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2 Sisällys

Vuosikokouskutsu 29.9.2021
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n
vuosikokous pidetään Kansanopistokokouksen yhteydessä
keskiviikkona 29.9.2021 klo 15.00 alkaen.

Kansanopistoyhdistyksen hallituksen vahva suositus
on, että vuosikokoukseen osallistutaan etäyhteyksiä
käyttämällä. Kokouksen tekninen järjestämispaikka
on Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli (Paukkulantie
22). Hallituksen päätöksen mukaisesti vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua kokoukseen,
jotta etäosallistumisen edellyttämät järjestelyt ja
ohjeet voidaan huolehtia jokaiselle vuosikokousosallistujalle.
Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan osoitteessa
kansanopistot.fi/tapahtumat/vuosikokous2021.
Pyydämme ilmoittautumisia 22.9.2021 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 pyydämme, että toimitatte valtakirjanne jo

etukäteen yhdistyksen toimistoon viimeistään perjantaina 24.9.2021 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 Kansanopistoyhdistyksen
puheenjohtaja, hallitukseen neljä (4) jäsentä toimikaudelle 2022–2024. Lisäksi valitaan yksi (1)
ruotsinkielistä jäsenorganisaatiota edustava hallituksen jäsen eronneen tilalle toimikaudelle 2022.
Vaalivaliokunta on vahvistanut ehdokasasettelun aikataulun siten, että ehdokasasettelu alkoi
29.3.2021 ja päättyi 31.8.2021. 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.
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Kallelse till årsmöte
29.9.2021
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening rf:s
årsmöte hålls i samband med Kansanopistokokous
på onsdagen den 29.9.2021 kl. 15.00.

Folkhögskolföreningens styrelse rekommenderar
starkt att man ansluter sig till årsmötet på distans.
Mötet och den tekniska förbindelsen ordnas på
Suomen Nuoriso-opisto, St. Michel (Paukkulantie 22). 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
folkhogskolor.fi/evenemang/arsmote2021. Vi ber
om anmälan före den 22.9.2021. 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 24.9.2021
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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 ordförande för Folkhögskolförening och fyra (4) medlemmar till styrelsen
för mandatperioden 2022–2024 . Dessutom väljs
en (1) medlem som representerar den svenskspråkiga medlemsorganisationen för att ersätta den
avgikna medlemman för mandatperioden 2022.
Valberedningen har bekräftat tidtabellen för kandidatnomineringen enligt följande; kandidatnomineringen inleddes den 29.3.2021 och avslutades
den 31.8.2021. 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.  
Helsingissä/ Helsingfors 1.9.2021
Suomen Kansanopistoyhdistys –
Finlands Folkhögskolförening ry

Esityslista
1. Vuosikokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden vaali
2.1. puheenjohtajat
2.2. sihteeri
2.3. pöytäkirjantarkistajat
2.4. ääntenlaskijat
3. Vuosikokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2020 ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
ja muille tilivelvollisille
8. Jäsenmaksun määrääminen vuodeksi 2022
9. Yhdistyksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden, päivärahojen ja matkakorvausten määrääminen vuodeksi 2022
10. Yhdistyksen talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022
11. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2022–2024
12. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta
13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tilivuodeksi 2022
14. Valitaan vaalivaliokunta
15. Muut hallituksen esittämät asiat
Hallituksen esitys vuosikokoukselle sääntöjen muuttamiseksi koskien
toimintasuunnitelmakautta
16. Kokouksen päättäminen

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous
järjestetään teknisesti Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä (Paukkulantie 22)
29.9.2021 klo 15.00.
Yhdistyksen hallituksen vahva suositus on, että vuosikokoukseen osallistutaan
etäyhteyksiä käyttämällä.
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

Suomen Kansanopistoyhdistys
- Finlands Folkhögskolförening
ry
Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2020
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING
RY
Annankatu 12 A 18
00120 Helsinki
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 0202143-8
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Tilinpäätösmerkintä
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
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Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti.
Tilinpäätöksen on toteuttanut
Greenstep Oy
Keilaranta 5, 02150 Espoo
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

TULOSLASKELMA
1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019
Varsinainen toiminta
Tuotot

114 659,16

222 198,17

-277 806,67

-278 125,66

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut kulut
Tuotto-/kulujäämä

-2 185,68

-2 728,32

-206 752,02

-402 343,84

-372 085,21

-460 999,65

325 000,04

322 190,22

Varainhankinta
Tuotot
Kulut
Tuotto-/kulujäämä

-4 593,60

-4 362,66

320 406,44

317 827,56

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Tuotto-/kulujäämä
Yleisavustukset

1 992,02

-40,67

1 992,02

-40,67

106 000,00

102 000,00

Tilikauden tulos

56 313,25

-41 212,76

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

56 313,25

-41 212,76
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

TASE

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020
31.12.2020

31.12.2019

V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

6 557,39

8 185,07

6 557,39

8 185,07

67 160,80

67 160,80

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

67 160,80

67 160,80

73 718,19

75 345,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä

7 880,00

9 642,18

7 880,00

9 642,18

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

3 166,40

8 916,67

Siirtosaamiset

5 454,70

68 074,50

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V A S T A A V A A

Y H T E E N S Ä
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

TASE

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020
31.12.2020

31.12.2019

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Rahasto 1
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

27 432,85

27 432,85

27 432,85

27 432,85

330 537,14

371 749,90

56 313,25

-41 212,76

414 283,24

357 969,99

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
293 419,50

203 862,27

Ostovelat

Saadut ennakot

24 564,75

16 452,58

Muut velat

19 683,67

15 940,28

Siirtovelat

57 943,34

37 849,96

395 611,26

274 105,09

395 611,26

274 105,09

809 894,50

632 075,08

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A

Y H T E E N S Ä
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2020

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä esittävistä
tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Käyttöomaisuus on kirjattu hankintamenon mukaisesti. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon.
Toiminnanaloille on kohdennettu toiminnanalan erilliskulut.

Poistot on laskettu EVL:n enimmäispoiston mukaisesti 25 % hankintamenosta.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
SKY-rahasto
Siirto rahastoon

Toimintapääoma 1.1.
Tilikauden tulos
Toimintapääoma 31.12.

2020
27 432,85
0,00
27 432,85
330 537,14
56 313,25
386 850,39

2019
27 432,85
0,00
27 432,85
371 749,90
-41 212,76
330 537,14

HENKILÖSTÖKULUT
Toimihenkilöitä yhdistyksessä oli vuonna 2020 keskimäärin 4 ja vuonna 2019 heitä oli 4.

