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Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n
vuosikokous järjestetään teknisesti Helsingissä Laajasalon opistolla (Kuukiventie 6)
23.9.2020 klo 15.00.
Yhdistyksen hallituksen vahva suositus on, että vuosikokoukseen osallistutaan
etäyhteyksiä käyttämällä.
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Vuosikokouskutsu
23.9.2020
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n
vuosikokous pidetään Kansanopistokokouksen yhteydessä
keskiviikkona 23.9.2020 klo 15.00 alkaen.

Kansanopistoyhdistyksen hallitus on päättänyt, että
kaikki yhdistyksen syyskauden tilaisuudet järjestetään
COVID-19 pandemian vuoksi etäyhteyksin. Hallituksen
vahva suositus on, että vuosikokoukseen osallistutaan
etäyhteyksiä käyttämällä. Kokouksen tekninen järjestämispaikka on Laajasalon opisto (Kuukiventie 6,
Helsinki). Hallituksen päätöksen mukaisesti vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua kokoukseen,
jotta etäosallistumisen edellyttämät järjestelyt ja ohjeet
voidaan huolehtia jokaiselle vuosikokousosallistujalle.
Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan osoitteessa
www.kansanopistot.fi/vuosikokous2020. Pyydämme
ilmoittautumisia 16.9.2020 mennessä. Ilmoittautuneille toimitetaan etäosallistumista koskeva ohjeistus.
Mikäli osallistuminen etäyhteyksin ei ole mahdollista,
voi kokoukseen osallistua myös kokouksen teknisessä
järjestämispaikassa.
Suomen Kansanopistoyhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenyhteisöä voi yhdistyksen kokouksessa edustaa jäsenyhteisön valtuuttama
henkilö (2§). Jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla
on yksi ääni (7§). Yhdellä henkilöllä voi olla useamman
ylläpitäjän valtuutus. Äänioikeuden voi osoittaa valtakirjalla tai pöytäkirjan otteella.
Vuosikokouksen järjestelyjen helpottamiseksi ja etäyhteyksien avulla järjestetyn kokouksen onnistumiseksi
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pyydämme, että toimitatte valtakirjanne jo etukäteen
yhdistyksen toimistoon viimeistään perjantaina 18.9.
joko postitse (os. Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki)
tai mieluiten skannattuna sähköpostitse osoitteeseen
toimisto@kansanopistot.fi. Emme voi taata, että tämän
jälkeen toimitetut valtakirjat tulevat mukaan vuosikokoukseen. Kutsun liitteenä valtakirjapohja. Mahdollista
äänestystä varten valtakirjaan tulee merkitä valtuutetun
sähköpostiosoite.
Kutsun liitteenä ovat vuosikokousasiakirjat. Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen neljä (4)
jäsentä toimikaudelle 2021–2023. Vaalivaliokunta on
vahvistanut ehdokasasettelun aikataulun siten, että
ehdokasasettelu alkoi 24.4. ja päättyi 14.8.2020.
Ehdokasasettelun päättymiseen mennessä tehdyt esitykset ehdokkaista on esitelty kutsun liitteellä. Vaalivaliokunta tekee oman pohjaesityksensä vuosikokoukselle
hallitukseen valittavista jäsenistä. Esityksiä voidaan
tehdä vielä kokouksessakin. Kaikki tehdyt esitykset
ovat mukana vaalissa.
Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että
yhdistys kutsuisi kunniajäseneksi valtiopäiväneuvos
Jukka Vihriälän. Hallituksen esitys on osana oheisia
vuosikokousasiakirjoja.

Kallelse till årsmöte
23.9.2020
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening rf:s
årsmöte hålls i samband med Kansanopistokokous
på onsdagen den 23.9.2020 kl. 15.00.

Folkhögskolföreningens styrelse har beslutat att alla
föreningens evenemang under höstperioden ordnas
på distans på grund av COVID-19 pandemin. Styrelsen
rekommenderar starkt att man ansluter sig till årsmötet
på distans. Mötet och den tekniska förbindelsen ordnas
på Laajasalon opisto (Månhällsvägen 6, Helsingfors).
Enligt styrelsens beslut bör deltagarna i årsmötet anmäla sig på förhand för att trygga att alla årsmötesdeltagare
kan ta del av arrangemang och instruktioner gällande
deltagande på distans.
Föranmälan till årsmötet tas emot på adressen
www.folkhogskolor.fi/arsmote2020. Vi ber om anmälan före den 16.9.2020. De som anmält sig får
anvisningar om deltagandet på distans. Om det inte
är möjligt att delta på distans kan man delta på själva
platsen för mötet.
I enlighet med Finlands Folkhögskolförenings nuvarande stadgar kan föreningens medlemsorganisation på
föreningens möten representeras av en av medlemsorganisationen befullmäktigad person (2§). Den av medlemsorganisationen befullmäktigade representanten
äger en röst (7§). En person kan vara befullmäktigad
av flera medlemsorganisationer. Rösträtten kan påvisas
med fullmakt eller utdrag ur protokoll.
För att underlätta arrangemangen kring årsmötet
och för att årsmötet på distans ska lyckas så smidigt
som möjligt ber vi er skicka fullmakterna redan på förhand, senast fredagen den 18.9. till föreningens kontor
(adress Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors) eller

allra helst skannade via e-post till adressen toimisto@
kansanopistot.fi. Vi kan inte garantera att fullmakter
som inkommit efter nämnda datum beaktas på årsmötet. Som bilaga till inbjudan finns en mall för fullmakt.
Årsmöteshandlingarna finns som bilaga till inbjudan. På årsmötet väljs fyra (4) medlemmar till styrelsen
för mandatperioden 2021 – 2023. Valberedningen har
bekräftat tidtabellen för kandidatnomineringen enligt
följande; kandidatnomineringen inleddes den 24.4.
och avslutades den 14.8.2020. Före kandidatnomineringens avslutningsdag inkomna förslag på kandidater
presenteras som bilaga till inbjudan. Valberedningen
framför till årsmötet ett eget grundförslag för styrelsevalet. Förslag kan ännu göras under mötet. Alla förslag
beaktas i valet.
Föreningens styrelse föreslår för årsmötet att
riksdagsråd Jukka Vihriälä ska kallas till föreningens
hedersmedlem. Styrelsens förslag finns i årsmöteshandlingarna.

Helsingissä/ Helsingfors 28.8.2020
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
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Esitys toimintakertomukseksi kaudelta
10/2018–09/2020
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
TOIMINTAKAUTEEN
Päättyneen toimintakauden toimintasuunnitelma perustui yhdistyksen hallituksen laatimaan strategiaan. Se
koostui neljästä yhdistyksen toiminnan näkökulmasta:
edunvalvonta, Kansanopistoyhdistyksen palvelut, kansanopistojen yhteisyyden vahvistaminen sekä yhdistyksen talous ja henkilöstö. Strategiassa nostettiin keskeiseksi kansanopistojen sivistystehtävät, monialaisuus,
laaja palveluverkosto, rahoitus, opistojen valmiudet
uudistua, kansanopistojen pedagogiikka sekä opistojen
välinen yhteistyö, jota yhdistys toiminnallaan tukee.
Toimintakauden aikana yhdistyksen edunvalvonnan,
kehittämistyön ja viestinnän toimia pyrittiin punomaan
entistä tiiviimmin yhteen tukemaan toisiaan. Toimintakaudella käynnistettiin myös strategian uudistustyö.
Päättynyt toimintakausi sisälsi useita kansanopistojen ja yhdistyksen toimintaympäristössä tapahtuneita
muutoksia, joita ei kautta suunniteltaessa voitu ennakoida. Näitä olivat esimerkiksi Sipilän hallituksen ero
keväällä 2019 ja COVID 19 -pandemia keväällä 2020.
Toimintakaudelle ajoittuivat myös eduskuntavaalit ja
eurovaalit, jotka olivat yhdistyksen edunvalvonnan
näkökulmasta tärkeää aikaa, ja yhdistys teki vaalien
yhteydessä aktiivista vaikuttamistyötä. Antti Rinteen
ja sittemmin Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan
kirjattiin useita koulutuspoliittisia uudistuksia. Näistä
tärkeimpiä olivat oppivelvollisuuden laajentaminen,
jatkuvan oppimisen uudistus sekä koulutuspoliittinen
selonteko. Lisäksi hallitusohjelma sisälsi laajasti myös
muita sivistystyön kannalta tärkeitä näkökulmia, kuten kestävän kehityksen erityisen painottamisen sekä
kotoutumispoliittisen uudistuksen. Nämä linjaukset ja
uudistukset ovat olleet keskiössä Kansanopistoyhdistyksen päättyneellä toimintakaudella.
Oppivelvollisuuden laajentaminen kirjattiin hallitusohjelmaan ja merkittävää oli, että hallitusohjelmassa
katsottiin, että kansanopistoilla on sivistystehtävä osana
oppivelvollisuusuudistusta. Uudistuksen valmistelun
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käynnistyttyä Kansanopistoyhdistys kutsuttiin opetusja kulttuuriministeriön seurantaryhmään. Sittemmin
yhdistyksen edustajat kutsuttiin Opetushallituksen
kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen vapaan sivistystyön koulutusten opetussuunnitelman
perusteita suunnittelevaan työryhmään. Kansanopistoyhdistyksen hallitus asetti myös kansanopistojen
oppivelvollisuustyöryhmän yhdistyksen työn tueksi.
Työryhmä järjesti yhdessä yhdistyksen toimiston kanssa
keskustelutilaisuuksia opistoille ja oli mukana laajassa
valmistelutyössä. Kansanopistot tarjoavat oppivelvollisuuden rakentamiseen valtakunnallisen palvelumallin
ja verkoston. Yhdistyksen tekemän selvityksen mukaan
61 kansanopistoa on kiinnostunut järjestämään oppivelvollisuuskoulutusta. Kansanopistoilla on valmius
ottaa tähän koulutukseen 2231 opiskelijaa, joista 1765
opiskelijalle on asuntolapaikka.
Kansanopistot ovat viime vuosina vahvistaneet
rooliaan erilaisten yhteiskunnallisesti tärkeiden sivistystehtävien hoitajina. Toimintakauden aikana kansanopistoissa on käynnistetty useita hankkeita ja koulutuksia, jotka on suunnattu koulutuksessa aliedustetuille
ryhmille. Tähän tarkoitukseen on kohdennettu myös
erillisrahoitusta vapaan sivistystyön oppilaitoksille.
Myös yhdistyksen hanketyötä suunnattiin tähän teemaan. Aikuiskoulutuksen näkökulmasta toimintakauden keskeisiä ohjelmia ja uudistuksia ovat olleet Sitran
Osaamisen aika -ohjelma ja hallitusohjelmassa linjatun
jatkuvan oppimisen uudistuksen käynnistyminen. Osana uudistuksia tarvitaan kohdennettuja palveluja niille,
jotka eivät hakeudu opintoihin johtuen motivaatiosta,
osaamisesta tai muista syistä. Kansanopistoissa on kehitetty ja voidaan kehittää tähän erilaisia toimintatapoja.
Aliedustettujen kohderyhmien koulutukseen saaminen
edellyttää matalan kynnyksen opiskelumahdollisuuksien tarjoamista ja sellaisia opiskelumahdollisuuksia,
joissa yksilöt voivat opintojen aikana hahmottaa tulevaisuuden suunnitelmiaan yksittäistä osaamisen
hankkimista laajemmin. Tässä kansanopistot ja vapaa

sivistystyö voivat ottaa vahvaa toimijuutta osana jatkuvan oppimisen uudistusta.
Kansanopistot tukevat jo nyt laajasti korkeakoulutasoisen osaamisen ja koulutuksen saavutettavuutta
järjestämällä koulutusta yhteistyössä yliopistojen ja
korkeakoulujen kanssa ja tukemalla erityisesti niiden
ihmisten pääsyä korkeakouluopintojen piiriin, jotka
ovat eri syistä jäänet opintojen ulkopuolelle. Kansanopistojen roolia korkeakoulutuksen saavutettavuuden
edistämisessä voitaisiin lisätä.
Toimintakauden aikana yhdistys on osallistunut
keskusteluun korkeakoulutuksen kehittämisestä ja
osallistunut sitä koskeviin kehittämishankkeisiin.
Kansanopistojen tarjoamien opintojen osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista tulee kehittää, jotta
työnantajat, koulutuksen järjestäjät ja muut tahot voivat
tunnistaa yksilöiden koulutuksissa hankkiman osaamisen aiempaa paremmin. Osaamisen tunnistamista
ja tunnustamista vapaassa sivistystyössä valmistellut
työryhmä valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriön
johdolla esityksen vapaan sivistystyön osaamisperusteisuudesta ja opiskelijoiden suoritusten siirtämisestä
KOSKI-tietovarantoon. Kauden aikana käynnistyi myös
vapaan sivistystyön opintojen arvioinnin kehittäminen
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Näissä molemmissa yhdistys on ollut mukana.
Toimintakauden aikana tarkasteltiin erityisesti kansanopistojen vapaan sivistystyön säädöksiin ja rahoitukseen vuosina 2016 ja vuoden 2018 alusta tehtyjä
muutoksia. Taloustyöryhmä teki arvion muutosten
vaikutuksista kansanopistojen toimintaan ja talouteen.
Taloustyöryhmän esitystä käsiteltiin yhteisissä tilaisuuksissa. Työryhmän arvioinnin mukaan säädösmuutoksilla
parannettiin kansanopistojen rahoituksen ennakoitavuutta ja myös maahanmuuttajakoulutusta koskevat
säädösmuutokset sopivat kokonaisuuteen. Tehdyillä
säädösmuutoksilla ei päästy kuitenkaan siihen, että
rahoitus kattaisi toteutettavien suoritteiden määrän.
Erityisesti lisäsuoritteita katsottiin tarvittavan kansanopistojen uusiin tehtäviin. Lainsäädännön muutokset
eivät vaikuttaneet internaattiviikkojen suhteelliseen
osuuteen viikkojen kokonaismäärästä merkittävästi, eikä
lakimuutos tehnyt internaattikoulutuksen järjestämistä
houkuttelevammaksi. Etäopetuksen määritteleminen
lainsäädännössä selkeytti toiminnan linjauksia. Etä-

