistyksen tilaisuuksien  
 yhteydessä.

 ● Yhdistys on tehnyt Bildningsalliansenin kanssa yhteistyötä edunvalvonnan, tiedotuksen ja tilai-
suuksien osalta. 
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 ● Yhdistyksen henkilökunnan osaamista tuetaan 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.

 ● Toimintakaudella on tehty yhdistyksen hallituksen toimesta arviointia yhdistyksen henkilöstö re-
surssien ja taloudellisen kantokyvyn osalta. Hallitus päätti supistuneiden resurssien vuoksi  
säästötoimenpiteistä.

 ● Vahvistetaan yhteistä vaikuttamista Vapaa Sivistystyö ry:n, työmarkkinajärjestöjen ja Sivistystyön-
antajat ry:n kanssa. 

 ● Yhdistys on tehnyt tiivistä yhteistyötä Vapaa Sivistystyö ry:n kanssa lausuntojen laatimisessa, eri 
työryhmien työssä, tilaisuuksien järjestämisessä sekä osallistumalla ministeri- ja kansanedustaja 
tapaamisiin.  

 ● Kansanopistokenttä on hyvin edustettu Sivistystyönantajat ry:n hallintoelimissä, jaostoissa ja työ-
ryhmissä. Työmarkkinajärjestöjen kanssa on säännöllisesti järjestetty neuvotteluja ja asiantuntija 
tapaamisia, heidän edustajiaan on pyydetty yhdistyksen tilaisuuksien esiintyjiksi. 

Liitteet:

1. Hallituksen ja työryhmien kokoonpano 2014-2016
2. Jäsenet, vuosikokoukset, yhdistyksen toimisto
3. Toimintakaudella tehtyjä lausuntoja ja kannanottoja
4. Kansanopistoyhdistyksen järjestämät tilaisuudet
5. Liitetilastot

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY | TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014-2016
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HALLITUKSEN JA TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2014 - 2016                      

HALLITUS (jäsenten toimikauden päättymisvuosi suluissa)
Puheenjohtaja:
     Aki Ojakangas   rehtori, Murikka-opisto (- 2018)
Varapuheenjohtajat: 
 Kristian Sjöbacka   rektor, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (- 2016)
 Helena Ahonen    rehtori, Seurakuntaopisto (- 2017)
Jäsenet: 
 Greger Englund   rektor, Lärkkulla (- 2014)
 Pirkko Hammarén  apulaisrehtori, Jyväskylän kristillinen opisto (- 2015)
 Timo Heinola   rehtori, Kuurojen kansanopisto (- 2015)
 Ulla Huhtilainen   rehtori, Joutsenon opisto (- 2018)
 Juha Matti Holopainen  rehtori, Laajasalon opisto (- 2018)
 Juha Kaivola   pedagoginen rehtori, Turun kristillinen opisto (- 2018)
 Pauli Karihtala   rehtori, Pohjantähti-opisto (- 2016)
 Hanna-Riikka Karjalainen vararehtori, Otavan Opisto (- 2016)
 Pekka Knuutti   rehtori, Karstulan Evankelinen Opisto (- 2016)
 Jaana Laitila   rehtori, Alkio-opisto (-2018)
 Eero Lonkila   rehtori, Haapaveden Opisto (- 2015)
 Ari-Pekka Lundén  rehtori, Kiljavan opisto (- 2017)
 Merja Ojalammi   rehtori, Rovala-Opisto (- 2015)  
 Jukka Palola   rehtori, Jämsän Kristillinen Kansanopisto (- 2017)  
 Minna Vähämäki  lehtori, Otavan Opisto (- 2015)
 Jari Valtari    rehtori, Työväen Akatemia (- 2014)
 Björn Wallén   direktor, Lärkkulla (- 2017)

Esittelijä: Jyrki Ijäs   pääsihteeri
Sihteeri:  Tytti Pantsar   kehittämispäällikkö

Hallituksessa on päätetty vuoden 2016 alusta seuraavanlaiset vastuualuejaot.
Yhteiskunnallisesti tärkeät koulutustehtävät: Jukka Palola, Pauli Karihtala, Björn Wallén ja Hanna-Riikka 
Karjalainen
Opistojen toimintajärjestelmien kehittäminen: Pekka Knuutti, Jaana Laitila, Ulla Huhtilainen ja Juha Kaivola
Viestintä ja markkinointi: Juha Matti Holopainen, Ari-Pekka Lundén ja Hanna-Riikka Karjalainen
Sivistyspedagogiikka ja vaikuttavuus: Aki Ojakangas, Helena Ahonen ja Kristian Sjöbacka
Ammatillinen koulutus: Helena Ahonen, Juha Kaivola ja Pekka Knuutti

TYÖVALIOKUNTA  
Puheenjohtaja:
 Aki Ojakangas   rehtori, Murikka-opisto 
Jäsenet:
 Helena Ahonen   rehtori, Seurakunta-opisto
 Timo Heinola   rehtori, Kuurojen kansanopisto (- 2015)
 Juha Matti Holopainen  rehtori, Laajasalon opisto
 Jaana Laitila   rehtori, Alkio-opisto (2016 -) 
 Kristian Sjöbacka  rektor, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa

Esittelijä: Jyrki Ijäs   pääsihteeri
Sihteeri: Tytti Pantsar   kehittämispäällikkö

Liite 1    
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VAALIVALIOKUNTA
Puheenjohtaja:
 Jorma Kallio (2015 -) talouspäällikkö, Lapuan kristillinen opisto
 Henrika Nordin (- 2014) rektor, Borgå folkakademi 
Jäsenet:
 Helena Ahonen  rehtori, Kainuun opisto (2015 -)
 Hans Boije  rektor, Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby (2015 -)
 Ulla Kakkonen  rehtori, Kiteen Evankelinen Kansanopisto (2014 -)
 Pauli Karihtala  rehtori, Pohjantähti-opisto (- 2015)
 Kari Karvonen  rehtori, Aktiivi-Instituutti (2014 -)
       Pasi Parkkila  rehtori, Iso Kirja -opisto (2014 -) 
  