Palkat ja palkkio
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

2020

2019

242 923,50
30 541,16
4 342,01

234 858,85
39 846,95
3 419,86

Hallituksen jäsenille on toimintavuoden aikana maksettu yhteensä 15 300,00 euroa.
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

Suomen Kansanopistoyhdistys
- Finlands
Tilinpäätöksen
allekirjoitus

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

Paikka:

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki

Aika:
Paikka:

16.3.2021
Helsinki

Aika:
16.3.2021
Tilinpäätös on sähköisesti allekirjoitettu.
Helena Ahonen
Sirkka Hokkanen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Jukka Tammisuo
Hallituksen jäsen

Helena Ahonen
Hallituksen jäsen
Tatja Karvonen
Hallituksen jäsen

Sirkka Hokkanen
Hallituksen jäsen
Juha Kaivola
Hallituksen jäsen

Jukka Tammisuo
Hallituksen jäsen
Juha Matti Holopainen
Hallituksen jäsen

Tatja Karvonen
Hallituksen jäsen
Jaana Laitila
Hallituksen jäsen

Juha Kaivola
Hallituksen jäsen
Susann Friman
Hallituksen jäsen

Juha Matti Holopainen
Hallituksen jäsen
Jukka Palola
Hallituksen jäsen

Jaana Laitila
Hallituksen jäsen
Henrik Grönroos
Hallituksen jäsen

Susann Friman
Hallituksen jäsen
Huhtilainen Ulla
Hallituksen jäsen

Jukka Palola
Hallituksen jäsen
Ari-Pekka Lundén
Hallituksen jäsen

Henrik Grönroos
Hallituksen jäsen
Kyösti Nyyssölä
Hallituksen jäsen

Huhtilainen Ulla
Hallituksen jäsen
Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja

Ari-Pekka Lundén
Hallituksen jäsen

Kyösti Nyyssölä
Hallituksen jäsen

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme tänään antaneet tiintarkastuksesta kertomuksen.

Tilinpäätösmerkintä

Paikka:
Helsinki
Olemme tänään antaneet tiintarkastuksesta kertomuksen.
Aika:
Paikka:

___.___.______
Helsinki

Aika:
Asko Vuorenalusta
KHT

___.___.______

Asko Vuorenalusta
KHT
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Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands

Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa
Tilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely
Tililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo
Kirjanpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito
Tositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset
Jaksotukset
Kuitit receiptcam
Muut
Myyntilasku
Myyntisuoritus
Ostolasku
Ostosuoritus
Palkat
Pankki

1-2
1-1
3 - 110
1 - 89
1 - 277
1 - 280
1 - 1347
1 - 280
1 - 138
1 - 92
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14  Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus  15

16  Toiminnantarkastuskertomus

Hallinnon kertomus tilikaudelta
1.1.–31.12.2020
JÄSENET
Suomen Kansanopistoyhdistykseen kuului vuoden
2020 päättyessä 74 kansanopistojen ylläpitäjää.
Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys
ry erosi Kansanopistoyhdistyksen jäsenyydestä
31.12.2020 sen ylläpitämän Kaustisen Evankelisen
Opiston liityttyä Seurakuntaopistoon. Lappfjärds
folkhögskolaa ylläpitävä Kristiinan kaupunki liittyi
yhdistyksen jäseneksi lokakuussa 2020.
Yhdistyksen kutsuttuina kunniajäseninä olivat
kertomuskauden päättyessä seuraavat, kansanopistotyössä erityisen ansioituneet henkilöt:
Björkstrand, Gustav, docent
Fagerlund, Sten-Erik, rektor    
Gustafsson, Jukka, kansanedustaja
Isohookana-Asunmaa, Tytti, dosentti
Kauppinen, Liisa, järjestöneuvos
Kiuru, Sakari, pääjohtaja
Launonen, Eva, rehtori
Lehtinen, Veli, yhteiskuntatieteiden maisteri
Lipasti, Esa, opetusneuvos
Pietikäinen, Margareta, rektor
Tiensuu, Kyllikki, dosentti
Tuomisto, Jukka, professori
Vihriälä, Jukka, valtiopäiväneuvos
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajana on opetusneuvos Ville Marjomäki, hän on yhdistyksen historian
toinen tämän arvonosoituksen saanut henkilö.
Yhdistyksen hallitus myönsi opistojen ylläpitäjien hakemuksesta kertomuskauden aikana 12
kunniamerkkiä ansiokkaasta toiminnasta kansanopistotyön hyväksi sekä 16 kultaista ansiomerkkiä,
20 hopeista ansiomerkkiä ja 41 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 2020. 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 295 000 euroa.

HALLINTO
Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous järjestettiin
23.9.2020 klo 15.00–16.37 teknisesti Helsingissä
Laajasalon opistolla (Kuukiventie 6), mutta koronavirusepidemian vuoksi yhdistyksen hallituksen
vahva suositus oli, että vuosikokoukseen osallistuttaisiin etäyhteyksin. Kokoukseen osallistui 39
yhteisöjäsenten valtuuttamaa edustajaa. Suomen
Kansanopistoyhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenyhteisöä voi yhdistyksen
kokouksessa edustaa jäsenyhteisön valtuuttama
henkilö (2§). Jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla on yksi ääni (7§). Yhdistyksen kokous kutsui yhdistyksen kunniajäseneksi valtiopäiväneuvos
Jukka Vihriälän.
Yhdistyksen hallituksessa oli vuonna 2020 12
varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja. Yhdistyksen
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hallituksen puheenjohtaja oli rehtori Helena Ahonen ja varapuheenjohtajina direktor Björn Wallen
ja rehtori Juha Matti Holopainen. Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana seitsemän (7) kertaa ja
sen työvaliokunta kuusi (6) kertaa. Koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeuksellisen tilanteen
vuoksi yhdistyksen hallitus piti edellä mainittujen
kokousten lisäksi kolme (3) epidemiatilannetta käsittelevää kokousta. Lisäksi vuoden aikana annettiin
runsaasti lausuntoja, jotka käsiteltiin osin sähköpostikokouksissa. Sähköpostikokouksia pidettiin viisi (5). Hallituksen ja sen työvaliokunnan esittelijänä
toimi toiminnanjohtaja Tytti Pantsar sekä sihteerinä
koordinaattori Mirka Råback. Yhdistyksen ruotsinkielisestä toiminnasta vastasi hallituksen asettama
ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtaja oli
rehtori Henrik Grönroos.
Vuoden 2020 aikana toimi kahdeksan (8) hallituksen asettamaa muuta työryhmää. Lisäksi vuosikokous asetti vaalivaliokunnan valmistelemaan
vuoden 2020 vuosikokouksessa tehtäviä henkilövalintoja.

HALLITUS
Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, rehtori, Seurakuntaopisto
Varapuheenjohtajat:
Björn Wallén, johtaja, 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
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Jukka Tammisuo, rehtori,
Suomen Nuoriso-opisto
Esittelijä:
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar
Sihteeri:
koordinaattori Mirka Råback

TYÖVALIOKUNTA 2020
Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, Seurakuntaopisto
Jäsenet:
Björn Wallén, Lärkkulla folkakademi
Juha Matti Holopainen, Laajasalon opisto
Jaana Laitila, Alkio-opisto
Ari-Pekka Lundén, Kiljavan opisto

TOIMISTO
Yhdistyksen palveluksessa ovat vuonna 2020
työskennelleet:
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar
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 31.5.2020
saakka. Projektitehtäviä on hoitanut osa-aikaisesti
asiantuntija Hannu Salvi.