opetuksen määrässä ei kuitenkaan tapahtunut suurta
muutosta osana kansanopistojen normaalitoimintaa.
Taloustyöryhmä tarkasteli myös kansanopistojen vapaan sivistystyön tulosta kokonaisuutena. Kokonaistulos vapaan sivistystyön osalta on ollut usean vuoden
tappiollinen. Koulutuksen kannattavuuden arvioimiseen katsottiin tarvittavan osaamisen kehittämistä ja
talouden tarkastelua tulevaisuusorientoituneemmin.
Kansanopistoyhdistys järjestikin toimintakaudella
koulutustilaisuuksia kansanopistotaloudesta ja laati
aineistoa opistojen käyttöön.
Yhdistyksen viestintää uudistettiin ja vahvistetiin
toimintakauden aikana. Yhdistys sai uuden graafisen
ilmeen ja useita uusia viestintäkanavia. Yhdistyksen
verkkosivut uudistettiin palvelemaan paremmin kansanopistojen koulutuksesta kiinnostuneita sekä yhdistyksen jäseniä. Uudistuksesta saatiin jäsenistöltä
myönteistä palautetta. Myös yhdistyksen tiedonkeruujärjestelmää uudistettiin ja laadittiin tiedolla johtamisen
suunnitelma, jotta yhdistyksen edunvalvonta ja palvelut
pohjautuisivat mahdollisimman hyvin ajankohtaiseen
tietoon ja kansanopistoista kiinnostuneet saisivat kulloinkin tarvitsemaansa tietoa.
Toimintakauden aikana on syvennytty myös eri
näkökulmista kansanopistojen pedagogiikkaan. Hanketyössä on yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa
pohdittu kansanopistopedagogiikan ja sosiaalipedagogisen toimintaotteen yhtymäkohtia. Kansanopistopedagogiikan ydinpiirteitä ja juuria on tarkasteltu myös
omana hankkeenaan. Kestävän kehityksen teoriasta
käsin on pohdittu sitä, mitä on yhteiskuntaa uudistava
oppiminen kansanopistossa.
Vuosi 2020 oli COVID-19 pandemian vuoksi
poikkeuksellista aikaa. Yhdistys on pyrkinyt tukemaan
jäseniään muuttuvassa tilanteessa ja vaikuttamaan
aktiivisesti siihen, että suomalaisen sivistystyön toimintaedellytykset säilyvät ja kansanopistot voivat
tulevaisuudessakin vastata erilaisiin sivistystarpeisiin
tukien osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta, monikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä.
Tytti Pantsar,
toiminnanjohtaja
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Tässä toimintakertomuksessa on kuvattu toimintasuunnitelmassa asetetut keskeiset tavoitteet ja sen
jälkeen yhdistyksen toimenpiteet toimintakaudella
tarkemmin.

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 sekä
sen täsmällisen analysointi ovat vaikuttavan järjestöpoliittisen vaikuttamistyön edellytys.
Yhdistyksen eri toimintoja toteutetaan kokonaisvaltaisesti edunvalvonnan tavoitteiden mukaisesti.

Toimintasuunnitelman tavoitteita lyhyesti:
		Vaikutetaan kansanopistojen perusrahoituksen
tasoon ja siihen, että kansanopistoilla olisi mahdollisuudet toteuttaa sisäoppilaitosmuotoista tehtäväänsä.
		Varmistetaan se, että kansanopistokoulutukset ovat
mukana oppivelvollisuutta laajennettaessa.
		Kehitetään kansanopistojen oman oppivelvollisuusvuoden malli.
		Varmistetaan, että kansanopistot ovat mukana kehitettäessä KOSKI-järjestelmää ja oppijan verkkopalveluita.
		Vaikutetaan ja esitetään uudenlaisia ratkaisuja kansanopistojen yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvän
koulutuksen (mm. maahanmuuttajakoulutus, aikuisten perustaidot, työttömät tai työttömyysuhanalaiset) rahoitukselle.
		Vaikutetaan siihen, että kansanopistot ovat mukana
uusissa maakunnallisissa koulutus- ja ohjaustehtävissä sekä muissa kasvupalveluissa.
		Seurataan 1.1.2016 voimaan astuneiden vapaata
sivistystyötä koskevien säädösten vaikutuksia sekä
opistojen toiminnan että talouden näkökulmasta
sekä seurataan ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen vaikutuksia kansanopistotyöhön ja
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aikuisten perusopetuksen uudistuneen säädösperustan vaikutuksia.
		Seurataan opintotukiuudistuksen sekä yliopistojen
hakumenettelyiden uudistumisen vaikutuksia kansanopistojen toimintaan ja vaikutetaan mahdollisiin
muutoksiin.

Toimenpiteet ja tulokset:
Yhdistyksen toimenpiteitä edunvalvonnassa toimintakaudella on tiivistetty alle. Yhdistyksen lausunnot
ja kannanotot on lueteltu liitteellä.
→ Yhdistys esitti lisäsuoritteita maahanmuuttajakoulu-

tuksen toteuttamiseen yhdessä Vapaa Sivistystyö
ry:n kanssa. Vuoden 2018 lisätalousarviossa on
suoritelisäys (2 M€) vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutukseen. Lisäksi on yhdessä opetusja kulttuuriministeriön kanssa selvitetty kotoutumisajan ylittäneiden osallistumista koulutukseen.
Lisätalousarviossa kohdennettiin vapaan sivistystyön oppilaitoksille 2 M€ erityisesti kotoutumisajan
ylittäneiden maahanmuuttajien koulutukseen.
→ Yhdistys osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön
Elinikäisen oppimisen -työryhmän Perustaidot-valmisteluryhmään, jossa käsiteltiin erityisesti vapaan
sivistystyön mahdollisuuksia tukea perustaitojen
oppimista. Työryhmän muistio luovutettiin ministerille helmikuussa 2018. Osana hallituksen Digiaikakauden taidot -ohjelmaa vapaalle sivistystyölle
kohdennettiin lisätalousarviossa 7 M€.
→ Kansanopistoyhdistyksen hallitus antoi yhdistyksen talousryhmälle tehtäväksi selvittää 1.1.2016
ja 1.1.2018 voimaan tulleiden vapaan sivistystyön
säädösmuutosten vaikutuksia kansanopistojen toimintaan. Yhdistyksen taloustyöryhmä laati asiasta
selvitysraportin ja esitteli sitä yhdistyksen hallituksen
kokouksissa, kansanopistojen talouskoulutuksessa,
rehtoripäivillä sekä Opetushallituksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön yhteisessä neuvottelutilaisuudessa.
→ Vapaan sivistystyön lakiin tehtiin 1.1.2018 muutos,
jonka perusteella maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen voidaan saada 100 % valtionosuus-

rahoitus. Muutos tuli voimaan 1.1.2018. Tätä tarkoitusta varten valtion talousarvion kehykseen vapaan
sivistystyön oppilaitoksille lisättiin vuosina 2018 ja
2019 4,9 M€. Yhdistys on vuoden 2019 aikana toistuvasti esittänyt myös lisäsuoritteita maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen yhdessä Vapaa
Sivistystyö ry:n kanssa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta kiinnitti mietinnössään huomiota kansanopistojen onnistuneeseen kotouttamistyöhön ja esitti
vapaan sivistystyön roolin lisäämistä kotoutumisen
edistämisessä. Suomen Kansanopistoyhdistys lausui valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle
valtion talousarviosta 2020 ja kiinnitti erityistä
huomiota lausunnossaan maahanmuuttajien
koulutuksen rahoitukseen ja jatkuvan oppimisen
turvaamiseen. Eduskunnan talousvaliokunta otti
12/2019 kantaa vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen rahoitukseen ja piti keskeisenä sen
pikaista kestävää ratkaisemista.
→ Yhdistys on osallistunut työ- ja elinkeinoministeriön
ja opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttajakoulutusta koskevan työryhmän toimintaan ja laatinut työryhmän käyttöön materiaaleja ja selvityksiä
kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksesta.
Yhdistys perusti Maahanmuuttajakoulutuksen
kehittämistoimien taustaryhmän tukemaan erilaisiin tietopyyntöihin vastaamisessa, lausuntojen
laatimisessa ja mahdollisten säädösmuutosten
kommentoimisessa. Taustaryhmään on kuulunut
edustajia seitsemästä kansanopistosta.
→ Yhdistys osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön
työryhmään, jonka tehtävänä oli valmistella toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Työryhmä
luovutti ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.12.2019 mennessä. Kansanopistoyhdistyksen
edustajana työryhmässä oli hallituksen jäsen Juha
Kaivola.
→ Kansanopistoyhdistyksen vaikuttamisteemoina
eduskuntavaalien yhteydessä ja hallitusohjelmaa
valmisteltaessa olivat kansanopistojen yhteiskunnalliset sivistystehtävät, oppivelvollisuuden laajentaminen, maahanmuuttajien koulutus, jatkuva

oppiminen sekä korkeakoulutuksen saavutettavuus.
Hallitusohjelmassa tunnistetaan kansanopistot
oppivelvollisuuden laajentamistehtävän toteuttajina. Vapaan sivistystyön oppilaitokset tunnistettiin
hallitusohjelmassa jatkuvan oppimisen ja erityisesti
perustaitojen edistäjinä.
→ Kansanopistoyhdistys kutsuttiin mukaan opetus- ja
kulttuuriministeriön oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan seurantaryhmään. Yhdistyksen
edustajana ryhmässä on puheenjohtaja Helena
Ahonen. Yhdistys kutsuttiin mukaan laatimaan
kansanopistojen oppivelvollisille suunnattavien
opintojen opetussuunnitelman perusteita Opetushallituksen työryhmään. Työryhmässä yhdistystä
ovat edustaneet Pauliina Kalanti, Jukka Palola ja
Tytti Pantsar.
→ Yhdistyksen hallitus piti tärkeänä, että kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutukselle saataisiin
rakennettua valtakunnallinen malli. Vuoden 2019
alussa asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia
ehdotus kansanopistojen oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän koulutuksen valtakunnalliseksi
malliksi ja koota tietoperusta kansanopistokentän
mahdollisuuksista ottaa vastaan mallin mukainen
koulutustehtävä. Yhdistyksen toimisto ja työryhmä
laativat alustavan mallin kansanopistojen koulutuksesta ja sitä käsiteltiin yhdessä opistojen kanssa
lokakuussa 2019 työpajassa.
→ Yhdistys on laatinut esityksiä siitä, kuinka kansanopistot voisivat olla mukana jatkuvan oppimisen uudistamisessa. Talousarviossa vuodelle
2020 kohdennettiin 7,5 M€ vapaan sivistystyön
oppilaitoksille jatkuvan oppimisen edistämiseen.
Yhdistyksessä käynnistettiin keväällä 2020 jatkuvan
oppimisen taustaryhmä, joka toimii yhdistyksen ja
kansanopistojen tukena jatkuvan oppimisen uudistuksessa. Työryhmä laatii esityksiä kansanopistojen
roolista ja tehtävistä jatkuvassa oppimisessa. Työryhmässä on edustaja seitsemästä kansanopistosta.
→ Kansanopistoyhdistys on ollut mukana Suomen
avointen yliopistojen Toinen reitti yliopistoon
-hankkeen ohjausryhmässä ja toiminnassa. Hankkeessa on kehitetty vaihtoehtoisia väyliä yliopistoon.
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Kansanopistoyhdistyksen oma taustaryhmä laati
esityksiä ohjausryhmätyön tueksi. Kansanopistoyhdistys teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen
kansanopistojen roolista korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmassa.
→ Yhdistys on aktiivisesti seurannut ja vaikuttanut
ammatillisen koulutuksen uudistamistyöhön.
Yhdistystä on ammatillisen koulutuksen reformin
seurantaryhmässä edustanut puheenjohtaja Helena
Ahonen 15.8.2019 saakka ja tämän jälkeen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar. Tukenaan heillä on
toiminut kansanopistojen ja yhdistyksen edustajista
koottu taustaryhmä.
→ Yhdistyksessä on seurattu aikuisten perusopetuksen uudistuksen vaikutuksia. Yhdistys on lausunut
aikuisten perusopetuksen rahoitusta koskevasta
epäkohdasta. Yhdistys on tukenut opistojen toimintakäytäntöjen kehittymistä uusittua perusopetuksen
lainsäädäntöä vastaavaksi viranomaisyhteistyöllä ja
kehittämistoiminnalla.
→ Yhdistys otti toistuvasti kantaa vammaispalvelulainsäädännön kehittämiseen, jotta lainsäädäntö
tunnistaisi ja tunnustaisi kansanopisto-opinnot
henkilökohtaiseen tukeen oikeuttaviksi. Vammaispalvelulainsäädännön uudistus raukesi pääministeri
Juha Sipilän hallituksen erottua keväällä 2019.
→ Yhdistys seurasi ns. aktiivimallin mukaisen koulutuksen toteuttamista kansanopistojen vapaan
sivistystyön omaehtoisena koulutuksena sekä vaikutti työttömien työnhakijoiden kouluttautumisoikeuksien laajentamista koskevien linjauksien sekä
kansanopistojen tarjoaman koulutuksen yhteensovittamiseen.
→ COVID-19 pandemian puhjettua yhdistys vaikutti
laaja-alaisesti viranomaisiin ja poliittiseen päättäjään, jotta kansanopistojen toimintakyky voisi
pysyä yllä pandemian aikana. Vaikuttamistyötä
tehtiin etäopetuksen säädösmuutoksien osalta,
suoritemäärien ja tulevan rahoituksen sekä ylimääräisten avustusten osalta. Julkisen talouden kehyksiä
vuosille 2021–2024 määriteltäessä hallitus päätti,
että vapaan sivistystyön suoritemäärien osalta voidaan OKM:n toimesta tehdä harkintaa siten, että
koronavirusepidemia ei vaikuttaisi kansanopistojen
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rahoitukseen tulevaisuudessa. Lisäksi opistoille
myönnettiin ylimääräisiä avustuksia kesällä 2020
noin 6,1 M€ koronavirusepidemiasta johtuneiden
opiskelijamaksutulojen menetyksiä ja maksullisen
palvelutoiminnan menetyksiä kattamaan.
→ Yhdistys on osallistunut tiiviisti Vapaa Sivistystyö
ry:n toimintaan ja vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen yhteistyöhön. Osana yhteistyötä toiminnanjohtaja on osallistunut Suomen kestävän
kehityksen toimikunnan työhön.