RAKENTEELLISTA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ
Puheenjohtaja:
 Aki Ojakangas  rehtori, Murikka-opisto    
Jäsenet:
 Ensio Vatanen  rehtori, Pohjois-Savon opisto
 Hans Boije  rektor, Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
 Harri Jokinen  rehtori, Otavan Opisto
 Jorma Kauppila  talouspäällikkö, Lapuan kristillinen opisto
 Timo Heinola  rehtori, Kuurojen kansanopisto
 Jyrki Ijäs  pääsihteeri
Sihteeri:  
 Tytti Pantsar  kehittämispäällikkö

 
MITTARI-HANKKEEN JA STRATEGISEN JA KEHITTÄVÄN JOHTAMISEN KOULUTUSHANKKEEN  
OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja:
 Pekka Knuutti  rehtori, Karstulan Evankelinen Opisto
Jäsenet:
 Timo Heinola  rehtori, Kuurojen kansanopisto (- 2015)
 Kirsi Hintsanen  vararehtori, Alkio-opisto
 Harri Jokinen  rehtori, Otavan Opisto
 Juha Kaivola  pedagoginen rehtori, Turun kristillinen opisto
 Jorma Kallio  talouspäällikkö, Lapuan kristillinen opisto
 Jukka Palola  rehtori, Jämsän Kristillinen Kansanopisto (2015 -)
  

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

Helena Ahonen on edustanut Kansanopistoyhdistystä toisen asteen koulutuksen ja rahoituksen uudista-
mista koskevan hankkeen ohjausryhmässä sekä ammatillisen koulutuksen reformin ohjausryhmässä.
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PELISÄÄNTÖTYÖRYHMÄ 
Puheenjohtaja:
      Aki Ojakangas  rehtori, Murikka-opisto 
Jäsenet:
 Ari-Pekka Lundén rehtori, Kiljavan opisto
 Juha Kaivola   pedagoginen rehtori, Turun kristillinen opisto
 Ulla Huhtilainen  rehtori, Joutsenon opisto
 Jyrki Ijäs  pääsihteeri
Sihteeri: 
 Tytti Pantsar  kehittämispäällikkö

RUOTSINKIELISEN TOIMINNAN OHJAUSRYHMÄ (BASGRUPPEN) 
Puheenjohtaja:
 Kristian Sjöbacka rektor, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (2014)
 Björn Wallén  direktor, Lärkkulla (2015-)
Sihteeri: 
 Larry Kärkkäinen  webbinformatör

Basgruppenin työhön osallistuvat ruotsinkielisten kansanopistojen rehtorit. 
Basgruppen toimii myös Bildningsalliansenin kansanopistojaostona ja pitää näin ollen yhteyttä koko va-
paan sivistystyön ruotsinkieliseen kenttään.

POHJOISMAINEN KANSANOPISTONEUVOSTO (NFR)
Puheenjohtaja:
 Kerstin Romberg rektor, Västra Nylands folkhögskola (2014-2015)
 Henrik von Pfaler rektor, Borgå folkakademi (2015-)
Sihteeri:
 Jyrki Ijäs  pääsihteeri
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JÄSENET, VUOSIKOKOUKSET, YHDISTYKSEN TOIMISTO   

Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry:ssä on toimintakauden päättyessä jäse-
ninä 77 kansanopistojen ylläpitäjäyhteisöä. 

Metallityöväen Murikka-opiston ylläpitäjä vaihtui vuoden 2015 alusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
opiston ylläpitämisluvan Metallityöväen Liitto ry:lle, jolle lupa siirtyi Metallityöväen Koulutussäätiöltä.

Voionmaan opisto ja Kiljavan opisto yhdistyivät vuoden 2016 alusta. Uutta kansanopistoa ylläpitää Pal-
kansaajien koulutussäätiö. Voionmaan opiston ylläpitäjä Väinö Voionmaan säätiö lakkasi toimimasta ja 
sulautui Palkansaajien koulutussäätiöön. 

Oriveden opiston entinen ylläpitäjä Kansanvalistusseura erosi yhdistyksen jäsenyydestä vuonna 2014.

Yhdistyksen kutsuttuina kunniajäseninä olivat kertomuskauden päättyessä seuraavat, kansanopistotyös-
sä 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
 
Yhdistys kutsui kunniapuheenjohtajaksi opetusneuvos Ville Marjomäen, hän on yhdistyksen 110 -vuotisen 
historian toinen tämän arvonosoituksen saanut henkilö.

Yhdistyksen hallitus myönsi opistojen ylläpitäjien hakemuksesta kertomuskauden aikana 8 kunniamerkkiä 
ansiokkaasta toiminnasta kansanopistotyön hyväksi sekä 26 kultaista ansiomerkkiä ja 24 hopeista 
ansiomerkkiä vähintään 30 vuotta ja vastaavasti 20 vuotta ansiokasta kansanopistotyötä tehneille opisto-
jen työntekijöille. 

Työväen Akatemiassa 1.10.2014 pidetyssä vuosikokouksessa oli läsnä 105 äänioikeutettua kokousedus-
tajaa 47 eri omistajayhteisöstä. Finlandia-talolla 6.10.2015 pidetyssä vuosikokouksessa oli 143 edustajaa 
49 omistajayhteisöstä.

Tilintarkastajina olivat ekonomi Asko Vuorenalusta, KHT ja talousjohtaja Tapio Tähtinen (toiminnan tar-
kastaja) varalla talouspäällikkö, KHT Hannu Riippi ja rehtori Marja-Riitta Heikkilä (2014) ja opetusneuvos 
Jorma Turunen (2015). 