TALOUS
Yhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut Greenstep Oy.
Toiminnasta aiheutuneet kulut on katettu varainhankinnan tuotoilla (325 000 euroa), projekti- ja
hankeavustuksilla (81 099 euroa), varsinaisen toiminnan tuotoilla (35 552 euroa) ja yleisavustuksella
(106 000 euroa).
Projektiavustuksia on saatu Opetushallitukselta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuraaviin
hankkeisiin:

▪ Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistys▪
▪
▪
▪
▪

työn oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja
merkityksellistä elämää -yhteishanke
Turvallinen-opisto – kansanopistojen henkilöstö kokonaisturvallisuutta rakentamassa.
Kansanopistot aikuisten digitaalisten
taitojen ja perustaitojen vahvistajana.
Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria
vapaassa sivistystyössä.
Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen
ammatillisesta koulutuksesta.
Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen
kehittäminen

LIITTEET:
1. Katsaus Suomen Kansanopistoyhdistys –
Finlands Folkhögskolförening ry:n toimintaan
vuonna 2020
2. Tulos 2020 toiminnoittain

Tilikauden tulos on 56 313 euroa ylijäämäinen. Tulosta on kuvattu toiminnoittain liitteellä 1. Vuonna
2020 muutoksia toimintaan ja talouteen aiheutti
koronavirusepidemia. Siitä johtuen yhdistyksen
toimintoja jouduttiin muuttamaan huomattavasti.
Tapahtumat ja tilaisuudet järjestettiin verkkoyhteyksin ja osaa ei voitu järjestää lainkaan. Esimerkiksi
Kansanopistopäivät siirrettiin seuraavaan vuoteen.
Myös muita toteutuksia siirrettiin eteenpäin. Yhdistyksen taloudessa pyrittiin myös varautumaan sen
omistuksessa olevaan huoneistoon kohdistuvaan
linjastosaneeraukseen, joka aiheuttaa huomattavia
kuluja ja vuokratuottovähenemää.
Vuoden 2020 tilit ja toiminnan tarkastivat KHT
Asko Vuorenalusta ja hallintojohtaja Tapio Tähtinen.
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Katsaus Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n
toimintaan vuonna 2020
YLEISTÄ
SKY-FFF on Suomessa toimivien kansanopistojen
yhteinen etujärjestö. Sen tehtävänä on kehittää
monialaista kansanopistotyötä Suomessa ja tehdä
kansanopistojen merkitystä tunnetuksi. Yhdistyksen
palvelut tukevat kansanopistojen uudistumista ja
kehittymistä. Kansanopistoyhdistys auttaa toiminnallaan kansanopistoja onnistumaan sivistysyhteiskuntaa luovassa ja kehittävässä tehtävässään.
Kansanopistoyhdistys edistää toiminnallaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Se
tukee kansanopistoliikkeen moniarvoisuudesta ja
erilaisista aatetaustoista rakentuvaa sivistystehtävää sekä vahvistaa kansanopistoliikkeen yhteisyyttä.
Oppilaitosverkosto on pääosin yksityisten yhteisöjen ylläpitämä, se kattaa koko maan ja tarjoaa sivistys- ja koulutuspalveluja nuorille ja aikuisille. SKYFFF pyrkii toiminnallaan turvaamaan monipuolisten
kansanopisto-opintojen saatavuuden koko maassa.
SKY-FFF kokoaa kansanopistokentän asiantuntijuuden toiminnan kehittämiseksi ja lainsäätäjän
käyttöön. Yhdistyksen toiminta on valtakunnallista
ja yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistetaan laajasti sen jäsenkuntaa.
Yhdistys järjesti päättyneellä toimintakaudella
(kaksi vuotta) 46 tilaisuutta, joissa oli 1919 osallistujaa. Yhdistyksen jäsenten kansanopistoista 98,6%
osallistui toimintaan. Yhdistyksellä oli kahdeksan eri
sen hallituksen asettamaa työryhmää, joissa työskenteli 55 kansanopistojen asiantuntijaa. Yhdistys
myönsi 89 kunnia- ja ansiomerkkiä kansanopistotyössä ansioituneille. Yhdistyksen kotisivuilla oli
keskimäärin 3773 kävijää kuukaudessa. Yhdistyksen
uutiskirjeellä on noin 500 koulutussektorin lukijaa.
Yhdistys jakoi 2500 opistojen koulutusta koskevaa
opinto-opasta opinto-ohjaajille, etsivälle nuorisotyölle, kirjastoille, nuorille ja aikuisille.
Yhdistyksen varsinainen toimintakausi on kaksivuotinen. Vuosi 2020 sijoittuu näin kahdelle toimintakaudelle 10/2018–09/2020 ja 10/2020–09/2022.
Seuraavassa yhdistyksen toimintaa on vuoden 2020
osalta eritelty toiminnoittain. Yhdistyksen toiminta-

20  Hallinnon kertomus tilikaudelta, liite

kertomus edelliseltä kokonaiselta toimintakaudelta
on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksen järjestötoiminnan keskiössä on sen
jäsenistön toimintaedellytysten kehittäminen järjestöpoliittisen vaikuttamistyön keinoin. Vaikuttamistoiminnalla varmistetaan kansanopistojen tehtävät
uudistuvassa koulutusjärjestelmässä. Yhdistyksen
strategisia tavoitteita on edistetty suoralla poliittisella yhteydenpidolla ja jäsen- sekä yhteistyöjärjestöjen kautta. Tätä on täydennetty julkiseen ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumalla.
Yhdistyksen toimenpiteitä vuonna 2020 on
kuvattu tiivistetysti alla. Yhdistyksen antamat lausunnot vuonna 2020 on lueteltu tämän asiakirjan
lopussa.

Vapaan sivistystyön säädökset, rahoitus
ja toimintaedellytykset
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. Nämä asiat ovat olleet
keskeisiä yhdistyksen vuoden 2020 toiminnassa.
Vuosi 2020 oli Covid-19-pandemian vuoksi poikkeuksellista aikaa. Yhdistys tuki jäseniään muuttuvassa tilanteessa ja vaikutti aktiivisesti siihen,
että suomalaisen sivistystyön toimintaedellytykset
säilyvät ja kansanopistot voivat tulevaisuudessakin
vastata erilaisiin sivistystarpeisiin tukien osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta, monikulttuurisuutta ja
kestävää kehitystä.