2. KANSANOPISTOYHDISTYKSEN
PALVELUT
Kehittämistoiminta
Kehittämistoiminnan 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.
Toimintasuunnitelman tavoitteita lyhyesti:
Huolehditaan osaamisen kehittämisestä seuraavilla
osaamisalueilla: uudet sivistystehtävät, sivistyspedagoginen osaaminen, kansanopistojohtaminen,
digiosaaminen, ohjaava opettajuus ja kestävä kehitys
sekä tuetaan uusien toimintamallien luomista ja
käyttöönottoa.
Vahvistetaan kansanopistojen taloushallinnon osaamista.
Tuotetaan yhdessä opistojen kanssa uusia ohjauksen
ja yhteisöllisen oppimisen malleja.
Rakennetaan opistokentän kanssa uudenlaisia koulutusmalleja vastaamaan maahanmuuttajien oppimistarpeisiin.
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.
Tuetaan uuden ammatillisen koulutuksen järjestämistä kansanopistojen yhteisillä koulutuksilla sekä
yhteisellä verkkoalustalla.
Kehitetään kansanopistojen kestävän kehityksen
osaamista ja vahvistetaan opistojen roolia erityisesti
sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistäjinä.

Toimenpiteet ja tulokset:
Yhdistyksen toimenpiteitä kehittämistoiminnassa on
tiivistetty alle. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet on
kuvattu liitteellä.
→ Yhdistyksen tilaisuuksissa käsiteltiin uudistuneen

lainsäädännön vaikutuksia vapaan sivistystyön,
ammatillisen koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen osalta.
→ Oppivelvollisuuden laajentamista on käsitelty
kansanopistojen kanssa yhdistyksen työryhmän
asiantuntemusta hyödyntäen. Yhdistys järjesti lokakuussa 2019 työpajan kansanopistoille oppivelvollisuuden laajentamisesta.
→ Yhdistys järjesti yhteistyössä kansanedustajien
kanssa kansalaistapaamisen eduskunnassa jatkuvasta oppimisesta, oppivelvollisuuden laajentamisesta sekä kansanopistojen koulutustehtävistä.
→ Yhdistys on ylläpitänyt maahanmuuttajakoulutuksen verkko-oppimisalustaa kansanopistojen
toimijoille.
→ Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusta
jäsennettiin koulutuspolkukuvauksin ja hankkeissa
rakennettiin uudenlaisia yhteistyötoimintamalleja
yhteistyössä Opintokeskukset ry:n kanssa. Rakennettiin kansanopistojen ja opintokeskusten maahanmuuttajakoulutuksen tueksi toiminnallinen lukutaitokoulutuksen malli. Osana hanketyötä laadittiin
julkaisut: Vapaan sivistystyön toiminnallinen lukutaitokoulutus: Kansanopistojen ja opintokeskusten
yhteiskoulutuksen toteutusmalli ja Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus: Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina.

→ Yhdistyksen koordinoimassa Kansanopistot aikuis-

ten digi- ja perustaitojen vahvistajina -hankkeessa
on tuettu toimintamallien rakentumista uusien
kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.
→ Yhdistyksen koordinoimassa Sosiaalipedagoginen
ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa -hankkeessa on kehitetty toimintamalleja ja työkaluja
maahanmuuttajien ohjaukseen sekä henkilöstön
ohjausosaamista yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Opintokeskukset ry:n ja Bildningsalliansenin
kanssa.
→ Yhdistys on pitänyt yllä sopimusta Maahanmuuttoviraston kanssa kansanopistojen osallistumisesta
turvapaikanhakijoita koskevaan valmiussuunnitelmaan ja päivittänyt valmiussuunnitelmaa puolivuosittain opistoille tehdyllä selvityksellä. Maahanmuuttovirasto on yhteistyössä yhdistyksen kanssa
laatinut sopimusmallin nuorten turvapaikanhakijoiden koulutuksen ja tuetun asumisen järjestämisestä
kansanopistoissa.
→ Yhdistyksen koordinoimassa Turvallinen opisto
-hankkeessa on kehitetty opistojen kokonaisturvallisuuden hallintaa. Koulutushankkeessa mukana
olevat opistot laativat turvallisuuden kehittämissuunnitelman ja kehittävät opistonsa turvallisuuden
hallintamallia.
→ Yhdistys osallistui vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen yhteiseen kestävän kehityksen kehittämistyöhön ja oli mukana VST ry:n edustajana
valtioneuvoston asettamassa kestävän kehityksen toimikunnassa. Yhdistyksen koordinoimassa
OPPI-hankkeessa on luotu opistojen ekososiaalisen
sivistyksen pedagogisia työkaluja ja transformatiivisen oppimisen teoreettista viitekehystä. Lisäksi
yhdistys oli mukana Fingo ry:n koordinoimassa
Transformer 2030 -hankkeessa, joka käsitteli kestävää kehitystä opettajien työssä. Yhdistys on ollut
myös mukana Vapaa Sivistystyö ry:n hankkeessa
Vapaa sivistystyö muutoksentekijänä, jonka keskiössä on uudistava oppiminen ja ekososiaalinen
sivistys vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa.
→ Yhdistyksen koordinoimassa OPPI-hankkeessa on
laadittu oppimisen pulmia koskeva verkko-oppimi-

Esitys toimintakertomukseksi 11

salusta, tuotettu oppimisen vaikeuksia käsittelevä
julkaisu ja toteutettu koulutusta. Oppimisen pulmat
ja minäpystyvyyden tukeminen olivat aiheena myös
Kansanopistot aikuisten digi- ja perustaitojen vahvistajina -hankkeen koulutuspäivissä.
→ Kansanopistojohtamisen koulutusohjelmaa on
ylläpidetty verkkoperusteisena koulutusohjelmana.
→ Yhdistys on osallistunut Etelä-Pohjanmaan Opiston
koordinoimaan Miten opettaa kansanopistossa
-koulutushankkeeseen.
→ Vuoden 2019 Kansanopistopäivät pidettiin kaksikielisinä Norrvalla folkhögskolanissa Vöyrillä ja
Evangeliska folkhögskolanissa Vaasassa. Vuoden
2020 Kansanopistopäivät oli tarkoitus pitää Joutsenon Opistolla, mutta ne siirrettiin pidettäväksi
seuraavana vuonna COVID-19 pandemian vuoksi.
→ Yhdistys tuotti verkko-oppimisympäristöön Etäopetuksen työkalut -sivuston tukemaan opistoja
etäopetukseen siirtymisessä ja toteutti rehtoreille
suunnattuja ajankohtaisinfotilaisuuksia verkon
välitteisesti COVID-19 pandemian käynnistyessä.
Kaikki yhdistyksen tilaisuudet toteutettiin verkossa
maalis-syyskuun 2020 aikana. Yhdistyksellä oli
lisenssit Zoom- ja Teams-sovelluksien käyttöön.

Tiedotustoiminta
Kansanopistoyhdistyksen tiedotus- ja viestintäpalveluilla edistetään kansanopistojen tunnettuutta ja
valtakunnallista näkyvyyttä. Yhdistys viestii kansanopistoille ja niiden työntekijöille ajankohtaisesta koulutuspolitiikasta ja opistoasioista.
Toimintasuunnitelman tavoitteita lyhyesti:
		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
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sekä tarjoaa perustan edunvalvontatyölle ja kehittämiselle.
Tehostetaan yhdistyksen toiminnasta tiedottamista.

Toimenpiteet ja tulokset:
Yhdistyksen toimenpiteitä tiedotustoiminnassa sekä
muissa jäsenpalveluissa on tiivistetty alle.
→ Yhdistys on tuottanut tietokannan kautta tiedot

opistojen koulutustarjonnasta yhdistyksen verkkosivujen hakukoneelle sekä julkaisemiinsa Ota
opiksi (2018) sekä Monien mahdollisuuksien kansanopisto – Möjligheternas folkhögskola (2019)
-opintojulkaisuihin. Opintojulkaisuja toimitettiin
kaikille Suomen opinto-ohjaajille ja opiskelijoita
ohjaaville viranomaistahoille.
→ Kansanopistoyhdistyksen viestintä uudistettiin
kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana. Viestintäuudistuksen tueksi hallitus asetti viestintätyöryhmän. Viestintäuudistuksen aikana määritettiin
yhdistyksen viestinnän tavoitteet, pääperiaatteet
sekä keskeiset viestit.
→ Yhdistyksen graafinen ilme ja logo uudistettiin.
→ Kansanopistoyhdistyksen verkkosivut ja tietokanta
uudistettiin kokonaisuudessaan. Yhdistyksen verkkosivujen ja tietokannan tekninen toteutus hankittiin
Valu Digital Oy:ltä.
→ Yhdistyksen verkkosivuille rakennettiin aiempaa
laajempi kokonaisuus kansanopisto-opinnoista.
Sivustolle koottiin kansanopisto-opiskelijoiden
tarinoita, aineistoa opinto-ohjaajille ja muille kansanopistoista tietoja etsiville. Yhdistys järjesti myös
opinto-ohjaajille suunnatun webinaarin kansanopisto-opinnoista ja viestinnän materiaaleista.
→ Tietokantapohjainen koulutusten hakukone uudistettiin aiempaa huomattavasti monipuolisemmaksi.
Opistojen käyttöliittymä tietokantaan laadittiin
uuteen ympäristöön. Uuden käyttöliittymän käyttöönottovaiheessa yhdistys järjesti opistoille käyttöönottokoulutuksen.
→ Yhdistys otti käyttöön aiempaa laajemmin sosiaalisen median kanavat. Yhdistyksellä oli vuoden 2019
lopussa käytössään Facebook, Twitter, Instagram ja
Linkedin. Lisäksi yhdistys käynnisti kansanopistojen

yhteiset Facebook ja Instagram -kanavat, joihin
kansanopistot voivat syöttää sisältöä. Sosiaalisen
median viestinnälle suunniteltiin toimintaperiaatteet, jotka viestittiin myös yhdistyksen jäsenten
opistoille.
→ Yhdistys aloitti kuukausittaisen uutiskirjeen palvelunaan jäsenille. Uutiskirjeen tilaajia on toimintakauden lopussa 484 henkilöä 69 yhdistyksen jäsenten
opistosta. Lisäksi käynnistettiin kansanopistojen
henkilökunnalle suunnatut extranet-ympäristöt, joiden kautta yhdistys viestii ajankohtaisista ja nopeaa
reagointia vaativista asioista.
→ Yhdistyksen tiedonkeruu uudistettiin osana tietokannan uudistusta. Yhdistykselle laadittiin tiedolla johtamisen vuosisuunnitelma ja perusteet
itse kerättävän ja muista tietolähteistä koottavan
aineiston seuraamiselle. Tiedonkeruun uudistusta
toteutettiin yhdessä yhdistyksen taloustyöryhmän
kanssa.
→ Yhdistys osallistui valtakunnallisille Studia-messuille ja opinto-ohjaajien päiville omalla osastollaan.
→ Yhdistys toteutti opiskelijapalautekyselyn keväällä
2019 viidelle kansanopistolle ja keväällä 2020
kymmenelle kansanopistolle. Kyselyssä opiskelijat
antoivat palautetta kansanopisto-opinnoista ja
arvioivat niiden vaikuttavuutta elämänhallintaan,
oppimisvalmiuksiin, sosiaalisiin taitoihin ja itsetuntemukseen.
→ Yhdistys tiedotti keväällä 2020 COVID-19 pandemian vaikutuksista kansanopistojen toimintakäytänteisiin, säädöksiin ja rahoitukseen. Yhdistys
tiedotti myös terveysviranomaisten ajankohtaisesta
ohjeistuksesta opistojen toimintaan.
→ Yhdistyksen toimisto on antanut opistotyöhön
liittyvää yleistä neuvontaa jäsenten oppilaitosten
henkilöstölle.
→ Yhdistys on myöntänyt toimintakauden aikana 142
kunnia- ja ansiomerkkiä. Yhdistys on laatinut myös
ohjeet merkkien käytöstä.