Yhdistyksen palveluksessa ovat kertomuskaudella työskennelleet:
kehittämispäällikkö Tytti Pantsar
palvelusihteeri  Heidi Vesa 
pääsihteeri  Jyrki Ijäs (Ota opiksi -lehden päätoimittaja) 
verkkotiedottaja  Larry Kärkkäinen

Projektitehtävää on oman työnantajansa lukuun kertomuskaudella hoitanut FM Maria Suoraniemi  
(1.3.2016 - 30.6.2016 ja 1.8 - 31.8.2016).

Liite 2
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LAUSUNTOJA JA KANNANOTTOJA      

15.10.2014
Opetushallitukselle perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista

15.10.2014
Opetushallitukselle aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista

31.10.2014
Opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 
muuttamisesta

14.11.2014
Opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laiksi koulutuksen rahoituksesta

17.11.2014
Opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi lukiolain, ammatillisesta perus-koulutukses-
ta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 
4 §:n muuttamisesta

5.12.2014
Opetus- ja kulttuuriministeriölle avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävää enimmäismaksua koskevasta 
valtioneuvoston asetuksesta

8.12.2014
Eduskunnalle hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta valmenta-
vien koulutusten osalta

8.12.2014
Opetus- ja kulttuuriministeriölle aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta

28.1.2015
Eduskunnalle vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

16.2.2015 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamiseksi

24.2.2015
Opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuksen ja sen lisäopetuksen yksikköhintojen laskentatavan muut-
tamisesta ja sen kompensoimisesta

26.2.2015
Eduskunnalle näyttötutkintojen järjestämistä ja tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevasta hallituksen 
esityksestä

18.5.2015
Opetus- ja kulttuuriministeriölle vaikeasti vammaisten koulutustehtävän rahoituksesta

19.6.2015
Sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän 
loppuraportista

Liite 2 Liite 3



16

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY | TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014-2016 LIITTEET

14.8.2015
Opetus- ja kulttuuriministeriölle verohallinnon ohjeesta koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta

7.10.2015
Luonnos kansanopistojen opintoseteleitä koskevaksi raha-asia-aloitteeksi

7.10.2015
Opetushallitukselle aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä

8.10.2015
Eduskuntaryhmille maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuksesta

8.10.2015
Opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä koulutuksen ja tutkimuksen ke-
hittämissuunnitelmasta (KESU) luopumalla

19.10.2015
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016, teema: 
Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus

21.10.2015
Opetushallitukselle ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteen muutosehdotuksista

26.12.2015
Sivistysvaliokunnalle näyttötutkintojen järjestämistä ja tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevasta halli-
tuksen esityksestä 

4.3.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annettujen lakien muuttamisesta 

22.3.2016
Eduskuntaryhmille maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuksesta 

7.4.2016
Sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja ammatillisesta perus-
koulutuksesta annettujen lakien muuttamisesta sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 
§:n väliaikaisesta muuttamisesta 

15.6.2016
Ministeri Sanni Grahn-Laasoselle kansanopistojen sivistys- ja koulutustehtävästä uudistuvassa 
koulutusjärjestelmässä.  

12.8.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muut-
tamiseksi sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamiseksi

Lisäksi yhdistys on osallistunut Vapaa Sivistystyö ry:n (VST ry) yhteisten lausuntojen ja kirjelmien laatimi-
seen (sivistyo.fi/vaikuttaminen), VST ry:n edustajien ja eduskuntaryhmien sekä ministerien tapaamisiin ja 
”Vapaa sivistystyö koko kansan kouluttajana” -vaalipaneelien järjestämiseen. 
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KANSANOPISTOYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET    

NORDIC – BALTIC CIVIC SOCIETY EDUCATION MEETING
(NFR-puheenjohtajakauden seminaari)   
8. - 10.9.2014, Tallinna     35 osallistujaa

SISÄINEN AUDITOINTI- KOULUTUS
LÄHIJAKSO 1
22.9.2014,Tampere     34 osallistujaa

VAPAASTI VERKOSSA-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 1
23. - 24.9.2014, Otavan osuuskunta, Helsinki  34 osallistujaa

FINLANDSSVENSKA FOLKHÖGSKOLTRÄFFEN I BORGÅ 
25. - 26.9.2014, Borgå folkakademi   48 osallistujaa

KANSANOPISTOKOKOUS   
1 - 2.10.2014, Työväen Akatemia, Kauniainen  102 osallistujaa

SISÄINEN AUDITOINTI-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 2
6.11.2014, Tampere     36 osallistujaa

LAATU JA VAIKUTTAVUUS SIVISTYSTYÖSSÄ
LAVA -HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI
7.11.2015, Tampere     45 osallistujaa    

PERUS- JA LISÄOPETUKSEN SEMINAARI
11. - 12.11.2014, Turun kristillinen opisto   33 osallistujaa

VAPAASTI VERKOSSA-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 2
14.11.2014, Helsingin aikuisopisto   30 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN HALLINTO- JA TALOUSPÄIVÄT
20. - 21.11.2014, Kanneljärven Opisto   92 osallistujaa

SISÄINEN AUDITOINTI-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 1
9.2.2015, Tampere     30 osallistujaa

VAPAASTI VERKOSSA-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 3
12.2.2015, Helsingin aikuisopisto   25 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN REHTORIKOKOUS
10. - 11.3.2015, Helsinki     84 osallistujaa

SISÄINEN AUDITOINTI-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 2
24.3.2015, Tampere     33 osallistujaa

Liite 4 
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NORDISKA FOLKHÖGSKOLRÅDETS VÅRKONFERENS
15. - 16.4.2015, Nordiska folkhögkolan, Kungälv  52 osallistujaa

VAPAAN SIVISTYSTYÖN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SEMINAARI
17.4.2015, Aktiivi-Instituutti, Helsinki   37 osallistujaa 

PERUS- JA LISÄOPETUKSEN SEMINAARI
23. - 24.4.2015, Turun kristillinen opisto   37 osallistujaa

VAPAASTI VERKOSSA-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 4
4.5.2015, Helsinki     24 osallistujaa