Tehtyjä toimenpiteitä:
Oppivelvollisuusuudistus
▪ Kansanopistoyhdistys kutsuttiin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön oppivelvollisuuden
laajentamista koskevaan seurantaryhmään.
Yhdistyksen edustajana ryhmässä on puheenjohtaja Helena Ahonen. Seurantaryhmässä
käsiteltiin oppivelvollisuusuudistuksen säädösperustaa. Kansanopistoyhdistys pyrki toiminnallaan edistämään uudistuksen toteutumista
ja käynnistämistä. Yhdistys katsoi uudistuksella
edistettävän sivistyksellistä yhdenvertaisuutta ja
otti kantaa uudistuksen toteuttamisen puolesta
sen valmisteluvaiheessa. Yhdistys tuki valmistelutyötä ja lausui erityisesti vapaan sivistystyön
lakiin tehdyistä muutoksista. Osana oppivelvollisuusuudistusta kansanopistoille määriteltiin uusi
tehtävä ja mahdollisuus tarjota oppivelvollisille
suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta.
▪ Yhdistys käynnisti yhdessä kansanopistojen
kanssa valmistautumisen oppivelvollisuusuudistuksen tuomiin muutoksiin jo syksyllä 2019
ja valmistautumistyö jatkui koko vuoden 2020.
Kansanopistoyhdistyksen hallitus asetti myös
kansanopistojen oppivelvollisuustyöryhmän
yhdistyksen työn tueksi. Työryhmä järjesti
yhdessä yhdistyksen toimiston kanssa keskustelutilaisuuksia opistoille ja oli mukana laajassa
valmistelutyössä.
▪ Yhdistys kutsuttiin mukaan Opetushallituksen
työryhmään laatimaan kansanopistojen oppivelvollisille suunnattavien opintojen opetussuunnitelman perusteita. Työryhmässä yhdistystä edustivat Pauliina Kalanti, Jukka Palola
ja Tytti Pantsar. Opetussuunnitelmaperusteet
valmistuivat joulukuussa 2020.
▪ Talousarviovalmistelun yhteydessä yhdistys
vaikutti kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen resursointiin. Vuodelle 2021 oppivelvollisille suunnatun koulutuksen käynnistämiseen
kohdennettiin 1,8 M€ ja vuodelle 2022 julkisen
talouden suunnitelmassa 3,5 M€.

Maahanmuuttajakoulutus:
▪ 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.
▪ Vapaan sivistystyön lakiin tehtiin 1.1.2018
muutos, jonka perusteella maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutukseen voidaan saada 100 %
valtionosuusrahoitus. Muutos tuli voimaan
1.1.2018. Tätä tarkoitusta varten valtion talousarvion kehykseen vapaan sivistystyön oppilaitoksille lisättiin vuosina 2018 ja 2019 4,9 M€.
Yhdistys esitti toistuvasti suoriterahoituksen
kohdentamista maahanmuuttajakoulutuksen
toteuttamiseen. Yhdistys lausui valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta 2020 ja kiinnitti erityistä huomiota
lausunnossaan maahanmuuttajien koulutuksen
rahoitukseen ja jatkuvan oppimisen turvaamiseen.
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
▪ Kansanopistoyhdistys on katsonut, että kansanopistoissa tapahtuvaa oppimista, sivistystä,
taitoja ja osaamista tulisi saada laajemmin
näkyväksi, jotta työnantajat, koulutuksen
järjestäjät ja muut tahot voivat tunnistaa sen
ja opiskelijat itse voivat hyödyntää oppimaansa
paremmin. Vuoden 2020 aikana valmisteltiin
hallituksen esitystä, joka mahdollistaisi vapaan
sivistystyön opintosuoritusten siirtämisen KOSKI-tietovarantoon. Vuoden aikana käynnistyi
myös vapaan sivistystyön opintojen arvioinnin
kehittäminen yhteistyössä Opetushallituksen
kanssa. Näissä molemmissa yhdistys on ollut
mukana.
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Jatkuvan oppimisen uudistus
▪ Yhdistys laati esityksiä siitä, kuinka kansanopistot voisivat olla mukana jatkuvan oppimisen
uudistamisessa. Talousarviossa vuodelle 2020
kohdennettiin 7,5 M€ vapaan sivistystyön oppilaitoksille jatkuvan oppimisen edistämiseen.

▪ Kansanopistoille myönnettiin ylimääräisiä avustuksia kesällä 2020 noin 9,5 M€ koronavirusepidemiasta johtuneiden opiskelijamaksutulojen
menetyksiä, maksullisen palvelutoiminnan
menetyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia kattamaan.

▪ Yhdistys käynnisti keväällä 2020 jatkuvan oppimisen taustaryhmän, joka toimii yhdistyksen
ja kansanopistojen tukena jatkuvan oppimisen
uudistuksessa. Työryhmä laati esityksiä kansanopistojen roolista ja tehtävistä jatkuvassa
oppimisessa.

Muut toimenpiteet:
▪ Toimintakauden aikana tarkasteltiin erityisesti
kansanopistojen vapaan sivistystyön säädöksiin
ja rahoitukseen vuosina 2016 ja vuoden 2018
alussa tehtyjä muutoksia. Taloustyöryhmä teki
arvion muutosten vaikutuksista kansanopistojen toimintaan ja talouteen. Taloustyöryhmän
esitystä käsiteltiin yhteisissä tilaisuuksissa
vuonna 2020. Lisäksi havaintoja käsiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
valtionosuudet-yksikön kanssa.

▪ Jatkuvan oppimisen uudistusta esiteltiin
useissa yhdistyksen tapahtumissa ja käsiteltiin
yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Yhdistys
osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön asiaa
koskeviin tilaisuuksiin ja viesti uudistusta koskevista kannoistaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja parlamentaarikoille.
Covid-19-pandemia
Covid-19-pandemian puhjettua yhdistys vaikutti laaja-alaisesti viranomaisiin ja poliittiseen päättäjään,
jotta kansanopistojen toimintakyky voisi pysyä yllä
pandemian aikana. Vaikuttamistyötä tehtiin laajasti
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
rahoitukseen tulevaisuudessa.
▪ Vapaata sivistystyötä koskeviin säädöksiin
tehtiin määräaikainen muutos, jotta koronaepidemian aikana kansanopistot voisivat järjestää
tarvittavaa etäopetusta ilman säädöksissä
määriteltyä 20% suoritemäärärajaa ja 10 tunnin
lähijaksoa.
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▪ Yhdistys seurasi ja vaikutti ammatillisen koulutuksen säädösvalmisteluun ja kehittämisohjelmiin. Puheenjohtaja Helena Ahonen nimettiin
opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen
koulutuksen laatu- ja tasa-arvo seurantaryhmään. Yhdistyksen hallituksen nimeämä ammatillisen koulutuksen työryhmä tuki yhdistyksen
toimistoa ajankohtaisissa kannanotoissa ja
lausunnoissa.
▪ Yhdistys osallistui tiiviisti Vapaa Sivistystyö
ry:n toimintaan ja vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen yhteistyöhön. Osana yhteistyötä
toiminnanjohtaja osallistui Suomen kestävän
kehityksen toimikunnan työhön.
▪ Kansanopistot tukevat jo nyt laajasti korkeakoulutasoisen osaamisen ja koulutuksen saavutettavuutta järjestämällä koulutusta yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.
Vuoden 2020 aikana yhdistys osallistui keskusteluun korkeakoulutuksen kehittämisestä. Kansanopistoyhdistys oli mukana Suomen avointen
yliopistojen Toinen reitti yliopistoon -hankkeen
ohjausryhmässä ja toiminnassa. Hankkeessa
kehitettiin vaihtoehtoisia väyliä yliopistoon.