3. KANSANOPISTOJEN
YHTEISYYDEN VAHVISTAMINEN
Toimintasuunnitelman tavoitteita lyhyesti:
		Korostetaan eri uudistuksissa kansanopistojen
merkitystä moniarvoisina ja monialaisina, pohjoismaiseen traditioon perustuvana kokonaisuutena ja
varmistetaan kansanopistojen toimintaa kokoavan
tietoperustan rakentuminen Kansanopistoyhdistyksen tietokantaan.
Kansanopistopedagogiikkaa käsitellään läpileikkaavana teemana yhdistyksen tilaisuuksissa ja hankkeissa.
Seurataan opistojen ja niiden henkilöstön osallistumista yhdistyksen eri toimintoihin. Aktivoidaan
mukaan opistojen taustayhteisöjen toimijoita sekä
vähäisesti toimintaan osallistuvia.
Haetaan yhdistyksen koulutustoiminnalle uudenlaisia, dialogisia muotoja verkkoperusteisuudesta,
mentoroinnista sekä työssä oppimisen tukemisesta.
		Osallistutaan Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston (NFR) toimintaan ja hankkeisiin.
		Lisätään suomalaisten ja muiden pohjoismaisten
kansanopistojen välistä yhteistyötä.
		Tiivistetään yhteistyötä Bildningsalliansenin kanssa
pohjoismaisissa tehtävissä ja kaksikielisessä tiedottamisessa.
Toimenpiteet ja tulokset:
→ Yhdistys on järjestänyt keväällä 2020 kolme webinaaria kansanopistojen rehtoreille, joissa jaettiin
tietoa ja toimintakäytänteitä COVID-19 viruksen
vaikutuksista kansanopistojen toimintaan.
→ Yhdistyksessä on toiminut ruotsinkielisen kansanopistotoiminnan kehittämisryhmä Basgruppen.
Yhdistyksen toimisto ja työryhmä ovat toteuttaneet
ruotsinkielistä tiedotusta yhteistyössä Bildningsalliansenin kanssa keväästä 2020 alkaen.
→ Yhdistyksen kansainvälinen toiminta on keskittynyt
erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhdistys on osallistunut Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston (NFR) työskentelyyn kokouksissa sekä
pohjoismaisen kansanopistoliikkeen yhteisissä tilaisuuksissa. Yhdistys on vastannut NFR:n syyskuun
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2018 Ahvenanmaan kokousmatkan ohjelmasta ja
järjestänyt myös muita tutustumisohjelmia pohjoismaisille kollegoille.
→ Yhdistys osallistui pohjoismaisten kansanopistojen tiedottajien kokoukseen Tukholmassa 22.–
23.8.2019.
→ Yhdistys suunnitteli yhteistyössä pohjoismaisten
kollegoiden kanssa NFR:n kevätkonferenssia 2020
Ruotsin Kungälviin, mutta tapahtuma siirtyi kevääseen 2021 COVID-19 pandemian vuoksi.
→ Yhdistys on osallistunut Etelä-Pohjanmaan Opiston
ja Alkio-opiston yhteistyökumppanina hankkeeseen
”Miten opettaa kansanopistossa”, jossa yhteistyössä ovat mukana Linköpingin yliopisto Ruotsista
sekä Folkehøjskolernes forening Tanskasta. Hankkeessa suunniteltu vierailu Linköpingiin huhtikuussa
2020 siirtyi COVID-19 pandemian vuoksi.
→ Yhdistys on osallistunut EAEA:n ja ICAE:n yhteistyöhön Vapaa Sivistystyö ry:n kautta.

4. KANSANOPISTOYHDISTYKSEN
TALOUS JA HENKILÖSTÖ
Toimintasuunnitelman tavoitteita lyhyesti:
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.

14 Esitys toimintakertomukseksi

Toimenpiteet ja tulokset:
→ Yhdistyksessä on työskennellyt toimintakauden
aikana työsuhteessa 6 henkilöä, henkilötyövuosina
tämä on vuositasolla tarkoittanut noin 4 henkilötyövuotta. Lisäksi toimistopalveluja on ostettu
Vapaa Sivistystyö ry:ltä noin 0,5 henkilötyövuotta
31.5.2020 saakka. Lisäksi hankkeissa on työskennellyt oman työantajansa lukuun useita kansanopistokentän ja muita asiantuntijoita.
→ Yhdistyksen henkilöstörakenteessa tapahtui muutoksia vuoden 2019 aikana pääsihteerin jäädessä
eläkkeelle ja suunnittelijan aloittaessa työnsä yhdistyksessä keväällä 2019.
→ Yhdistyksen talouteen toimintakaudella vaikutti
erityisesti viestintäuudistuksen toteuttaminen kokonaisuutena vuonna 2019. Tämä aiheutti yhdistyksen viestintäkulujen tuntuvan poikkeamisen
vuoden 2019 budjetista. Lisäksi muutokset henkilöstörakenteessa vaikuttivat yhdistyksen tulokseen.
Varainhankinnassa muutoksia aiheutti suhteessa
budjetoituun yhdistyksen omistaman huoneiston
vuokralaisen irtisanoutuminen. Vuokralaisen vaihtuminen aiheutti vuokratuottojen vähenemisen sekä
varainhankinnan kustannuksia vuonna 2019.
→ Projektien osalta yhdistyksessä on siirrytty kirjanpitokäytännössä uuteen malliin avustusten tulouttamisen osalta. Yhdistykselle myönnetty yleisavustus
tuloutetaan maksetun mukaisesti ja projektiavustukset projektin toimintaa seuraten noin neljännesvuosittain.
→ Maaliskuusta elokuuhun 2020 yhdistyksen toimisto
oli pääosin etätyössä COVID-19 pandemian takia.
→ Työterveyshuolto laati työterveyden toimintasuunnitelmaan liittyvän työpaikkaselvityksen alkukeväällä
2020. Sen mukaan esimiestyöhön ja johtamiskulttuuriin oltiin tyytyväisiä. Työilmapiiri koettiin
avoimeksi ja vuorovaikutus työntekijöiden kesken
mutkattomaksi. Työntekijät pystyvät melko hyvin
itse vaikuttamaan oman työn suunnitteluun. Työmäärää ja työaikaa seurataan. Hyvä yhteishenki ja
yhdessä tekeminen on voimavara. Ensiapuvalmius
tulee päivittää vuonna 2020.
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Yhdistyksen lausunnot ja kannanotot
9.10.2018
Till Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur: Remissvar om medlemsförslag att etablera en nordisk
folkhögskola i alla nordiska länder.
23.10.2018
Eduskunnan talousvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle: Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019.
3.12.2018
Eduskunnan ryhmäkanslioiden edustajille: Esitys kansanopistojen osaamisen hyödyntämisestä oppivelvollisuuden laajentamisessa ja perusopetuksen
jälkeisten koulutuspolkujen joustavoittamisessa
5.3.2019
Kannanotto hallitusohjelmateemoihin vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen yhteistyönä. Vapaa Sivistystyö
ry:n (VST) kärkiteemat Suomen hallitusohjelmaan 2019–2023
29.3.2019
Kannanotto hallitusohjelmateemoihin: Elinikäinen oppiminen ja vapaan
sivistystyön yhteiskunnalliset sivistystehtävät.

13.8.2019
Kannanotto talousarviovalmisteluun
vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen
yhteistyönä.
27.8.2019
Kannanotto sisäministerille maahanmuutosta ja varhaisesta kotoutumisesta.
5.9.2019
Kannanotto opetus- ja kulttuuriministerille talousarvioesityksestä.
26.9.2019
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän
muistioluonnoksen ehdotuksista.
14.10.2019
Kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulutuksen saavutettavuudesta ja kansanopistojen roolista saavutettavuuden edistämisessä.
23.10.2019
Kannanotto sisäministerille kotoutumisesta ja pakolaisille suunnatuista palveluista yhteistyössä Otavian kanssa.

21.4.2020
Kannanotto valtion kolmanteen lisätalousarvioon 2020. Koronavirusepidemian vaikutukset kansanopistojen
toimintaan ja kolmas lisätalousarvio.
29.4.2020
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta
julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024.
22.5.2020
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
2.6.2020
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
31.7.2020
Lausunto oikeusministeriölle esityksestä kuluttajan- ja asiakkaansuojan
parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa.

11.4.2019
Kannanotto HSL-kuntayhtymän johdolle lippu-uudistuksesta ja kansanopisto-opiskelijoiden asemasta.

28.10.2019
Kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle kansanopisto-opintojen opintopisteiden viemisestä KOSKI-tietovarantoon.

17.8.2020
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

3.5.2019
Kannanotto hallitustunnustelijan esittämiin kysymyksiin osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -teemoista.

5.11.2019
Lausunto eduskunnan talousvaliokunnan Sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion
talousarvioksi vuodelle 2020.

28.8.2020
Kannanotto talousarvioesitykseen
2021.

25.6.2019
Kannanotto opetus- ja kulttuuriministerille kansanopistojen tehtävistä
ja merkityksestä.

3.4.2020
Vaikutusarvio opetus- ja kulttuuriministeriölle koronaviruksen vaikutuksista kansanopistojen toimintaan.

21.9.2020
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen
laskentaperusteista.
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Yhdistyksen tilaisuudet
1.10.2018 Webinaari
Kansanopistojen kesä
– kesälukio mahdollisuutena
kansanopistojen kesätoiminnassa
11 Osallistujaa

13.2.2019
Kansanopistojen hallinto- ja
talouskoulutus
Folkhälsanin auditorio, Helsinki
61 Osallistujaa

11.–12.10.2018
Kansanopistokokous
Paasitorni, Helsinki
94 Osallistujaa

12.–13.3.2019
Kansanopistojen rehtoripäivät
G18 juhlasali, Helsinki
78 osallistujaa

6.11.2018
Koulutussuunnittelijoiden
kehittämispäivä
Helsingin Yrittäjänaisten sali, Helsinki
20 Osallistujaa

14.3.2019
Ekososiaalinen sivistys ja uudistava
oppiminen –pilotointikoulutus
Voionmaan koulutuskeskus,
Tampere
11 osallistujaa

12.11.2018
Sosiaalipedagoginen ohjaus
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
– kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -seminaari
Folhälsanin auditorio, Helsinki
29 Osallistujaa salissa
54 Osallistujaa verkossa
22.11.2018
Kansanopistojen talous- ja
hallintopäivä
Botta, Helsinki
93 Osallistujaa
3.12.2018
Oppimisen pulmat ja niiden
kohtaaminen opetustyössä
Helsingin Yrittäjänaisten sali,
Helsinki
12 Osallistujaa
20.1.2019
Sosiaalipedagoginen ohjaus
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
– kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -työpajapäivä,
Helsingin Yrittäjänaisten sali,
Helsinki
21 Osallistujaa
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2.4.2019
Sosiaalipedagoginen ohjaus
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
– kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -työpajapäivä
Helsingin Yrittäjänaisten sali
25 osallistujaa
25.4.2019
Kotoutumisvalmiuksien tukeminen
ja osallistavat opintopolut
-hankkeen loppuseminaari
Pääpostin auditorio, Helsinki
50 osallistujaa
10.5.2019
Oppiva ja uudistava opisto
– Oppi-hankkeen päätösseminaari
Kankaanpään opisto, Tampere
17 osallistujaa
7.–9.8.2019
Kansanopistopäivät 2019 /
Folkhögskoldagar 2019: Välmående
campus / Hyvinvoiva yhteisö,
Norrvalla, Vöyri ja Evangeliska
folkhögskolan, Vaasa
106 Osallistujaa