TEKIJÄNOIKEUDET VAPAASSA SIVISTYSTYÖSSÄ 
8.5.2015, Helsinki     90 osallistujaa (osa etänä)

KANSANOPISTOPÄIVÄT
8. - 10.6.2015, Kiljavan Opisto, Nurmijärvi  120 osallistujaa

VAIKEASTI VAMMAISTEN KOULUTUS ERITYISENÄ 
TEHTÄVÄNÄ KANSANOPISTOISSA - NEUVOTTELUPÄIVÄ
17.9.2015, Helsinki     28 osallistujaa 

KANSANOPISTOKOKOUS  
6.10.2015, Finlandia-talo, Helsinki   97 osallistujaa

OPINTOMATKA VIROON
7.10.2015      51 osallistujaa

NUTUKKA-VASTUUOPETTAJIEN KOKOUS
11.11.2015, Aktiivi-Instituutti, Helsinki   27 osallistujaa

PERUS- JA LISÄOPETUKSEN SEMINAARI
12. - 13.11.2015, Turun kristillinen opisto   26 osallistujaa 

STRATEGISEN JA KEHITTÄVÄN JOHTAMISEN-KOULUTUS
LÄHIJAKSO 1    
16.11.2016, Helsinki     26 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN HALLINTO- JA TALOUSPÄIVÄ
3.12.2015, Helsinki     94 osallistuja

NUTUKKA-VASTUUOPETTAJIEN KOKOUS
13.1.2016, Aktiivi-Instituutti, Helsinki   29 osallistujaa

STRATEGISEN JA KEHITTÄVÄN-JOHTAMISEN KOULUTUS
LÄHIJAKSO 2
28.1.2016, Helsinki     27 osallistujaa

KANSANOPISTOJEN REHTORIPÄIVÄT
15. - 16.3.2016, Työväen Akatemia, Kauniainen  80 osallistujaa
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NUTUKKA-VASTUUOPETTAJIEN KOKOUS
21.3.2016, Aktiivi-Instituutti, Helsinki   30 osallistujaa

AVARTTI-OHJAAJAKOULUTUS
4.4.2016, Jyväskylän kristillinen opisto   5 osallistujaa

PERUS- JA LISÄOPETUKSEN SEMINAARI
5. - 6.4.2016, Jyväskylän kristillinen opisto  37 osallistujaa

NUTUKKA-VASTUUOPETTAJIEN KOKOUS
13.5.2016, Aktiivi-Instituutti, Helsinki   31 osallistujaa 

NUTUKKA-VASTUUOPETTAJIEN WEBINAARI
23.8.2016      20 osallistujaa 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
vos‐opiskelijaviikot 287550292257289656289778283919283709290352264516263072262024250787
toteutuneet opiskelijaviikot 291116290389277385281981305905323998322782320138305786294159
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OPISKELIJAVIIKKOJEN KEHITYS 2004‐2015

Kansanopistojen valtionavustusmäärärahat yhteensä

Määrärahat yhteensä 
€

Opintoseteliavustukset €

Nuorisotakuun 
opintoseteliavustukset 
maahanmuuttajanuorten 
koulutukseen €

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 3 370 000                 780 000                              1 090 000                       1 150 000         350 000                   ‐                
2014 3 180 000                 780 000                              1 100 000                       750 000            150 000                   400 000        
2015 2 330 000                 780 000                              1 100 000                       ‐                     50 000                     400 000        
2016 2 870 000                 1 220 000                           1 100 000                       100 000            50 000                     400 000        

Liite 5
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262 024
56%

33 725
7%

34 267
7%

96 182
21%

39 132
8%

vapaa sivistystyö

perusopetus

lukio‐opetus

ammatillinen peruskoulutus

ammatillinen lisäkoulutus

OPISKELIJAVIIKOT 2014

44 %
45 927 207

7 %
7 742 735

3 %
2 812 976 

36 %
37 344 808

10 %
10 141 295

VALTIONOSUUDET (euroa) 2015

vapaa sivistystyö

perusopetus

lukio‐opetus

ammatillinen peruskoulutus ja
oppisopimuskoulutus

ammatillinen lisäkoulutus
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n 
HALLINNON KERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2015

JÄSENET
Suomen Kansanopistoyhdistykseen kuului vuoden 2015 päättyessä 79 kansanopistojen ylläpitäjää. Jä-
senmaksun määräytymisperuste vuonna 2015 on ollut 66 senttiä / valtionosuusviikko ja se on laskettu 
vuosien 2012 ja 2013 vahvistettujen kaikkien koulutusten valtionosuusviikkojen keskiarvosta (459 938 
valtionosuusviikkoa).

HALLINTO
Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.10.2015 Finladia-talolla, kokouksessa käytti äänioikeut-
ta 143 kaikkiaan 49 yhteisöjäsenen valtuuttamaa edustajaa.

Yhdistyksen hallituksessa oli vuonna 2015 12 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja. Yhdistyksen hallituk-
sen puheenjohtaja oli rehtori Aki Ojakangas ja varapuheenjohtajina rehtorit Kristian Sjöbacka ja Helena 
Ahonen. Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana neljä (4) kertaa ja sen työvaliokunta neljä (4) kertaa. 
Hallituksen ja sen työvaliokunnan esittelijänä toimi pääsihteeri Jyrki Ijäs ja sihteerinä kehittämispäällikkö 
Tytti Pantsar.  Yhdistyksen ruotsinkielisestä toiminnasta vastasi hallituksen asettama ohjausryhmä, joka 
kokoontui kaksi (2) kertaa. Ohjausryhmän puheenjohtaja oli direktor Björn Wallén.  Vuoden 2015 aikana 
toimi kolme (3) hallituksen asettamaa muuta työryhmää. Lisäksi vuosikokous asetti vaalivaliokunnan val-
mistelemaan vuoden 2015 vuosikokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. 

TOIMISTO
Yhdistyksen toimiston palveluksessa on ollut vuonna 2015 neljä toimihenkilöä: pääsihteeri, kehittämis-
päällikkö, verkkotiedottaja ja palvelusihteeri. 