KEHITTÄMISTOIMINTA
Kehittämistoiminnalla huolehditaan kansanopistojen henkilöstön ajanmukaisesta ja tulevaisuudessa
tärkeästä osaamisesta sekä oppilaitosten toimintakulttuurin kehittämisestä. Kansanopistoyhdistyksen
koordinoimalla kehittämistoiminnalla lisätään kansanopistojen valmiuksia ottaa vastaan erilaisia myös
vaativia kohderyhmiä ja uudenlaisia sivistystehtäviä,
joiden avulla voidaan lisätä aktiivista kansalaisuutta
ja osallisuutta. Käynnissä on useita koulutuspoliittisia uudistuksia. Kansanopistoyhdistys tuki vuoden
2020 aikana kansanopistoja uusien tehtävien haltuunotossa, yhteistyön luomisessa, osaamisen kehittämisessä sekä asiakasryhmien tavoittamisessa.
Yhdistyksen toimenpiteitä kehittämistoiminnassa
vuonna 2020 on tiivistetty alle. Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet vuonna 2020 on kuvattu liitteellä.
▪ Oppivelvollisuuden laajentamista on käsitelty
kansanopistojen kanssa useissa yhdistyksen
järjestämissä webinaareissa yhdistyksen työryhmän asiantuntemusta hyödyntäen. Yhdistys käynnisti opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoituksella Kansanopistojen oppivelvollisille
suunnatun koulutuksen kehittämishankkeen.
▪ Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusta
jäsennettiin koulutuspolkukuvauksin ja hankkeissa rakennettiin uudenlaisia yhteistyötoimintamalleja yhteistyössä Opintokeskukset ry:n
kanssa.
▪ 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 käynnisti yhteistyössä Itä-Suomen
yliopiston kanssa Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä verkko-

koulutuksen (5 op). Koulutushanketta rahoittaa
Opetushallitus.
▪ Yhdistyksen koordinoimassa Kansanopistot
aikuisten digi- ja perustaitojen vahvistajina
hankkeessa tuettiin kestävien toimintamallien
rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.
▪ Yhdistys piti yllä sopimusta Maahanmuuttoviraston kanssa kansanopistojen osallistumisesta
turvapaikanhakijoita koskevaan valmiussuunnitelmaan ja päivitti valmiussuunnitelmaa
puolivuosittain opistoille tehdyllä selvityksellä.
▪ Yhdistyksen koordinoimassa Turvallinen opisto
-hankkeessa kehitettiin opistojen kokonaisturvallisuuden hallintaa. Koulutushankkeessa
mukana olevat opistot laativat turvallisuuden
kehittämissuunnitelman ja kehittävät opistonsa
turvallisuuden hallintamallia.
▪ Yhdistys sai Opetushallitukselta rahoitusta
kansanopistojen ammatillisen koulutuksen
yhteishankkeelle ”Hyvinvointia ja osallisuutta
kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta”.
Hanke käynnistyi joulukuussa 2020. Siinä on
mukana 13 kansanopistoa.
▪ Yhdistys oli mukana Vapaa Sivistystyö ry:n
hankkeessa Vapaa sivistystyö muutoksentekijänä, jonka keskiössä on uudistava oppiminen
ja ekososiaalinen sivistys vapaan sivistystyön
oppilaitosten toimintaa.
▪ Yhdistys kehitti maahanmuuttajakoulutuksen
verkko-oppimisalustaa kansanopistojen toimijoille.
▪ Yhdistys osallistui Etelä-Pohjanmaan Opiston
koordinoimaan Miten opettaa kansanopistossa
-koulutushankkeeseen.
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▪ Vuoden 2020 Kansanopistopäivät oli tarkoitus
pitää Joutsenon Opistolla, mutta ne siirrettiin
pidettäväksi seuraavana vuonna Covid-19-pandemian vuoksi.
▪ Yhdistys tuki opistoja myös kehittämistoiminnalla koronaepidemian 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 maaliskuusta 2020 alkaen.

TIEDOTUSTOIMINTA
Kansanopistoyhdistyksen tiedotus- ja viestintäpalveluilla edistetään kansanopistojen tunnettuutta
ja valtakunnallista näkyvyyttä. Yhdistys viestii kansanopistoille ja niiden työntekijöille ajankohtaisesta
koulutuspolitiikasta ja opistoasioista. Kansanopistoyhdistys kokoaa kansanopistojen toimintaa koskevaa tietoa ja käsittelee sitä yhdessä oppilaitosten
ja viranomaisten kanssa toiminnan monipuoliseksi
kehittämiseksi.
Yhdistyksen toimenpiteitä tiedotustoiminnassa
vuonna 2020 on tiivistetty alle.
▪ 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.
▪ Yhdistys valmisteli laajasti viestintämateriaalia
kansanopistojen roolista ja tehtävistä oppivelvollisuusuudistuksessa ja jatkuvan oppimisen
uudistuksesta.
▪ Yhdistys tuotti kuukausittaisen uutiskirjeen
palvelunaan jäsenille. Lisäksi käytössä oli kansanopistojen henkilökunnalle suunnatut extra-
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net-ympäristöt, joiden kautta yhdistys viestii
ajankohtaisista ja nopeaa reagointia vaativista
asioista.
▪ Yhdistys tuotti tietokannan kautta tiedot
opistojen koulutustarjonnasta yhdistyksen
verkkosivujen hakukoneelle sekä julkaisemaansa Monien mahdollisuuksien kansanopisto
– Möjligheternas folkhögskola (2020) -opintojulkaisuun. Opintojulkaisua toimitettiin kaikille
Suomen opinto-ohjaajille ja opiskelijoita ohjaaville viranomaistahoille.
▪ Yhdistys osallistui valtakunnallisille Studiamessuille. Covid-19-pandemian vuoksi messut
järjestettiin virtuaalisina.
▪ Yhdistyksellä oli käytössään facebook, twitter,
instagram ja linkedin. Lisäksi yhdistys käynnisti
kansanopistojen yhteiset facebook ja instagram -kanavat, joihin kansanopistot voivat
syöttää sisältöä.
▪ Yhdistys toteutti opiskelijapalautekyselyn
keväällä 2020 kymmenelle kansanopistolle. Kyselyssä opiskelijat antoivat palautetta kansanopisto-opinnoista ja arvioivat niiden vaikuttavuutta elämänhallintaan, oppimisvalmiuksiin,
sosiaalisiin taitoihin ja itsetuntemukseen.
▪ Yhdistys tiedotti keväällä ja syksyllä 2020
Covid-19-pandemian vaikutuksista kansanopistojen toimintakäytänteisiin, säädöksiin ja
rahoitukseen. Yhdistys tiedotti myös terveysviranomaisten ajankohtaisesta ohjeistuksesta
opistojen toimintaan.
▪ Yhdistyksen hallitus päätti käynnistää kansanopistojen tunnettuutta edistävän hankkeen,
jonka tavoitteena on lisätä kansanopistojen
potentiaalisten asiakasryhmien tietämystä kansanopistojen tarjoamista mahdollisuuksista ja
selkeyttää yleistä mielikuvaa kansanopistoista.
▪ Yhdistys toteutti kansanopistojen koulutuksista
kertovan pistetehtävän Opopassi-sivustolle.