28.8.2019
Ammatillista koulutusta järjestävien
kansanopistojen kehittämispäivä
Tampereen kesäyliopiston
koulutustila, Tampere
25 Osallistujaa
3.9.2019 Webinaari
Yleissivistävän koulutuksen opetuksen järjestämislupien digitalisointi
35 Osallistujaa
10.9.2019
Ekonomidagen
Tampere
18 Osallistujaa
12.9.2019 Webinaari
Opintopolku.fi ja Vapaan
sivistystyön koulutukset
38 Osallistujaa
16.–17.9.2019
Sosiaalipedagoginen ohjaus
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
– kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -työpajapäivät
Työväen Akatemia, Kauniainen
20 Osallistujaa
19.–20.9.2019
Turvallinen opisto – kansanopistojen henkilöstö kokonaisturvallisuutta rakentamassa, lähijakso
Jyväskylän Kristillinen opisto
24 Osallistujaa
20.9.2019 Webinaari
Tietokantaohjeistus opistojen
päivittäjille
64 Osallistujaa
30.9.2019 Webinaari
Uudet sosiaalisen median kanavat
kansanopistoille
35 Osallistujaa
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2.10.2019
Oppivelvollisuuden pidentäminen
– kansanopistojen koulutusmalli
-kehittämispäivä
Kansallisarkiston luentosali,
Helsinki
26 Osallistujaa
4.10.2019 Webinaari
Sosiaalipedagoginen ohjaus
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
– kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -pilotoinnin toteuttaminen
13 Osallistujaa
8.–9.10.2019
Kansanopistokokous
Turun kristillinen opisto
69 Osallistujaa
16.10.2019 Webinaari
Ammatillisen koulutuksen rahoitus
32 Osallistujaa
15.11.2019 Webinaari
Turvallinen opisto – kansanopistojen henkilöstö kokonaisturvallisuutta rakentamassa
40 Osallistujaa
20.11.2019
Kansanopistojen hallinto- ja
talouspäivä
Heurekan auditorio, Vantaa
104 Osallistujaa
27.11.2019 Webinaari
Kansanopisto opiskeluvaihtoehtona
-Opowebinaari
27 Osallistujaa
28.11.2019
Aikuisten perus- ja digitaalisten
taitojen kehittämisfoorumi
Hotelli Helka, Helsinki
21 Osallistujaa

9.12.2019
Ammatillista koulutusta järjestävien
kansanopistojen kehittämispäivä
Jyväskylän Kristillinen opisto
13 Osallistujaa
4.2.2020 Webinaari
Opetushallituksen avustusten
hakujen info- ja keskustelutilaisuus
52 Osallistujaa
12.–13.2.2020
Oppimisen pulmat ja minäpystyvyyden tukeminen -koulutus
Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
20 Osallistujaa
18.2.2020 Webinaari
Erityisavustus jatkuvan oppimisen
ja osaamisen kehittämiseen
-infotilaisuus
30 Osallistujaa
11.3.2020 Webinaari
Kopioston webinaari
kansanopistoille
15 Osallistujaa
20.3.2020 Webinaari
Kansanopistojen rehtorien
ajankohtaisinfo verkossa
70 Osallistujaa
25.3.2020 Webinaari
Kansanopistojen rehtorien
ajankohtaisinfo verkossa
56 Osallistujaa

tunnustaminen -koulutus
14 Osallistujaa
3.4.2020 Webinaari
Kansanopistojen rehtoripäivät
2020
Valmentava ja vuorovaikutteinen
johtaminen kansanopistossa, osio 2
37 Osallistujaa
7.4.2020 Webinaari
Kansanopistojen rehtoripäivät
2020
Valmentava ja vuorovaikutteinen
johtaminen kansanopistossa, osio 3
21 Osallistujaa
8.4.2020 Webinaari
Kansanopistojen rehtorien
ajankohtaisinfo verkossa
71 Osallistujaa
16.4.2020 Webinaari
Turvallinen opisto – kansanopistojen henkilöstö kokonaisturvallisuutta rakentamassa -verkkokoulutus
19 Osallistujaa
27.5.2020 Webinaari
Kansanopistojen rehtorien infoja keskustelutilaisuus: oppivelvollisuuden laajentaminen
67 Osallistujaa
20.8.2020 Webinaari
Kansanopistojen
ajankohtaiswebinaari
89 Osallistujaa

1.4.2020 Webinaari
Kansanopistojen rehtoripäivät
2020
Valmentava ja vuorovaikutteinen
johtaminen kansanopistossa, osio 1
39 Osallistujaa

2.9.2020 Webinaari
Turvallinen opisto – kansanopistojen henkilöstö kokonaisturvallisuutta rakentamassa -verkkokoulutus
18 osallistujaa

2.4.2020 Webinaari
Osaamisen tunnistaminen ja

Yhteensä osallistujia 1 919

Yhdistyksen tilaisuudet 17

TOIMINTAKAUSI 10/2018 –9/2020

PÄHKINÄNKUORESSA
JÄSENTEN MÄÄRÄ
toimintakauden lopussa

74

joista

Osallistujia yhteensä

1919

Kunniajäseniä 12

Kunniamerkit 14

46

23 livenä & 23 verkossa

Yhdistyksen toimintaan osallistui
jäsenten opistoja 98,6 %.

KUNNIA- JA
ANSIOMERKIT

TILAISUUDET

25

Myönnetty
yhteensä

157

Kultaiset ansiomerkit 22
Hopeiset ansiomerkit 32

LAUSUNNOT
JA KANNANOTOT

55

Pronssiset ansiomerkit 89

Yhdistyksen työryhmiin
osallistuneet henkilöt.

oppimisen pulmat

korkeakoulutuksen saavutettavuus

kansanopistojen rahoitus

ansiomerkit

koulutuksellinen tasa-arvo
ekosiaalinen sivistys

pohjoismainen yhteistyö

säädösmuutokset

Covid-19

kansanopistojen tunnettuus

sivistystehtävien hoitaminen

edunvalvonta

tietoperusteisuus

turvallisuus

ohjauksellisuus

VAPAA SIVISTYSTYÖ

maahanmuuttajakoulutus

sosiaalipedagogiikka

perustaidot

vaalit

oppivelvollisu
KOSKI
yhteishenki ja yhdessä tekeminen
opitun tunnustaminen
sivistyspedagogiikka

18 Toimintakausi pähkinänkuoressa

c

TIEDOTUS
» Painetut julkaisut 5 kpl

» Uutiskirjeiden määrä (11/2019 alkaen) 9 kpl,
tilaajia 484.
» Messut: Studia-messut, Opo-päivät

Sosiaalisen median kanavat

Kansanopistot.fi-verkkosivut
Keskimäärin 3 773 kävijää kuukaudessa
4700

1800

lokakuu 2019		

etäopetus

heinäkuu 2020

ammatillinen koulutus
kotoutuminen

aikuisten perusopetus

dialogisuus
Agenda 2030

jatkuva oppiminen

strategian päivitys

viestinnän uudistus

uuden laajentaminen
lukutaitokoulutus

uudistava oppiminen

syväsivistys

PROJEKTIT
2017–2018
Digitaalisuus opistojen strategiaan, pedagogiikkaan ja käytäntöön
2017–2018
Hyvä alku aikuisten perusopetukseen kansanopistoissa
2017–2019
Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut
maahanmuuttajille -yhteishanke
2017–2019
Erilaisten oppimispolkujen
tukeminen kansanopistoissa
2018–2020
Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
(Sospeva) – kohti osallisuutta ja
merkityksellistä elämää -yhteishanke
2019–2021
Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen
vahvistajana
2019–2021
Turvallinen opisto – kansanopistojen henkilöstö kokonaisturvallisuutta rakentamassa
2020–2021
Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä
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Hallinnon kertomus tilikaudelta
1.1.–31.12.2019
JÄSENET
Suomen Kansanopistoyhdistykseen kuului vuoden
2019 päättyessä 75 kansanopistojen ylläpitäjää. Oriveden Opiston ylläpitäjä Ahlmanin koulun Säätiö erosi
Kansanopistoyhdistyksen jäsenyydestä vuoden 2019
keväällä. Karjalan evankelinen seura ry erosi yhdistyksen jäsenyydestä 31.12.2019 sen ylläpitämän Jamilahden kansanopiston liityttyä Kymenlaakson Opistoon.
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 historian toinen
tämän arvonosoituksen saanut henkilö.
Yhdistyksen hallitus myönsi opistojen ylläpitäjien
hakemuksesta kertomuskauden aikana 10 kunniamerkkiä ansiokkaasta toiminnasta kansanopistotyön hyväksi
sekä 7 kultaista ansiomerkkiä, 13 hopeista ansiomerkkiä
ja 51 pronssista ansiomerkkiä. Kultainen ansiomerkki
voidaan myöntää vähintään 30 vuotta, hopeinen vähintään 20 vuotta ja pronssinen vähintään 10 vuotta ansiokasta kansanopistotyötä tehneille opistojen
työntekijöille.
Yhdistyksen jäsenmaksun määräytymisperuste
uudistettiin vuoden 2017 vuosikokouksessa ja uusi

jäsenmaksuperuste otettiin käyttöön vuonna 2018.
Vuosikokous vahvisti saman perusteen myös vuodelle
2019. Se on ollut seuraava:
Jäsenmaksu katetaan perusmaksulla sekä vapaan
sivistystyön valtionosuussuoritteiden mukaisella
osuudella. Perusmaksu lasketaan niistä koululakien
eri koulutuksista, joihin jäsen saa valtionosuutta kyseiselle vuodelle Opetushallituksen rahoitusraportin
mukaan. Perusmaksussa huomioitavia osia ovat siis vapaa sivistystyö (kaikki jäsenet), ammatillinen koulutus,
perusopetus, lukiokoulutus. Kutakin koulutusmuotoa
kohden vahvistettiin perusmaksuksi 700 euron suuruinen osa. Loppuosa jäsenmaksuista katetaan vapaan sivistystyön valtionosuussuoritteiden mukaisella
osuudella. Vuosikokous vahvisti talousarvion käsittelyn
yhteydessä jäseniltä kerättävien jäsenmaksujen yhteissummaksi 300 000 euroa.

HALLINTO
Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous pidettiin Turun kristillisellä opistolla 8.10.2019 klo 15.00–15.57.
Kokouksessa äänioikeutta käytti 35 kokousedustajaa
kaikkiaan 35 yhteisöjäsenen valtuuttamana. Suomen
Kansanopistoyhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenyhteisöä voi yhdistyksen kokouksessa edustaa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö
(2§). Jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla on yksi
ääni (7§).
Yhdistyksen hallituksessa oli vuonna 2019 12 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli rehtori Helena Ahonen ja
varapuheenjohtajina direktor Björn Wallen ja rehtori
Juha Matti Holopainen. Hallitus kokoontui vuoden
2019 aikana kuusi (6) kertaa ja sen työvaliokunta neljä
(4) kertaa. Hallituksen ja sen työvaliokunnan esittelijänä toimi pääsihteeri Jyrki Ijäs (19.3.2019 saakka) ja
esittelijänä (1.1.2018 alkaen) sekä sihteerinä (19.3.2019
saakka) toiminnanjohtaja Tytti Pantsar sekä sihteerinä
(19.3. alkaen) koordinaattori Mirka Råback. Yhdistyk-
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sen ruotsinkielisestä toiminnasta vastasi hallituksen
asettama ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtaja
oli rektor Henrik Grönroos.
Vuoden 2019 aikana toimi kahdeksan (8) hallituksen asettamaa muuta työryhmää. Lisäksi vuosikokous
asetti vaalivaliokunnan valmistelemaan vuoden 2019
vuosikokouksessa tehtäviä henkilövalintoja.