TALOUS
Yhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut Kansallispalvelu Oy. Toiminnasta aiheutuneet kulut on katettu va-
rainhankinnan tuotoilla (326 097,99€), projekti- ja hankeavustuksilla ja niiden tuotoilla (80 207,90€), 
varsinaisen toiminnan tuotoilla (81 392,47€) ja yleisavustuksella (116.000€). Projektiavustuksia on saatu 
Opetushallitukselta  ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaikkiaan neljään hankkeeseen ja Alfred Kordelinin 
rahastolta kahteen hankkeeseen. Näitä hankkeita ovat olleet seuraavat:

- Kotoutuminen alkaa varhaisella koulutuksella -kehittämishanke.
- Strateginen ja kehittävä johtaminen kansanopistoissa.
- Rakenteellisen muutoksen ja uusien koulutustehtävien toteutuminen kansanopistoissa.
- Vapaasti verkossa – vapaan sivistystyön verkkopedagoginen koulutus.
- Kansanopisto-opiskelijoiden valtakunnallisten kulttuuripäivien ja taidetyöpajojen järjestäminen.
- Kansanopistot Suomessa 125 vuotta -matrikkelin julkaiseminen ja sen toimittamiseen liittyvät seminaarit.

Lisäksi yhdistys on hallinnoinut Pohjoismaisen Kansanopistoneuvoston (NFR) Nordplus -hanketta. Tili-
kauden aikana on purettu aiemmin tehtyjä toimintavarauksia 2 681 euroa. Tilikauden tulos on 18 641,69 
euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2015 tilit ja toiminnan tarkastivat KHT Asko Vuorenalusta ja toimitusjohtaja Tapio Tähtinen. 
 



33

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY |  TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT

TULOSVERTAILU 2015   

Tilikauden tulos on tilinpäätössiirtojen ja projektituloutusten jälkeen +18 641,69 euroa. Tilikauden aikana 
on purettu aiemmin tehtyjä toimintavarauksia 2 681 euroa. Yhdistyksen taseen oma pääoma on tämän 
ylijäämän jälkeen 265 568,46 euroa.  

1. Järjestötoiminnan alijäämä (-89 879,56) on ollut 9 % budjetoitua pienempi. Palkkakuluja on siirretty eri 
projekteihin kaikkiaan 11 710,70 euroa. Toimintatuotot ovat olleet 11 585,81 euroa budjetoitua suurem-
mat. 

2. Kehittämis- ja koulutustoiminnan alijäämä (-56 987,10) on hieman budjetoitua pienempi. Palkkamenot 
(-51 640,76) ovat budjetoitua 18 % pienemmät. Kehittämispäällikön työpanosta on kohdennettu projektei-
hin eikä yhdistykseen ole palkattu suunnittelijaa vuonna 2014 päättyneen työsuhteen jälkeen. Kehittämis- 
ja koulutustoiminnan palkkamenoja on siirretty projekteihin kaikkiaan 20 351,98 euroa. 

3. Hallinnon kulujen alijäämä (-20 743,34) on budjetoitua pienempi.  Säästötoimenpiteenä on vähennetty 
kokousten määrää ja puheenjohtajan työnantajalle ei ole korvattu puheenjohtajan työpanosta.

4. Tiedotustoiminnan alijäämä (-81 946,62) on 25 % budjetoitua pienempi. Yhdistyksen hallitus päätti jul-
kaista vuonna 2015 vain yhden Ota Opiksi -lehden kahden sijaan. Myös sen painosmäärää pienennettiin.

5. Yhteisten toimisto- ja henkilöstökulujen alijäämä (-137 696,67 euroa) vastaa budjetoitua. Toimistolle on 
tuloutettu projektituottoina 3025,79 euroa ja sen palkkakuluja siirretty projekteihin 7 155,06 euroa. 

6. Kansainvälisen toiminnan alijäämä (7 527,05 euroa) on budjetoitua suurempi, joka johtuu eräiden 
NFR:n puheenjohtajuudesta aiheutuneiden kulujen korvaamisen siirtymisestä seuraavalle vuodelle ja 
VST ry:n jakamien matka-avustusten myöntämisen loppumisesta. 

7. Projektitoiminnan tulos on 23 452,94 euroa alijäämäinen.    

8. Varainhankinnan ja rahoitusneton tulos on jonkin verran budjetoitua pienempi johtuen jäsenmaksutuot-
tojen vähenemisestä.  

Valtion yleisavustus oli vuonna 2015 116 000 euroa ja vastasi budjetoitua. 

Liite hallinnon kertomukseen 
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ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI KAUDELLE 10/2016 - 09/2018

Puheenjohtajan esipuhe

Meillä on tehtävä 
Koulutusjärjestelmän suuret muutokset heiluttavat koulutuksen järjestäjien rakenteita ja rahoitusta. Tässä 
myllerryksessä yhdistyksemme nostaa kansanopistojen puolesta voimakkaan äänen ja edistämme opis-
tokentän ainutlaatuisuutta ja monipuolisuutta.  Toimimme aktiivisesti jäsenopistojemme edunvalvonnassa, 
kohteliaasti mutta tiukasti. 

Meillä on verkosto
Kansanopistoliike on vapaan tehtävähaun verkosto, jonka osaaminen ja yhteiskunnallinen vireys tuovat 
voimaa yhteiseen edunvalvontaan. Yhdistyksemme koordinoi tuota yhteistä voimaa ja suuntaa sitä ken-
tän toimijoiden tuella niin viranomaisiin, poliittiseen päätöksentekoon kuin oman toimintamme vankistami-
seen.

Meillä on tahto
Haluamme parantaa kansanopistojen osaamista monipuolisen koulutuksen ja konsultoinnin keinoin. 
Suuntaamme osaamisen kehittämistä sinne, minne opistokenttä sitä tarvitsee. Tuemme opistojen johta-
mista, tilastointia ja suunnittelua. Yksin emme tähän pysty, vaan me tarvitsemme opistojen asiantuntijoita 
ja vertaisosaamista, jota jaetaan. Liikkeen tahto vie eteenpäin.