Opopassi-sivustoa käytetään valtakunnallisesti
lukion opinto-ohjauksen pakollisella OP2-kurssilla.

MUU TOIMINTA
▪ Yhdistyksen toimisto antoi opistotyöhön liittyvää yleistä neuvontaa jäsenten oppilaitosten
henkilöstölle.
▪ Yhdistys on myöntänyt toimintakauden aikana
89 kunnia- ja ansiomerkkiä. Yhdistys laati myös
ohjeet merkkien käytöstä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisellä toiminnalla hankitaan kokemuksia
hyvistä käytänteistä kansanopistotyöstä pohjoismaissa ja vahvistetaan kansanopistojen kansainvälistä vuorovaikutusta.
▪ Yhdistyksen kansainvälinen toiminta on keskittynyt erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhdistys on osallistunut Pohjoismaisen
kansanopistoneuvoston (NFR) työskentelyyn
kokouksissa sekä pohjoismaisen kansanopistoliikkeen yhteisissä tilaisuuksissa.

ollut mahdollista. Koska Covid-19-pandemia
jatkui myös vuonna 2021, ei kirjanpitoon tehty
varauksia, sillä näytti todennäköiseltä, että
lähitoteutuksia tulisi siirtää edelleen. Yhdistyksen hankkeille haettiin mahdollisuuksien
mukaan avustuksen käyttöajan pidentämistä.
Yhdistys varautui myös vuonna 2020 omistamansa huoneiston linjasaneeraukseen.  
▪ 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.
▪ Yhdistyksen tilikauden tulos on esitelty tilinpäätöksen lisäksi seuraavassa toiminnoittain
suhteessa budjetoituun ja edellisen vuoden
toteumaan.

YHDISTYKSEN TOIMISTO,
HENKILÖSTÖ JA TALOUS
▪ Yhdistyksessä on työskennellyt vuoden 2020
aikana työsuhteessa 5 henkilöä, henkilötyövuosina tämä on 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.
▪ Covid-19-pandemia vaikutti paljon yhdistyksen
toimintaan ja siten myös talouteen. Tilaisuudet, jotka oli suunniteltu toteutettaviksi eri
puolilla Suomea jouduttiin siirtämään verkkototeutuksiksi. Tilaisuuksien tilavarauksia
siirrettiin eteenpäin, mikäli peruuttaminen ei
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Liite 2 hallinnon kertomukseen

Tulos 2020 toiminnottain

Toteutunut

Budjetti

Toteutunut

Budjetti

v. 2020

v. 2020

v.2019

v.2019

6 797 €

16 000 €

15 676 €

20 000 €

-124 844 €

-98 000 €

-113 707 €

-112 000 €

-11 481 €

-34 000 €

-32 378 €

-35 000 €

-129 528 €

-116 000 €

-130 410 €

-127 000 €

7 226 €

30 000 €

31 460 €

38 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-36 625 €

-60 000 €

-44 264 €

-57 000 €

Muut toimintakulut

-10 115 €

-35 000 €

-36 237 €

-39 000 €

Kehittämistoiminta yhteensä

-39 514 €

-65 000 €

-49 042 €

-58 000 €

-15 390 €

-13 000 €

-11 610 €

-11 000 €

-6 584 €

-15 000 €

-16 568 €

-13 000 €

-21 974 €

-28 000 €

-28 178 €

-24 000 €

0€

0€

0€

Järjestötoiminta
Tuotot
Palkat, palkkiot, muut henkilökulut
Muut toimintakulut
Järjestötoiminta yhteensä
Kehittämis- ja koulutustoiminta
Tuotot

Hallinto
Palkat, palkkiot, muut henkilökulut
Muut toimintakulut
Hallinto yhteensä
Tiedotus
Tuotot
Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-31 716 €

-53 000 €

-38 583 €

-30 000 €

Muut toimintakulut

-41 488 €

-24 000 €

-64 330 €

-45 000 €

Tiedotus yhteensä

-73 204 €

-77 000 €

-102 912 €

-75 000 €

19 537 €

15 000 €

19 364 €

15 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-10 291 €

-8 000 €

-15 277 €

-7 000 €

Muut henkilöstökulut

-11 722 €

-16 000 €

-13 360 €

-12 000 €

Toimistokulut/ostetut henkilöstöpalvelut

-81 242 €

-110 000 €

-110 634 €

-119 000 €

Toimisto- ja yhteiset henkilökulut yht.

-83 718 €

-119 000 €

-119 907 €

-123 000 €

Toimisto- ja yhteiset henkilökulut
Tuotot
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Kansainvälinen toiminta
Tuotot