HALLITUS
Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, rehtori,
Seurakuntaopisto
Varapuheenjohtajat:
Björn Wallén, direktor, Lärkkulla
Juha Matti Holopainen, rehtori, Laajasalon opisto
Jäsenet:
Susann Friman, rektor,
Kristliga Folhögskolan i Nykarleby
Ulla Huhtilainen, rehtori, Joutsenon Opisto
Juha Kaivola, pedagoginen rehtori,
Turun kristillinen opisto
Pauli Karihtala, rehtori, Pohjantähti-opisto
Tatja Karvonen, rehtori, Peräpohjolan Opisto
Pekka Knuutti, rehtori, Karstulan Evankelinen Opisto
Jaana Laitila, rehtori, Alkio-opisto
Ari-Pekka Lundén, rehtori, Kiljavan opisto
Jukka Palola, rehtori,
Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jukka Tammisuo, rehtori, Suomen Nuoriso-opisto
Esittelijä:
pääsihteeri Jyrki Ijäs (19.3.2019 saakka)
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar (1.1.2018 alkaen)
Sihteeri:
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar (19.3.2019 saakka)
koordinaattori Mirka Råback (19.3.2019 alkaen)

TYÖVALIOKUNTA 2019
Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, Seurakuntaopisto
Jäsenet:
Björn Wallén, Lärkkulla
Juha Matti Holopainen, Laajasalon opisto
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Jaana Laitila, Alkio-opisto
Ari-Pekka Lundén Kiljavan Opisto

TOIMISTO
Yhdistyksen palveluksessa ovat vuonna 2019 työskennelleet:
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar
pääsihteeri Jyrki Ijäs (31.5.2019 saakka)
koordinaattori Mirka Råback
suunnittelija Anni Henricson
projektisihteeri Raakel Saarinen
Yhdistyksen toimistotehtäviä on hoitanut osa-aikaisesti
Vapaa Sivistystyö ry:n kanssa tehtyyn sopimukseen
perustuen YAMK Satu Sälpäkivi. Projektitehtäviä on
hoitanut osa-aikaisesti asiantuntija Hannu Salvi.

TALOUS
Yhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut Greenstep Oy.
Toiminnasta aiheutuneet kulut on katettu varainhankinnan tuotoilla (322 190,22 euroa), projekti- ja
hankeavustuksilla (149 283,52 euroa), varsinaisen
toiminnan tuotoilla (72 914,65 euroa) ja yleisavustuksella (102 000 euroa).
Projektiavustuksia on saatu Opetushallitukselta ja
opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuraaviin hankkeisiin:
Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat
opintopolut maahanmuuttajille -yhteishanke
Erilaisten oppimispolkujen tukeminen
kansanopistoissa
Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön
oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -yhteishanke
Turvallinen opisto – kansanopistojen henkilöstö
kokonaisturvallisuutta rakentamassa.
Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja
perustaitojen vahvistajana.
Tilikauden tulos on 41 212,76 euroa alijäämäinen.
Vuoden 2019 tilit ja toiminnan tarkastivat KHT Asko
Vuorenalusta ja hallintojohtaja Tapio Tähtinen.

Hallituksen esitys jäsenmaksuksi
vuodelle 2021
ESITYS:
Nykyiset jäsenmaksuperusteet otettiin käyttöön vuonna 2018. Hallitus esittää
vuosikokoukselle, että jäsenmaksuperuste pidetään vuonna 2018 käyttöön
otetun järjestelmän mukaisena.
Jäsenmaksu katetaan perusmaksulla sekä vapaan sivistystyön valtionosuussuoritteiden mukaisella osuudella.
Perusmaksu lasketaan niistä koululakien eri koulutuksista, joihin jäsen
saa valtionosuutta kyseiselle vuodelle Opetushallituksen rahoitusraportin
mukaan.
Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä perusmaksuissa huomioitavien osien suuruuden ja talousarvion käsittelyn yhteydessä jäseniltä
kerättävien jäsenmaksujen summan.
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuoden 2021 jäsenmaksussa perusmaksussa eri koululakien mukaisista, jäsenten vuonna 2021 saamista
valtionosuuksista huomioitava osuus on 700 euroa kustakin.
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Toimintasuunnitelma
10/2020–9/2022

PUHEENJOHTAJAN ESIPUHE
Kaksikymmentäluvulle tultaessa koulutuspolitiikkaa
on tarkasteltu osana yhteiskunnallista- ja globaalia
murrosta, megatrendien valossa. Itsenäisenä teemana
koulutuspoliittinen keskustelu on sammunut. Olemme
siirtyneet lyhytjänteiseen nelivuotispolitiikan aikakauteen. Tämä on johtanut nopeatempoiseen muutokseen
vailla kokonaiskuvaa koulutuspolitiikan muutoksen
suunnasta ja päämääristä. Päämäärät asetetaan nopeiden taloudellisten käänteiden tai globaalien kriisien seurauksena. Ennakointi, riskien hallinta, nopea
reagointi, lukuisat vaikutuskanavat ja toimenpiteet,
niukkuuden jakaminen ja ennen kaikkea suora poliittinen yhteydenpito edunvalvonnassa ovat käsillä olevan
toimintasuunnitelman avainasioita.
Toimintasuunnitelma rakentuu vahvasti kansansivistyksen perustalle, elää nykyhetkessä ja rakentaa
tulevaisuutta. Strategiaa ja toimintasuunnitelmaa
pohdittaessa olemme käyttäneet mm. Sitran, Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ennakointiaineistoja. Kehittämispalveluina tarjoamme
useita eri mahdollisuuksia opistoille kehittää henkilöstönsä osaamista, tarjoamme ohjausta, neuvontaa
ja tukea uusien palveluiden käyttöönotossa. Nämä,
usein hyvinkin konkreettiset tekniset uudistukset, erilaisten sovellusten käyttöönotto ja esimerkiksi maahanmuuttajakoulutuksen osaamisen kehittäminen pitävät
opistot kiinni nykyhetkessä.
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Yksi yhdistyksen perustehtävä on opistokentän
moniaisuuden säilyttäminen. Yhdistys ylläpitää ja säilyttää kansanopistoliikkeen poliittista, taloudellista ja
kulttuurista erilaisuutta. Liikkeen voima on moniarvoisuudessa ja monimuotoisuudessa. Toimintasuunnitelma organisoi liikkeen sisäistä erilaisuutta luotaamalla
360 astetta koulutusjärjestelmämme uudistusten
viidakossa: jatkuva oppiminen, oppivelvollisuuden
uudistus, korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus,
ammatillisen koulutuksen laadun- ja tasa-arvon kehitys. Kaikissa uudistuksissa olemme sivistyksen puolestapuhujina.
Toimintasuunnitelma seuraavalle kaksivuotiskaudelle on osa yhdistyksen toiminnan johtamisen
kokonaisuutta. Pohjana ovat hallituksen asettamat
pitkän aikavälin tavoitteet. Toimintasuunnitelma perustuu liikkeen kovalle ytimelle: kansansivistykselle
ja sivistyspedagogiikalle. Seuraavien kahden vuoden
aikana tulemme monissa tilaisuuksissa etsimään sitä
”oikeaa Grundtvigia” ja ”puhdasta kansanopistoaatetta.” Tällä tavalla tuemme opistojen kiinnittymistä
kansanopistoaatteeseen ja vahvistamme liikkeen yhtenäisyyttä. Sivistyneesti yhdessä viemme opistoja
kohti tulevaisuutta!
Helena Ahonen
puheenjohtaja

Tämän toimintasuunnitelman pohjana on Kansanopistoyhdistyksen hallituksen vahvistamat yhdistyksen visio, missio ja strategiset tavoitteet. Toimintasuunnitelma jakautuu neljään osa-alueeseen
1. edunvalvonta,
2. Kansanopistoyhdistyksen jäsenpalvelut,
3. kansanopistojen tunnettavuuden ja
yhtenäisyyden vahvistaminen ja
4. kansanopistoyhdistyksen talous ja henkilöstö.

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 järjestöllisen
vaikuttamistyön edellytys. Yhdistyksen eri toimintoja
toteutetaan kokonaisvaltaisesti edunvalvonnan tavoitteiden mukaisesti.
Toimintakaudella yhdistys on keskeisesti mukana
laatimassa esityksiä koulutuspoliittisiin uudistuksiin
ja vaikuttamassa kansanopistojen tulevaisuuden
toimintaedellytyksiin. Yhdistys edistää kansanopistojen toimintaa vapaan sivistystyön oppilaitoksina,
sisäoppilaitosmuotoisuutta sekä monialaista koulutustarjontaa. Oppivelvollisuus- ja jatkuvan oppimisen uudistus ovat keskeisiä tulevan toimintakauden
koulutuspoliittisia uudistushankkeita. Kansanopistot
voivat olla laajasti tarjoamassa koulutuspalveluja erilaisissa koulutuksellisissa nivelvaiheissa ja elämän
siirtymävaiheissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:
Vaikutamme
		kansanopistojen perusrahoituksen tasoon ja siihen,
että kansanopistoilla olisi mahdollisuudet toteuttaa
sisäoppilaitosmuotoista ja kansanopistopedagogista
tehtäväänsä.
		siihen, että pandemian vaikutukset kansanopistojen

talouteen ja toimintakykyyn jäisivät mahdollisimman
pieneksi ja että poikkeuksellisen tilanne ei heikentäisi
kansanopistojen tulevaa rahoitusta.
		oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan uudistukseen ja huolehdimme siitä, että kansanopistot
ovat siinä keskeisesti mukana pääministeri Marinin
hallitusohjelmassa linjatulla tavalla.
		jatkuvan oppimisen uudistukseen sekä siihen, että
kansanopistot ovat mukana jatkuvan oppimisen
uudistuksen valtakunnallisessa ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa.
		Koulutuspoliittisen selonteon linjauksiin.
		kansanopistojen roolin vahvistumiseen korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämisessä.
		kotoutumispoliittiseen uudistukseen ja valtion
kotouttamisohjelmaan sekä kansanopistojen kotoutumista tukevan työn tunnistettavuuteen ja maahanmuuttajakoulutuksen vahvistumiseen kansanopistojen yhteiskunnallisena sivistystehtävänä.
		siihen, että kansanopistojen vapaan sivistystyön
maahanmuuttajakoulutukselle saataisiin täysimääräinen rahoitus, jotta vuonna 2018 tehdyn lakiuudistuksen tavoite toteutuisi ja onnistuneeksi todettu
kotoutumisen reitti turvattaisiin.
		kansanopistojen mahdollisuuksiin järjestää oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä rakennettavaa
tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
		ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja säädösperustaan ja seuraamme kansanopistojen ammatilliselle
koulutukselle myönnettyjä rahoituksia.
		ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman toteutukseen.
Edistämme
		kansanopistojen asemaa elinikäisen oppimisen näkökulmasta ihmisen elämän erilaisissa siirtymävaiheissa
ja koulutuksellisissa nivelvaiheissa sekä osana suomalaista koulutusjärjestelmää.
		Agenda 2030 tavoitteiden toteutumista osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen kestävän
kehityksen edistämistyöhön.
		kansanopistojen tehtävää työllisten, työttömien,
maahanmuuttajien ja heikommat perustaidot omaavien kouluttajana.
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		kansanopistojen ohjauksellista roolia ja yhteistyötä
alueellisten verkostojen kanssa.
		kansanopistojen yhteiskunnallista sivistystehtävää
peruskoulun jälkeisessä siirtymävaiheessa.
		vapaan sivistystyön opintojen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämistä ja niiden saamista
Koski-tietovarantoon.
		kansanopisto-opintojen näkökulmasta opiskelijoiden toimeentuloon liittyviin uudistuksiin.
Osallistumme
		aktiivisesti oppivelvollisuusuudistuksen keskeisten
säädösten laatimiseen ja tuemme kansanopistoja
niiden toimenpanossa.
		oppivelvollisille suunnatun kansanopistojen vapaan
sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelmaperusteiden laatimiseen ja tuemme kansanopistoja
perusteiden käyttöönotossa.
		kansalliseen kestävän kehityksen strategiseen suunnitteluun ja varmistamme, että kansanopistot otetaan mukaan kehittämistyöhön. Tuemme Agenda
2030 tavoitteiden toteuttamista suomalaisella
koulutuksen kentällä.
Seuraamme
		aikuisten perusopetuksen uudistetun koulutuksen
vakiintumista ja vaikutamme kansanopistojen asemaan aikuisten perusopetuksen järjestäjinä.
		sote-uudistusta ja vaikutamme Kuntakokeilujen
toteutukseen kansanopistojen koulutuksen aseman
näkökulmasta.
		kansanopistojen talouden ja toimintaedellytysten
kehittymistä tilastojen ja asiantuntijaryhmän avulla ja
laadimme toimintaympäristön muutoksia ennakoivia
arvioita sekä riskianalyysejä.
		kansanvälistä pakolaistilannetta ja kansanopistojen
valmiutta reagoida siihen laatimalla Migrin kanssa
valmiussuunnitelman ja päivittämällä sitä.
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2. KANSANOPISTOYHDISTYKSEN
JÄSENPALVELUT
Kansanopistoyhdistys palvelee jäseniään kansanopistojen toimintaa koskevissa kysymyksissä. Yhdistyksen
palveluita ovat vaikuttamistoiminnan lisäksi kehittämis-, tiedotus- ja viestintä- sekä muut jäsenpalvelut.