Meillä on halu
Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Onnittelemme ja lupaamme toimia edelleen oikeudenmukaisuu-
den ja tasa-arvon puolesta. Haluamme toiminnallamme tukea rauhan ja turvallisuuden Suomea, jossa 
monikulttuurisuus ja ihmisarvo ovat kaikkien kunnioittamia. Kansanopistoliike on 127 vuotta toiminut yksi-
lön sivistymisen ja sivistyneen kansakunnan puolesta. Kansanopistoyhdistys ylläpitää tätä tehtävää, nyt ja 
tulevina aikoina. 

Aki Ojakangas
puheenjohtaja

Tämän toimintasuunnitelman pohjana on Kansanopistoyhdistyksen hallituksen vahvistama strate-
gia vuoteen 2019 sekä sen visio ja missio:

Visio:
Kansanopistoyhdistys on vaikuttava ja monialainen koulutuspolitiikan asiantuntija ja kehittäjä. Sen ääntä 
kuunnellaan yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa sekä päätöksenteossa. Kansan-
opistoyhdistyksen 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 uudistu-
mista ja kehittymistä.   

Kansanopistoyhdistyksen strategia on jäsennetty edellä kuvatun mission kautta neljään näkökulmaan. 
Tässä toimintasuunnitelmassa strategiset tavoitteet on kuvattu näiden neljän näkökulman kautta ja yhdis-
tyksen toimenpiteet liitetty strategisiin tavoitteisiin. 
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1)      Edunvalvonta: Kansanopistojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen
    
Strategiset tavoitteet
Tavoitteena on, että:

 ● Kansanopistojen rahoitus on ennakoitavaa ja kohtelee ylläpitäjiä tasavertaisesti. 
 ● Kansanopistojen erityisille kohderyhmille järjestämällä koulutuksella on uudenlaisia 

rahoitusratkaisuja.
 ● Kansanopistot uudistavat aktiivisesti koulutuksiaan sivistystarpeen ja vapaan tehtäväksihaun pe-

rusteella sekä hakeutuvat aktiivisesti mukaan yhteiskunnallisiin koulutustehtäviin. 
 ● Kansanopistot muodostavat maanlaajuisen palveluverkoston. 
 ● Kansanopistojen asema ja tehtävät suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ovat selkeät ja 

tunnustetut. 
 ● Kansanopistot tarjoavat monialaisina sisäoppilaitoksina laajan kirjon sivistyspalveluja.
 ● Kansanopistot ovat maahanmuuttajakoulutuksen jatkuvasti kehittyviä osaajia.
 ● Kansainvälisyys on osa edunvalvontaa. 

Toimenpiteet:

 ● 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.
 ● Käynnistetään työskentely, jonka avulla opistot ja keskeiset sidosryhmät hahmottavat kansan 

opistojen tulevaisuuden koulutustehtäviä ja asiakasryhmiä. 
 ● Vaikutetaan ja esitetään uudenlaisia ratkaisuja kansanopistojen yhteiskunnallisiin tehtäviin liitty-

vän koulutuksen (mm. maahanmuuttajakoulutus) rahoitukselle. 
 ● Rakennetaan opistokentän kanssa uudenlaisia koulutusmalleja vastaamaan maahanmuuttajien 

oppimistarpeisiin ja vahvistetaan kansanopistojen asemaa koulutusten tuottajana. 
 ● Vaikutetaan siihen, että vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö tunnistaa ja tunnustaa kansan-

opisto-opinnot henkilökohtaiseen tukeen oikeuttaviksi.
 ● Luodaan yhteistyökumppaneiden kanssa sopivia palvelumalleja NEET-nuorten saamiseksi opinto-

jen piiriin.
 ● Seurataan opintotukiuudistuksen sekä yliopistojen hakumenettelyiden uudistumisen vaikutuksia 

kansanopistojen toimintaan ja vaikutetaan mahdollisiin muutoksiin.
 ● Kehitetään yhteistyössä opistojen ja avointen yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa 

henkilökohtaistamiseen perustuvia joustavia polkuja yliopisto/ammattikorkeakouluopintoihin.
 ● Vaikutetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistukseen ja muihin sitä koskeviin säädösesityk-

siin sekä toimintamalleihin. 
 ● Jatketaan ammatillisen koulutuksen asiantuntijaryhmän työtä yhdistyksen edunvalvonnan tukena.
 ● Varmistetaan, että kansanopistot ovat edustettuina ammatillisen koulutuksen uusia tutkintojen pe-

rusteita laadittaessa.
 ● Seurataan aikuisten perusopetuksen uudistusta ja rakennetaan yhteistyössä opistojen asiantunti-

joiden kanssa toimintamalleja uudistuksen toteutuksen tueksi.
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2)      Kansanopistoyhdistyksen palvelut 

Strategiset tavoitteet: 
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. 
 ● Kansanopistoyhdistys edistää opistojen toimintajärjestelmien ja koulutustoiminnan vahvistumista. 
 ● Kansanopistoyhdistyksellä on käytettävissä kansanopistojen toimintaa koskeva oleellinen tieto. 
 ● Kansanopistot ovat kestävän kehityksen edellä kävijöitä.
 ● Kansanopistoilla on tarvittavat valmiudet ja osaaminen vastata asiakasryhmien oppimistarpeisiin 

työelämän ja osaamisvaatimusten uusiutuessa.

Toimenpiteet:

 ● Määritellään yhdistyksen palvelutoiminnan kokonaisuus.
 ● Huolehditaan opistojen henkilöstön osaamisen kehittymisestä strategisesti tärkeillä toiminnan 

osa-alueilla 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 ja muille mahdollisille asiakkaille.