4 000 €

1 621 €

2 000 €

Kulut

-6 538 €

-10 000 €

-11 135 €

-8 000 €

Kansainvälinen yhteensä

-6 538 €

-6 000 €

-9 514 €

-6 000 €

Projektit
Tuotot

81 099 €

100 000 €

153 368 €

180 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-57 454 €

-47 000 €

-44 407 €

-57 000 €

Muut toimintakulut

-37 305 €

-58 000 €

-124 313 €

-132 000 €

Projektit yhteensä

-13 660 €

-5 000 €

-15 351 €

-9 000 €

Poistot

-2 186 €

-1 000 €

-2 728 €

-500 €

Poistot yhteensä

-2 186 €

-1 000 €

-2 728 €

-500 €

-370 323 €

-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

-4 594 €

-5 000 €

-7 722 €

-5 000 €

Varainhankinta yhteensä

320 406 €

320 000 €

314 468 €

325 000 €

Kulujäämä

-49 917 €

-97 000 €

-143 575 €

-97 500 €

1 992 €

50 €

0€

100 €

Korko- ja muut kulut

0€

-50 €

0€

-100 €

Pankkikulut

0€

-1 000 €

0€

-1 000 €

1 992 €

-1 000 €

0€

-1 000 €

Toiminnan tulos

-47 925 €

-98 000 €

-143 575 €

-98 500 €

Yleisavustus
Toiminta-avustus

106 000 €

100 000 €

102 000 €

100 000 €

58 075 €

2 000 €

-41 575 €

1 500 €

Varaston muutos

-1 762 €

-2 000 €

362 €

-1 500 €

Tilikauden tulos

56 313 €

0€

-41 213 €

0€

Varsinainen toiminta yht
Varainhankinta
Jäsenmaksut

Korko- ja rahoitustuotot
Korkotuotot

Rahoitusnetto

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

28  Esitys jäsenmaksuksi

Talousarvioesitys vuodelle 2022

Budjetti

Budjetti

Toteutunut

Budjetti

v.2022

v.2021

v.2020

v. 2020

10 000 €

10 000 €

6 797 €

16 000 €

-123 500 €

-111 000 €

-124 844 €

-98 000 €

-22 000 €

-30 000 €

-11 481 €

-34 000 €

-135 500 €

-131 000 €

-129 528 €

-116 000 €

22 500 €

22 500 €

7 226 €

30 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-58 000 €

-55 000 €

-36 625 €

-60 000 €

Muut toimintakulut

-25 500 €

-26 500 €

-10 115 €

-35 000 €

Kehittämistoiminta yhteensä

-61 000 €

-59 000 €

-39 514 €

-65 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-12 000 €

-13 000 €

-15 390 €

-13 000 €

Muut toimintakulut

-10 000 €

-15 000 €

-6 584 €

-15 000 €

Hallinto yhteensä

-22 000 €

-28 000 €

-21 974 €

-28 000 €

0€

0€

0€

0€

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-48 000 €

-50 000 €

-31 716 €

-53 000 €

Muut toimintakulut

-28 000 €

-36 000 €

-41 488 €

-24 000 €

Tiedotus yhteensä

-76 000 €

-86 000 €

-73 204 €

-77 000 €

20 000 €

18 000 €

19 537 €

15 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-36 000 €

-18 000 €

-10 291 €

-8 000 €

Muut henkilöstökulut

-14 000 €

-15 000 €

-11 722 €

-16 000 €

Toimistokulut/ostetut henkilöstöpalvelut

-70 000 €

-91 000 €

-81 242 €

-110 000 €

-100 000 €

-106 000 €

-83 718 €

-119 000 €

Järjestötoiminta
Tuotot
Palkat, palkkiot, muut henkilökulut
Muut toimintakulut
Järjestötoiminta yhteensä
Kehittämis- ja koulutustoiminta
Tuotot

Hallinto

Tiedotus
Tuotot

Toimisto- ja yhteiset henkilökulut
Tuotot

Toimisto- ja yhteiset henkilökulut yht.
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Kansainvälinen toiminta
Tuotot

9 000 €

500 €

0€

4 000 €

-12 000 €

-7 000 €

-6 538 €

-10 000 €

Kansainvälinen yhteensä

-3 000 €

-6 500 €

-6 538 €

-6 000 €

Projektit
Tuotot

46 000 €

80 000 €

81 099 €

100 000 €

Palkat, palkkiot, muut henkilökulut

-20 000 €

-33 000 €

-57 454 €

-47 000 €

Muut toimintakulut

-30 000 €

-50 500 €

-37 305 €

-58 000 €

Projektit yhteensä

-4 000 €

-3 500 €

-13 660 €

-5 000 €

Poistot

-2 000 €

-1 000 €

-2 186 €

-1 000 €

Poistot yhteensä

-2 000 €

-1 000 €

-2 186 €

-1 000 €

-403 500 €

-421 000 €

-370 323 €

-417 000 €

295 000 €

295 000 €

295 000 €

295 000 €

15 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Kulut

-10 000 €

-5 000 €

-4 594 €

-5 000 €

Varainhankinta yhteensä

300 000 €

320 000 €

320 406 €

320 000 €

-103 500 €

-101 000 €

-49 917 €

-97 000 €

Korko- ja rahoitustuotot
Korkotuotot

0€

0€

1 992 €

50 €

Korko- ja muut kulut

0€

0€

0€

-50 €

Pankkikulut

0€

0€

0€

-1 000 €

Rahoitusnetto

0€

0€

1 992 €

-1 000 €

Toiminnan tulos

-103 500 €

-101 000 €

-47 925 €

-98 000 €

Yleisavustus
Toiminta-avustus

105 000 €

102 000 €

106 000 €

100 000 €

1 500 €

1 000 €

58 075 €

2 000 €

-1 500 €

-1 000 €

-1 762 €

-2 000 €

0€

0€

56 313 €

0€

Kulut

Varsinainen toiminta yht
Varainhankinta
Jäsenmaksut
Muut tulot

Kulujäämä

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
Tilinpäätössiirrot
Varaston muutos
Tilikauden tulos
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Tiedoksi vuosikokoukselle

Jäsenet, vuosikokous, yhdistyksen toimisto

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:ssä on toimintakauden 10/2020–
09/2022 puolivälissä (09/2021) jäseninä 74 kansanopistojen ylläpitäjäyhteisöä.
Lappfjärds folkhögskolan ylläpitäjä Kristiinan
kaupunki hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi lokakuussa 2020. Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry erosi yhdistyksen jäsenyydestä
vuoden 2020 lopussa opistotoiminnan siirtyessä
toiselle ylläpitäjälle.
Yhdistyksen kutsuttuina kunniajäseninä olivat toimintakauden aikana seuraavat, kansanopistotyössä
erityisen ansioituneet henkilöt:
Björkstrand, Gustav, docent
Lehtinen, Veli, yhteiskuntatieteiden maisteri
Fagerlund, Sten-Erik, rektor
Lipasti, Esa, opetusneuvos
Gustafsson, Jukka, kansanedustaja
Pietikäinen, Margareta, rektor
Isohookana-Asunmaa, Tytti, dosentti
Tiensuu, Kyllikki, dosentti
Kiuru, Sakari, pääjohtaja
Tuomisto, Jukka, professori
Kauppinen, Liisa, järjestöneuvos
Vihriälä, Jukka, valtiopäiväneuvos
Launonen, Eva, rehtori
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajana on opetusneuvos Ville Marjomäki.
Yhdistyksen hallitus myönsi opistojen ylläpitäjien
hakemuksesta toimintakauden ensimmäisen puolivälin aikana (10/2020–9/2021) 8 kunniamerkkiä
ansiokkaasta toiminnasta kansanopistotyön hyväksi
sekä 8 kultaista ansiomerkkiä, 13 hopeista ansiomerkkiä ja 34 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
23.9.2020 klo 15.00–16.37 Covid-19-pandemian
vuoksi etäyhteyksin ja kokouksen tekninen järjestämispaikka oli Laajasalon opisto Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä yhteisöjäsenen valtuuttamina
39 kokousedustajaa. Etäyhteyksin osallistuneiden
valtakirjan tarkastettiin chat-menettelyllä ja kokousedustajat ilmoittivat läsnäolonsa ja edustamansa
organisaation nimen chatissä kaikille kokousosallistujille. Suomen Kansanopistoyhdistyksen nykyisten
sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenyhteisöä voi
yhdistyksen kokouksessa edustaa jäsenyhteisön
valtuuttama henkilö (2§). Jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla on yksi ääni (7§).
Vuonna 2021 yhdistyksen tilintarkastajana on ekonomi, KHT Asko Vuorenalusta (varalla KHT Hannu
Riippi) ja toiminnantarkastajana liiketoimintajohtaja Tapio Tähtinen (varalla FT Aaro Harju).