Kehittämispalvelut
Kansanopistoyhdistyksen kehittämispalvelut tukevat
opistoja koulutustehtäviensä toteuttamisessa sekä
koulutusalan muutoksien ja uusien koulutustehtävien hahmottamisessa. Kehittämistoiminnalla yhdistys tukee opistojen yhteisen osaamisen ja opistojen
henkilöstön osaamisen kehittymistä ajankohtaisissa
aiheissa ja strategisesti tärkeillä toiminnan osa-alueilla. Kehittämistoiminta perustuu edunvalvonnan
keskeisiin teemoihin, toimintaympäristön muutosten
seuraamiseen ja ennakointiin, sidosryhmäyhteistyöhön sekä ajankohtaisten ja tulevien osaamistarpeiden
kartoittamiseen. Toimintakaudella tuetaan erityisesti
koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa kansanopistokentällä.
Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:
Tuemme kansanopistoja
		uusien toimintamallien luomisessa ja käyttöönotossa.
		oppivelvollisille tarkoitetun kansanopistokoulutuksen käynnistämisessä.
		alueellisessa koulutus ja ohjauspalveluyhteistyössä.
		osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmien kehittämisessä.
		osaamisperusteisen koulutuksen suunnittelussa ja
koulutuksen konseptoinnissa.
		maahanmuuttajien koulutuksen toteuttajina.
		sisäoppilaitosmuotoisen toiminnan toteuttamisessa.
		opiskeluhuollon suunnittelussa.
		monialaisina koulutuksen toteuttajina järjestämällä
eri aiheisia ajankohtaistilaisuuksia.

Kehitämme kansanopistojen osaamista
		uusiin ja ajankohtaisiin koulutus- ja sivistystehtäviin
liittyen.
		oppivelvollisten koulutuksen eri teemoissa.
		sivistys- ja sosiaalipedagogisen työotteen vahvistumisessa.
		aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen
kouluttajana.
		oppilaitoksen hallinnon ja johtamisen eri teemoissa (ml. taloushallinto, viranomaisraportointi,
turvallisuus- ja valmiussuunnittelu, henkilöstöhallinto ja laadunhallinta).
Edistämme
		jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen
toimeenpanoa ja uusien toimintatapojen kehittämistä.
		kestävän kehityksen indikaattoreiden käyttöönottoa.
kumppanuuksia yliopistojen ja korkeakoulujen
kanssa kehittämistyön tueksi ja kansanopistoja koskevan tutkimustiedon syntymisen lisäämiseksi.
		kumppanuutta maahanmuuttoviraston kanssa ja
varmistamme, että kansanopistot ovat mukana valtakunnallisessa valmiussuunnittelussa.
Osallistumme
vapaan sivistystyön arviointikäsikirjan laatimiseen.
oppijan verkkopalveluiden ja Koski-tietovarannon
kehittämiseen.
Uudistamme
opiskelijapalautekyselyä vastaamaan paremmin
kansanopistojen tarpeita ja mahdollistamme sen
käyttöönoton kaikissa kansanopistoissa.

Viestintäpalvelut
Kansanopistoyhdistys viestii jäsenilleen, jäsentensä
kansanopistoille ja niiden työntekijöille ajankohtaisesta
koulutuspolitiikasta ja opistojen toimintaa koskevista
asioista. Yhdistys tiedottaa kansanopistoille yhdistyksen tulevista koulutuksista, tapahtumista ja vaikuttamistoiminnasta. Toimintakaudella vakiinnutetaan käyttöön otettuja yhdistyksen uusia viestinnän palveluita.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:
Tiedotamme
		Kansanopistoyhdistyksen vaikuttamis- ja kehittämistoiminnasta sekä kansanopistojen toimintaympäristön muutoksista, kuten säädöksistä, rahoituksesta,
koulutustehtävistä ja muista kansanopistojen toimintaan ja sen suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä.
Ylläpidämme
		Kansanopistot.fi-verkkosivuja. Motivoimme kansanopistojen henkilöstöä käyttämään aktiivisesti
Kansanopistot-tietokantaa omasta koulutustarjonnasta tiedottamisessa.
kansanopistojen henkilöstölle suunnattuja extranet-ympäristöjä, joissa tiedotamme opistojohdolle
ajankohtaisia asioita.
		kansanopistojen yhteisiä ja yhdistyksen omia sosiaalisen median kanavia.
Tuotamme
		kansanopistojen opintotarjonnasta opintojulkaisun
lukuvuosittain ja levitämme sitä opinto-ohjaajille ja
nuoria ohjaaville viranomaistahoille.
		kuukausittaisen uutiskirjeen jäsenten kansanopistojen henkilöstölle ja johtokunnan jäsenille. Aktivoimme kansanopistojen henkilöstöä tilaamaan
uutiskirjeen.
Seuraamme
kansanopistojen opiskelijamääriä ja henkilöstömääriä ja keräämme niitä koskevaa tietoperustaa
Kansanopistot-tietokannan kautta.
viestintäpalveluittemme saavutettavuutta ja tiedotamme niistä hallinnolle ja kansanopistoille.
Kehitämme
yhdistyksen tiedonkeruun suunnitelmaa ja tiedolla
johtamista yhdistyksen hallinnon tukena ja operatiivisessa johtamisessa.

Muut palvelut
Tarjoamme opistotyöhön liittyvää neuvontapalvelua
jäsenille ja jäsenten kansanopistojen henkilökunnalle.
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Myönnämme ansiomerkkejä kansaopistossa toimineille työntekijöille ja kunniamerkkejä kansanopistotyön hyväksi tehdystä toiminnasta.
Järjestämme yhdistyksen jäsenille ja kansanopistojen
johdolle ja henkilökunnalle ajankohtaisista aiheista
webinaareja.
Laadimme kansanopistoja koskevia aineistoja jäsenten kansanopistojen työn tueksi sekä sidosryhmien
tarpeisiin.

3. KANSANOPISTOJEN TUNNETTAVUUDEN JA YHTENÄISYYDEN
VAHVISTAMINEN
Tunnettavuus
Kansanopistot ja kansanopistojen koulutus tunnistetaan valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa
uudistuksissa. Kansanopistot tunnetaan monialaisina,
laadukkaina, yhteisöllisinä sekä joustavina vapaan sivistystyön oppilaitoksina, jotka tukevat yksilön kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä elämän eri vaiheissa.
Toisen asteen opiskelijoista valtaosa tuntee ja tietää
kansanopistot. Kansanopistot näkyvät myönteisesti
mediassa.
Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:
Tiedotamme kansanopistoista ja niiden toiminnasta
valtakunnallisesti, sekä tuemme kansanopistoja
alueellisessa ja paikallisessa viestinnässä.
Lisäämme potentiaalisten asiakkaiden ja heitä ohjaavien tahojen tietoutta ja tuntemusta kansanopistoista.
Edesautamme eri koulutusasteiden oppilaitosten
yhteistyötä kansanopistojen kanssa, sekä edistämme
kansanopistojen tunnettuutta sidosryhmäyhteistyöllä.
Toteutamme viestintäkampanjan kansanopisto-opintojen tunnettuuden edistämiseksi.
Osallistumme valtakunnallisille messuille (mm.
Opopäivät ja Studia-messut) ja järjestämme opinto-ohjaajille infotilaisuuksia ja tapahtumia.
Seuraamme kansanopistojen näkyvyyttä mediassa
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säännöllisesti ja nostamme esille kansanopistoista
tehtyjä hyviä uutisia.

Yhtenäisyys
Kansanopistoyhdistys vaikuttaa siihen, että kansanopistokenttä on traditionsa tunteva ja sivistyspedagogiikaltaan yhtenäinen. Yhdistys vahvistaa sivistyskeskustelua ja kansanopistojen pohjoismaista
sivistysperinnettä. Kansanopistoyhdistys edistää kaksikielisyyttä ja monikulttuurisuutta toimintakentällään.
Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:
Vahvistamme
yhteyttä kansanopistojen ylläpitäjiin järjestämällä
toimintakaudella kansanopistojen johtokuntien
puheenjohtajille ja jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia
ja kohdennamme tiedottamista aiempaa enemmän
myös opistojen hallinnolle.
yhteistyötä Bildningsalliansenin kanssa ruotsinkielisessä tiedottamisessa ja tiedonkeruussa.
opistojen keskinäistä verkostoitumista sekä yhteistyötä.
osaltamme Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston
(NFR) toimintaa. Isännöimme NFR:n kokouksen
syksyllä 2022 ja otamme vastaan pohjoismaisen
kansanopistoneuvoston puheenjohtajuuden.
Järjestämme
erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia, joissa kansanopistojen henkilöstöllä on mahdollista olla vuorovaikutuksessa toisten kansanopistojen henkilökunnan
kesken ja oppia toinen toisiltaan.
kansanopistojen yhteistä tiedotusta Studia-messujen yhteisosastolla eri opistojen yhteistyönä.
Ylläpidämme
Peda.net alustaa, joka on avoin ja kansanopistojen
henkilökunnan käytettävissä. Alustan avulla kansanopistojen henkilökunta voi lisätä osaamistaan
uudistavasta oppimisesta, yhteisöllisyydestä, ekososiaalisesta sivistyksestä, oppimisen vaikeuksista,
etäopetuksen työkaluista, maahanmuuttajakoulutuksesta ja kansanopistojohtamisesta. Alustalla

edistetään kansanopistojen välistä vuorovaikutusta,
hyvien käytäntöjen ja toimintamallien leviämistä sekä
yhteistä kehittämistyötä.
kansanopistojen yhteisiä sosiaalisen median kanavia,
joissa tuomme esille kansanopistojen koulutuksia ja
hyviä uutisia kansanopistoista. Lisäämme opistojen
tiedotusyhteistyötä.
kansanopistojen eri henkilöstöryhmille extranet-ympäristöjä sekä ruotsinkielisten kansanopistojen omaa
extranet-ympäristöä kansanopistojen yhtenäisyyden
ja kaksikielisyyden vahvistamiseksi.
Kokoamme
		työryhmiä edistämään kansanopistoille ajankohtaisia
teemoja, kehittämään yhteistä asiantuntemusta ja
rakentamaan yhteisiä toimintamalleja.
		kansanopistoja koskevaa tietoperustaa ja hyödynnämme sitä edunvalvonnassa sekä jäsenpalveluissa.
Kehitämme edelleen yhdistyksen tietoperustaisuutta
toiminnan perustana. Tietojen keräämisessä hyödynnämme Kansanopistot-tietokantaa sekä teemme
yhteistyötä Opetushallituksen kanssa.
		työryhmän selvittämään Kansanopistojen laulukirjan
uudelleentuottamista.

4. KANSANOPISTOYHDISTYKSEN
TALOUS JA HENKILÖSTÖ
Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:
Uusimme yhdistyksen johtosäännön.
Laadimme yhdistykselle henkilöstösuunnitelman.
		Kehitämme edelleen yhdistyksen henkilöstörakennetta.
		Uudistamme taloussuunnittelua ja hallinnon raportointia uudella suunnittelutyökalulla.
		Laadimme yhdistyksen toimintakäsikirja ja kuvaukset
keskeisistä työprosesseista toiminnan laadun kehittämiseksi.
		Huolehdimme toimiston työntekijöiden osaamisen kehittämisestä sekä työssä jaksamisesta mm.
koulutuksen, työssä oppimisen sekä työnohjauksen
keinoin sekä hyödyntämällä kansanopistokentän
asiantuntijoita.
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Talousarvioesitys vuodelle 2021

Budjetti

Budjetti

Toteutunut

Budjetti

V.2021

V. 2020

V.2019

V.2019

Tuotot

10 000 €

16 000 €

15 676 €

20 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-111 000 €

-98 000 €

-113 707 €

-112 000 €

Muut toimintakulut

-30 000 €

-34 000 €

-32 378 €

-35 000 €

Järjestötoiminta yhteensä

-131 000 €

-116 000 €

-130 410 €

-127 000 €

22 500 €

30 000 €

31 460 €

38 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-55 000 €

-60 000 €

-44 264 €

-57 000 €

Muut toimintakulut

-26 500 €

-35 000 €

-36 237 €

-39 000 €

-59 000 €

-65 000 €

-49 042 €

-58 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-13 000 €

-13 000 €

-11 610 €

-11 000 €

Muut toimintakulut

-15 000 €

-15 000 €

-16 568 €

-13 000 €

Hallinto yhteensä

-28 000 €

-28 000 €

-28 178 €

-24 000 €

0€

0€

0€

0€

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-50 000 €

-53 000 €

-38 583 €

-30 000 €

Muut toimintakulut

-36 000 €

-24 000 €

-64 330 €

-45 000 €

Tiedotus yhteensä

-86 000 €

-77 000 €

-102 912 €

-75 000 €

Tuotot

18 000 €

15 000 €

19 364 €

15 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-18 000 €

-8 000 €

-15 277 €

-7 000 €

Muut henkilöstökulut

-15 000 €

-16 000 €

-13 360 €

-12 000 €

Toimistokulut/ostetut henkilöstöpalvelut

-91 000 €

-110 000 €

-110 634 €

-119 000 €

-106 000 €

-119 000 €

-119 907 €

-123 000 €

Järjestötoiminta

Kehittämis- ja koulutustoiminta
Tuotot

Kehittämistoiminta yhteensä
Hallinto

Tiedotus
Tuotot

Toimisto- ja yhteiset henkilökulut

Toimisto- ja yhteiset henkilökulut yht.
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Kansainvälinen toiminta
Tuotot