 ● Ammatillisen koulutuksen reformi ja aikuisten perusopetuksen uudistaminen edellyttävät uuden-
laista osaamista sekä opistojen talouden hahmottamisessa että pedagogisen johtamisen ja ope-
tusjärjestelyjen osalta. Käynnistetään hanke, jonka avulla tuetaan opistoja uudenlaisen koulutus-
tarjonnan käynnistämisessä ja osaamisen kehittämisessä. 

 ● Kehitetään edelleen kansanopistojen yhteisiä, toimintajärjestelmää tukevia, työkaluja (laadunhallin-
tasuositus, valtakunnalliset mittarit, tuloskorttimalli) ja laaditaan osana hanketta kansanopistojen 
osaamiskartoituspohja.

 ● Toteutetaan OPH:n hankeavustuksella opistojohtamisen koulutusohjelma verkkoperusteisesti.
 ● Tuotetaan kansanopistojen opiskelijakortti opistojen opiskelijoiden käyttöön.
 ● Kehitetään yhdistyksen tietokantaa opistoja koskevan tietopohjan kokoamiseksi valtakunnallisia 

mittareita hyödyntäen. 
 ● Tuotetaan tietokannan kautta tiedot opistojen koulutustarjonnasta yhdistyksen sivujen 

hakukoneelle. 
 ● Ylläpidetään kansanopistot.fi sivustoa siten, että ne luovat kuvaa kansanopistojen tarjonnasta po-

tentiaalisille opiskelijoille.
 ● Laaditaan kansanopistoyhdistyksen yhteistyökumppaneista koonti ja linjataan sidosryhmätyös-

kentelyn tavoitteet. Tehdään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä VST ry:n sekä muiden vapaan sivis-
tystyön keskusjärjestöjen kanssa. 

 ● Laaditaan yhteistyössä VST ryn kestävän kehityksen ohjausryhmän kanssa toimenpiteet, joiden 
kautta kansanopistot ovat edistämässä YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kehitetään kansanopistojen 
kestävän kehityksen osaamista ja tuodaan esille opistojen roolia erityisesti sosiaalisen ja kulttuuri-
sen kestävyyden edistäjinä. Innostetaan opistoja mukaan sitoumustyöskentelyyn.

 ● Osallistutaan Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston (NFR) toimintaan ja hankkeisiin. 
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3)      Kansanopistojen yhteisyyden vahvistaminen 

Strategiset tavoitteet:
Tavoitteena on, että

 ● Kansanopistokenttä on sivistyspedagogiikaltaan yhtenäinen, valtakunnallisesti kattava ja sen aa-
tetausta on laaja.

 ● 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.

Toimenpiteet:

 ● Korostetaan eri uudistuksissa kansanopistojen merkitystä moniarvoisina ja monialaisina, pohjois-
maiseen traditioon perustuvana, kokonaisuutena.

 ● Kansanopistopedagogiikka opistoja yhdistävänä tekijänä pidetään läpileikkaavana teemana 
 ●  yhdistyksen tilaisuuksissa ja hankkeissa.
 ● Seurataan opistojen ja niiden henkilöstön osallistumisesta yhdistyksen eri toimintoihin. Aktivoi-

daan mukaan opistojen taustayhteisöjen toimijoita sekä vähäisesti toimintaan osallistuvia.  
 ● Järjestetään yhdistyksen keskeiset tilaisuudet (Kansanopistokokous, Kansanopistopäivät, Rehto-

rikokous, Talouspäivät) yhteistyössä opistokentän kanssa sekä muut osaamistarpeisiin ja hankkei-
siin perustuvat tilaisuudet. Koulutustilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan erityisesti keskeiset 
koulutuspoliittiset uudistuk set ja Suomi 100v juhlavuosi.

 ● Haetaan yhdistyksen koulutustoiminnalle uudenlaisia muotoja verkkoperusteisuudesta, mento-
roinnista sekä työssä oppimisen tukemisesta.

 ● Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuilla kansanopistoille ja niiden henkilöstölle suunnattua kokonai-
suutta, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta.

 ● Otetaan aktiiviseen käyttöön sosiaalisen median työkalut ajankohtaisista asioista tiedottamisessa.  
 ● Kootaan kansanopistojen neuvottelukunta Suomi 100 juhlavuoden teemalla.
 ● Kehotetaan kaikkia opistoja järjestämään opistokohtaiset itsenäisyysjuhlat juhlavuoden kunniaksi.

4)      Kansanopistoyhdistyksen talous ja henkilöstö

Strategiset tavoitteet:
Tavoitteena on, että

 ● Kansanopistoyhdistyksen operatiivinen toiminta perustuu osaavaan hallintoon ja henkilökuntaan. 
Niiden tukena toimii opistoasiantuntijoiden laaja verkosto.

 ● Hallituksen jäsenten työnjako edunvalvonnassa ja linjausten valmistelussa on selkeä.
 ● Henkilöstöresurssit on mitoitettu taloudellisen kantokyvyn ja toiminnan vaatimusten mukaan ja nii-

tä 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. 

Toimenpiteet:

 ● Linjataan hallituksen vastuualuejakoa ja selkiytetään niihin perustuvaa toimintatapaa.
 ● Huolehditaan, että yhdistyksen toimistolla on opistoasiantuntijoiden laaja verkosto käytettävissään 

muodostamalla tavoitteiden saavuttamisen tueksi lyhytkestoisia ja pidempikestoisia työryhmiä. 
 ● Kehitetään työryhmätyöskentelyn muotoja nykyistä joustavammiksi.
 ● Tehostetaan toimiston työsuunnitteluprosesseja.
 ● Huolehditaan toimiston työntekijöiden osaamisen kehittämisestä sekä työssä jaksamisesta mm. 

koulutuksen, työssä oppimisen sekä työnohjauksen keinoin. 
 ● Laaditaan pitkäntähtäimen, tasapainotettu, taloussuunnitelma.
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TALOUSARVIOESITYS 2017
Budjetti Budjetti Toteutunut Budjetti
v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2015

JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ
TUOTOT 20 000,00 20 000,00 21 585,81 10 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -96 000,00 -96 000,00 -77 426,50 -90 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -30 000,00 -27 000,00 -34 038,87 -20 000,00
JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ -106 000,00 -103 000,00 -89 879,56 -100 000,00

KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTA
TUOTOT 30 000,00 30 000,00 33 640,95 35 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -69 000,00 -68 000,00 -54 016,76 -68 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -34 000,00 -33 000,00 -36 611,29 -30 000,00
KEHITTÄMISTOIMINTA YHT. -73 000,00 -71 000,00 -56 987,10 -63 000,00

HALLINTO
TUOTOT 0,00 0,00 0 0,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -10 000,00 -10 000,00 -8 575,00 -10 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -15 000,00 -17 000,00 -12 168,34 -24 000,00
HALLINTO YHTEENSÄ -25 000,00 -27 000,00 -20743,34 -34 000,00

TIEDOTUS
TUOTOT 0,00 0,00 353,20 0,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -10 000,00 -27 000,00 -43 307,99 -27 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -40 000,00 -50 000,00 -38 991,83 -82 000,00
TIEDOTUS YHTEENSÄ -50 000,00 -77 000,00 -81 946,62 -109 000,00

TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT
TUOTOT 12 000,00 12 000,00 16 327,35 16 000,00
PALKAT, PALKKIOT -54 000,00 -49 000,00 -39 110,07 -46 000,00
MUUT HENKILÖSTÖKULUT -20 000,00 -27 000,00 -12 584,01 -15 000,00
TOIMISTOKULUT -101 000,00 -92 000,00 -102 329,94 -95 000,00
TOIMISTO- JA YHTEISET HENKILÖKULUT -163 000,00 -156 000,00 -137 696,67 -140 000,00

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
TUOTOT 2 000,00 2 000,00 9 485,16 10 000,00
KULUT -6 000,00 -6 000,00 -17 012,21 -10 000,00
KANSAINVÄLINEN YHTEENSÄ -4 000,00 -4 000,00 -7 527,05 0,00

PROJEKTIT
TUOTOT 90 000,00 180 000,00 80 207,90 180 000,00
PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT -59 000,00 -70 000,00 -53 253,77 -70 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT -47 000,00 -110 000,00 -50 407,07 -110 000,00
PROJEKTIT YHTEENSÄ -16 000,00 0,00 -23 452,94 0,00
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Budjetti Budjetti Toteutunut Budjetti
v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2015

POISTOT
POISTOT -500,00 -500,00 -246,60 -500,00
POISTOT YHTEENSÄ -500,00 -500,00 -246,60 -500,00

VARSINAINEN TOIMINTA YHT -437 500,00 -438 500,00 -418 479,88 -446 500,00

VARAINHANKINTA
JÄSENMAKSUT 300 000,00 300 000,00 304 459,46 310 000,00
MUUT TULOT 26 000,00 26 000,00 22 344,80 24 000,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 326 000,00 326 000,00 326 804,26 334 000,00

KULUJÄÄMÄ -111 500,00 -112 500,00 -91 675,62 -112 500,00

KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT
KORKOTUOTOT 800,00 1 500,00 155,00 1 500,00
KORKO- JA MUUT KULUT 0,00 0,00 -152,94 0,00
PANKKIKULUT -1 300,00 -1 000,00 -708,33 -1 000,00
RAHOITUSNETTO -500,00 500,00 -706,27 500,00

TOIMINNAN TULOS -112 000,00 -112 000,00 -92 381,89 -112 000,00

SATUNNAISET TUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 1 000,00 1 000,00 23 618,11 1 000,00

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
VARASTON MUUTOS -1 000,00 -1 000,00 -4 976,42 -1 000,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 18 641,69 0,00
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Kansanopistokokous

10. - 11.10.2016 Scandic Oulu, Saaristonkatu 4

OHJELMA

10.10.2016 
 

11.00  Lounas

12.00 Kansanopistokokouksen avaus
 puheenjohtaja Aki Ojakangas,
 Kansanopistoyhdistys

12.15 Uusi opettajuus kansanopistojen
 näkökulmasta 
 opetusneuvos, yksikön päällikkö 
 Leena Nissilä, Opetushallitus

12.50 Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta
 Ammatillisen koulutuksen reformi
 neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, 
 opetus- ja kulttuuriministeriö 

13.30 Tauko

14.00 Kansanopistojen nykyiset ja uudet tehtävät
 Alustus ja osallistava kalamaljakeskustelu
 professori Jyri Manninen, Itä-Suomen yli- 
 opisto 

15.15 Kahvitauko

16.00 Suomen Kansanopistoyhdistys – 
 Finlands Folkhögskolförening ry:n  
 vuosikokous

19.00 Illallinen
 Yhteislaulua ja yhdessäoloa
 

11.10.2016 

7.00 Aamupala hotellissa majoittuville
- 9.00 

9.00 Sivistyksen tulevaisuus Pohjois-Suomessa
 rehtori Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopisto
   
9.45 Sivistyksellinen tasa-arvo
 kansanedustaja Tytti Tuppurainen

10.30  Kahvitauko

11.00  Kansanopiston lisäarvo omalle 
 seutukunnalle
 Käytännön esimerkkejä
 rehtori Pauli Karihtala, Pohjantähti-opisto
 rehtori Tatja Karvonen, Peräpohjolan   
 Opisto
 toimitusjohtaja Jussi Kemppainen,  
 Vuolle-opisto
 rehtori Raija Näppä, Haapaveden Opisto 
 rehtori Liisa Ukkola, Oulun Diakoniaopisto

12.45 Kansanopistokokouksen päätös ja lounas

13.30 Vierailukäynnit
- 15.00 Vuolle Setlementti ry:

 Väkivaltatyö 
 Monikulttuurisuustyö 

 Oulun Diakoniaopisto:
 Esikotoutuskoulutus