500 €

4 000 €

1 621 €

2 000 €

Kulut

-7 000 €

-10 000 €

-11 135 €

-8 000 €

Kansainvälinen yhteensä

-6 500 €

-6 000 €

-9 514 €

-6 000 €

Projektit
Tuotot

80 000,00 €

100 000 €

153 368 €

180 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-33 000,00 €

-47 000 €

-44 407 €

-57 000 €

Muut toimintakulut

-50 500,00 €

-58 000 €

-124 313 €

-132 000 €

Projektit yhteensä

-3 500 €

-5 000 €

-15 351 €

-9 000 €

Poistot

-1 000 €

-1 000 €

-2 728 €

-500 €

Poistot yhteensä

-1 000 €

-1 000 €

-2 728 €

-500 €

-421 000 €

-417 000 €

-458 043 €

-422 500 €

295 000 €

295 000 €

297 190 €

300 000 €

Muut tulot

30 000 €

30 000 €

25 000 €

30 000 €

Kulut

-5 000 €

-5 000 €

-7 722 €

-5 000 €

Varainhankinta yhteensä

320 000 €

320 000 €

314 468 €

325 000 €

Kulujäämä

-101 000 €

-97 000 €

-143 575 €

-97 500 €

Korko- ja rahoitustuotot
Korkotuotot

0€

50 €

0€

100 €

Korko- ja muut kulut

0€

-50 €

0€

-100 €

Pankkikulut

0€

-1 000 €

0€

-1 000 €

Rahoitusnetto

0€

-1 000 €

0€

-1 000 €

Toiminnan tulos

-101 000 €

-98 000 €

-143 575 €

-98 500 €

Yleisavustus
Toiminta-avustus

102 000 €

100 000 €

102 000 €

100 000 €

1 000 €

2 000 €

-41 575 €

1 500 €

Varaston muutos

-1 000 €

-2 000 €

362 €

-1 500 €

Tilikauden tulos

0€

0€

-41 213 €

0€

Varsinainen toiminta yht
Varainhankinta
Jäsenmaksut

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
Tilinpäätössiirrot
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Hallituksen esitys kunniajäseneksi
Yhdistyksen säännöistä: ”Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi
henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet sen tarkoituksen hyväksi.”

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 30.1.2020 esittää vuosikokoukselle, että yhdistys kutsuu valtiopäiväneuvos Jukka Vihriälän kunniajäsenekseen. Esityksen yhdistyksen hallitukselle
teki Etelä-Pohjanmaan Opiston ylläpitäjä Korpisaaren säätiö.

Perustelut esitykselle:
Valtiopäiväneuvos Jukka Vihriälä on pitkään ja merkityksellisesti vaikuttanut kansanopistojen aseman kohentamiseen Suomessa. Tunnettuna ja vaikutusvaltaisena
poliitikkona hän on puhunut ja toiminut kansanopistojen puolesta niin ministeriöissä
kuin eduskunnassa. Kansanopistot syvällisesti tunteva Vihriälä on avartanut myös
kuntien ja muiden organisaatioiden toimijoiden näkemyksiä kansanopistojen toimintamahdollisuuksista.
Valtiopäiväneuvos Vihriälä on osallistunut aktiivisesti kansanopistojen toimintaan
ja pitänyt itsensä ajan tasalla opistojen toimintaympäristön tilanteesta. Vihriälä on
sovitteleva yhteistyön rakentaja niin omassa maakunnassaan kuin koko kansanopistokentällä.
Jukka Vihriälä on ollut Korpisaaren säätiön hallituksen jäsen vuodesta 1985 lähtien
sekä sen puheenjohtaja vuodesta 1997 alkaen. Etelä-Pohjanmaan Opistossa Vihriälä
on pidetty ja arvostettu johtava luottamushenkilö, joka on tehnyt merkittävän työn
opiston menestyksen eteen. Toinen Vihriälän läheisesti tuntema kansanopisto on
Lehtimäen erityiskansanopisto, jonka työtä valtiopäiväneuvos on eri yhteyksissä tukenut
mahdollisuuksiensa mukaan. Lehtimäen opiston kannatusyhdistys tukee Korpisaaren
säätiön ehdotusta.
Jukka Vihriälä (s. 1.12.1945) on koulutukseltaan agronomi ja hän toimi kansanedustajana vuosina 1983–2007.
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Tiedoksi vuosikokoukselle
JÄSENET, VUOSIKOKOUKSET,
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:ssä on toimintakauden 10/2018–09/2020
päättyessä jäseninä 74 kansanopistojen ylläpitäjäyhteisöä.
Karjalan Evankelinen Seura ry erosi yhdistyksen
jäsenyydestä joulukuussa 2019 koulutustoiminnan
ylläpitämisluvan siirtyessä toiselle ylläpitäjälle. Oriveden Opiston ylläpitäjä Ahlmanin koulun Säätiö
erosi Kansanopistoyhdistyksen jäsenyydestä vuoden
2019 keväällä. Axxell Utbildning Ab erosi yhdistyksen
jäsenyydestä joulukuussa 2018 vapaan sivistystyön
toiminnan siirtyessä toiselle ylläpitäjälle.
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.
Yhdistyksen hallitus myönsi opistojen ylläpitäjien hakemuksesta toimintakauden aikana (10/2018–
9/2020) 14 kunniamerkkiä ansiokkaasta toiminnasta
kansanopistotyön hyväksi sekä 22 kultaista ansiomerkkiä, 32 hopeista ansiomerkkiä ja 89 pronssista
ansiomerkkiä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää

vähintään 30 vuotta, hopeinen vähintään 20 vuotta ja
pronssinen vähintään 10 vuotta ansiokasta kansanopistotyötä tehneille opistojen työntekijöille.
Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous pidettiin
Turun kristillisellä opistolla 8.10.2019 klo 15.00–15.57.
Kokouksessa äänioikeutta käytti 35 kokousedustajaa
kaikkiaan 35 yhteisöjäsenen valtuuttamana. Suomen
Kansanopistoyhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenyhteisöä voi yhdistyksen kokouksessa edustaa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö
(2§). Jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla on yksi
ääni (7§).
Tilintarkastajana oli ekonomi Asko Vuorenalusta, KHT ja toiminnantarkastajana liiketoimintajohtaja
Tapio Tähtinen, varalla talouspäällikkö, KHT Hannu
Riippi ja opetusneuvos Jorma Turunen.

TOIMISTO
Yhdistyksen palveluksessa ovat toimintakaudella työskennelleet:
toiminnanjohtaja
pääsihteeri (31.5.2019 saakka)
koordinaattori
suunnittelija
projektisihteeri

Tytti Pantsar
Jyrki Ijäs
Mirka Råback
Anni Henricson
Raakel Saarinen

Yhdistyksen toimistotehtäviä on hoitanut osa-aikaisesti
Vapaa Sivistystyö ry:n kanssa tehtyyn sopimukseen
perustuen medianomi YAMK Satu Sälpäkivi 31.5.2020
saakka.
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Hallituksen ja vaalivaliokunnan
kokoonpano 2020
HALLITUS

TYÖVALIOKUNTA

(jäsenten toimikauden päättymisvuosi suluissa)

Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, Seurakuntaopisto
Jäsenet:
Juha Matti Holopainen, Laajasalon opisto
Jaana Laitila, Alkio-opisto
Ari-Pekka Lundén, Kiljavan opisto
Björn Wallén, Lärkkulla folkakademi

Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, rehtori, Seurakuntaopisto (–2021)
Varapuheenjohtajat:
Björn Wallén, direktor, Lärkkulla folkakademi (–2020)
Juha Matti Holopainen, rehtori, Laajasalon opisto (–2021)
Jäsenet:
Susann Friman, rektor,
Kristliga Folhögskolan i Nykarleby (–2022)
Ulla Huhtilainen, rehtori, Joutsenon Opisto (–2021)
Juha Kaivola, pedagoginen rehtori,
Turun kristillinen opisto (–2021)
Pauli Karihtala, rehtori, Pohjantähti-opisto (–2020)
Tatja Karvonen, rehtori,
Peräpohjolan Opisto (–2022)
Jaana Laitila, rehtori, Alkio-opisto (–2021)
Ari-Pekka Lundén, rehtori, Kiljavan opisto (–2020)
Kyösti Nyyssölä, rehtori,
Etelä-Pohjanmaan Opisto (–2022)
Jukka Palola, rehtori,
Jämsän Kristillinen Kansanopisto (–2020)
Jukka Tammisuo, rehtori,
Suomen Nuoriso-opisto (–2022)
Esittelijä:
pääsihteeri Jyrki Ijäs (19.3.2019 saakka)
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar (1.1.2018 alkaen)
Sihteeri:
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar (19.3.2019 saakka)
koordinaattori Mirka Råback (19.3.2019 alkaen)
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VAALIVALIOKUNTA
Puheenjohtaja:
Olli Laurila, Kymenlaakson Opisto
Jäsenet:
Helena Ahonen, Kainuun opisto
Henrik Grönroos, Västra Nylands folkhögskola
Sirkka Hokkanen, Karstulan Evankelinen Opisto
Marja Kallioniemi, Kankaanpään Opisto
Jari Tuomainen, Aktiivi-Instituutti

Tilastoliite 1

Valtionosuudet 2020

Yhteensä 88 365 695 €
Perusopetus

23%

22%

Lukiokoulutus

2%

Vapaa sivistystyö
Ammatillinen koulutus

53 %

Kansanopistojen avustusmäärärahat ja valtionosuudet, euroa

Vuosi

Nuorisotakuun
opintoseteliavustukset maahanMuut
Opintoseteli- muuttajanuorten opintoseteliavustukset
koulutukseen
avustuksen

2012

1 200 000

2013

780 000

2014

-

Lakeavustukset

Ylimääräiset
avustukset

Rakenteellisen
kehittämisen
avustukset

Vapaan
sivistystyön
valtionosuudet

2 500 000

47 831 774

3 370 000

47 573 089

950 000

150 000

1 090 000

1 150 000

350 000

780 000

1 100 000

750 000

150 000

400 000

3 180 000

47 460 271

2015

780 000

1 100 000

-

50 000

400 000

2 330 000

45 927 207

2016

1 220 000

1 100 000

100 000

50 000

400 000

2 870 000

46 121 100

2017

1 196 000

1 040 000

-

150 0001

336 000

2 722 000

42 706 340

2018

1 016 000

1 040 000

-

50 000

100 000

5 700 000

47 459 607

2019

1 060 000

1 040 000

-

50 000

50 000

2 206 000

46 954 841

2020

1 060 000

1 040 000

-

6 157 9264

11 683 926

47 051 526

3 494 0002

3 426 0003

200 000

Määrärahat
yhteensä

-

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

1 Sisältyy eduskunnan lisäämä 100 000 euroa / Suomen Teologinen opisto (määräraha valtion tilijaottelussa ylimääräisten avustusten momentilla)
2 Vuonna 2018 myönnettiin opintoseteliavustusta kansanopistojen ylläpitäjille maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen
890 000 euroa ja aikuisten digitaalisten ja perustaitojen vahvistamiseen 2 604 000 euroa
3 Vuonna 2020 myönnettiin opintoseteliavustusta kansanopistojen ylläpitäjille työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 3 426 000 euroa.
4 Vuonna 2020 koronatilanteesta johtuvien menetysten korvaamiseen myönnettiin kansanopistoille 6 107 926 euroa (tilanne elokuu 2020).
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Tilastoliite 2

Opiskelijaviikkojen kehitys vuosina 2007–2020

vos-rahoitetut ovk:t

toteutuneet ovk:t

Kansanopistojen rahoituspäätöksissä huomioidut internaattiopiskelijaviikot ja
yksikköhinnan perusteena olevat opiskelijaviikot

Yksikköhinnan perusteena olevat ovk:t
Lähde: Opetushallitus
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Opistolla asuvien ovk:t

Suomen Kansanopistoyhdistys
Finlands Folkhögskolförening
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KANSANOPISTOKOKOUS 2020
keskiviikko 23.9.2020
› verkossa

OHJELMA
9.45

Verkkoyhteys avautuu

10.00 Tilaisuuden avaus
puheenjohtaja Helena Ahonen
Sivistys tässä ajassa
pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
Taitosivistys ja sivistymisen taito
– Sivistyspoliittinen näkökulma jatkuvaan oppimiseen
puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaa Sivistystyö ry
11.30

Lounastauko

12.30

Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus
suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.00 Oppivelvollisuuden laajentaminen:
opetussuunnitelman perusteet kansanopistoille
opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, Opetushallitus
		
tauko
13.45

Avoimen yliopiston ja kansanopistojen kumppanuus
johtaja Jukka Lerkkanen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

14.15

Kansanopistokokous päättyy
Vuosikokouksen valtakirjojen tarkastus alkaa

15.00 Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n
vuosikokous
*Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia
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