TOIMISTO
Yhdistyksen palveluksessa ovat toimintakaudella
työskennelleet:
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar (23.5.2021 saakka)
toiminnanjohtaja Minna Nieminen (9.8.2021 alkaen)
suunnittelija Anni Henricson (26.9.2021 saakka) ja
koordinaattori (27.9.2021 alkaen)
koordinaattori Mirka Råback (26.9.2021 saakka)
projektisihteeri Raakel Saarinen (31.12.2020 saakka)
harjoittelija Melina Rauhala (1.4.–30.6.2021)
järjestösihteeri Karita Kulmala (26.4.–4.5.2021)
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Tiedoksi vuosikokoukselle

Hallituksen ja vaalivaliokunnan
kokoonpano 2021

HALLITUS
(jäsenten toimikauden päättymisvuosi suluissa)
Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, rehtori, Seurakuntaopisto
(–2021)
Varapuheenjohtajat:
Henrik Grönroos, rehtori, Västra Nylands
folkhögskola (–2023)
Juha Matti Holopainen, rehtori, Laajasalon
opisto (–2021)
Jäsenet:
Susann Friman, rektor, Kristliga Folhögskolan i
Nykarleby (–2022)
Sirkka Hokkanen, vararehtori, Karstulan
Evankelinen Opisto (–2023)
Ulla Huhtilainen, rehtori, Joutsenon Opisto
(–2021)
Juha Kaivola, pedagoginen rehtori, Turun kristillinen opisto (–2021)
Tatja Karvonen, rehtori, Peräpohjolan Opisto
(–2022)
Jaana Laitila, rehtori, Alkio-opisto (–2021)
Ari-Pekka Lundén, rehtori, Kiljavan opisto
(–2023)
Kyösti Nyyssölä, rehtori, Etelä-Pohjanmaan
Opisto (–2022)
Jukka Palola, rehtori, Jämsän Kristillinen Kansanopisto (–2023)
Jukka Tammisuo, rehtori, Suomen Nuoriso-opisto
(–2022)
Esittelijä:
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar (23.5.2021 saakka)
toiminnanjohtaja Minna Nieminen (09.08.2021
alkaen)
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Sihteeri:
koordinaattori Mirka Råback (26.9.2021 saakka)
koordinaattori Anni Henricson (27.9.2021 alkaen)

TYÖVALIOKUNTA
Puheenjohtaja:
Helena Ahonen, Seurakuntaopisto
Jäsenet:
Henrik Grönroos, Västra Nylands folkhögskola
Juha Matti Holopainen, Laajasalon opisto
Jaana Laitila, Alkio-opisto
Ari-Pekka Lundén, Kiljavan opisto

		

VAALIVALIOKUNTA
Puheenjohtaja:
Olli Laurila, Kymenlaakson Opisto
Jäsenet:
Helena Ahonen, Kainuun opisto
Tom Hansen, Kronoby Folkhögskola
Pauliina Kalanti, Kanneljärven Opisto
Marja Kallioniemi, Kankaanpään opisto
Jari Tuomainen, Aktiivi-Instituutti

Tiedoksi vuosikokoukselle

Yhdistyksen lausunnot ja kannanotot
10/2020–8/2021

VUONNA 2020
21.10.2020
Kannanotto koulutuspoliittiseen
selontekoon, jatkuvan oppimisen uudistukseen sekä kotoutumispoliittiseen selontekoon.
29.10.2020
Lausunto sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esitysestä eduskunnalle valtion talousarvioksi
vuodelle 2021.
4.11.2020
Lausunto sivistysvaliokunnalle
hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi.
6.11.2020
Lausunto Opetushallitukselle
kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.
16.11.2020
Vastaus sivistysvaliokunnan kysymyksiin hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja kansanopistojen tehtävästä.
17.11.2020
Lausunto sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä
eduskunnalle valtion talousar-

vioksi vuodelle 2021. Teema:
Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset ja miten ensi
vuoden talousarvioesitykseen ja
julkisen talouden suunnitelmaan
sisältyvien resurssien arvioidaan
riittävän uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin.
26.11.2020
Lausuma opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisille
suunnatun vapaan sivistystyön
koulutuksen siirtymävaiheen rahoitusratkaisusta.
1.12.2020
Kannanotto ministereille Andersson ja Saarikko. Talousarvioesitys
2021 ja kansanopistojen yhteiskunnalliset sivistystehtävät.
4.12.2020
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten
muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.
28.12.2020
Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle kansanopistojen vapaan
sivistystyön oppivelvollisille
suunnatun koulutuksen oppimateriaalikustannusten huomi-

oimisesta osana oppivelvollisuusuudistusta.

VUONNA 2021
15.1.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta
hallituksen esitykseksi laeiksi
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja
vapaasta sivistystyöstä annetun
lain muuttamiseksi.
25.1.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi
selonteoksi.
1.3.2021
Lausunto Opetushallitukselle
luonnoksesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen
perusteiksi.
12.3.2021
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen
selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista.
12.3.2021
Lausunto Opetushallitukselle aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnoksesta.
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15.3.2021
Lausunto sivistysvaliokunnalle
hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista
opinto- ja tutkintorekistereistä
annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta.
26.3.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja
työllisyyden palvelukeskuksesta
ja siihen liittyviksi laeiksi.
30.3.2021
Lausunto sivistysvaliokunnalle
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja
lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.
1.4.2021
Vaikutusarvio opetus- ja kulttuuriministeriölle koronaepidemian
vaikutuksista kansanopistojen
toimintaan v. 2021 ja toimintaedellytyksiin sekä esitykset vaikutusten kompensoimiseksi.
9.4.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain muuttamisesta.
9.4.2021
Esitys opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2022 rahoitusperusteeksi koronavirusepidemian
vaikutusten vähentämiseksi.
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15.4.2021
Kannanotto koronaepidemian
vaikutuksista kansanopistojen
toimintaan ja toimintaedellytyksiin.
15.4.2021
Esitykset julkisen talouden suunnitelman 2022–2025 ja vuoden
2021 toisen lisätalousarvion valmisteluun.
26.4.2021
Lausunto sivistysvaliokunnalle
valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta.
3.5.2021
Esitykset valtion talousarvioon
2022.
5.5.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
7.5.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Korkeakoulutuksen
saavutettavuussuunnitelmasta.
7.5.2021
Kannanotto Opetushallitukselle
kansanopistojohdon näkemyksistä koronavirusepidemian aiheuttaman oppimisvelan kuromiseksi.
11.5.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kansanopistojen etäopetuksen rajaamisen poistoa

koskevien säädösten jatkamisen
tarpeesta määräaikaisen poikkeusasetuksen päättymisajankohdan 31.8.2021 jälkeen.
12.5.2021
Kannanotto opetusministerille
vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarviosta ja tuesta koronavirusepidemiasta elpymiseksi.
14.5.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.
19.5.2021
Lausunto sivistysvaliokunnalle
valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2022–2025.
19.5.2021
Lausunto sivistysvaliokunnalle
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen
ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi.
7.6.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun
lain ja lukiolain muuttamisesta.
9.6.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon
osista.

16.6.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen
rahoituksesta.
18.6.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta.
9.8.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä
annetun lain 10§ muuttamisesta.

nisteriön asetuksen muuttamiseksi.
30.8.2021
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja
opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n
muuttamisesta.
31.8.2021
Suomen Kansanopistoyhdistyksen viestit hallituksen budjettiriiheen 6.–7.9.2021.

20.8.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi valtakunnallisista opintoja tutkintorekistereistä annetun
lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.
20.8.2021
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta eräiksi
valtioneuvoston sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksiksi
liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku ja valintaperusteisiin.
27.8.2021
Lausunto luonnoksesta opetusja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen
rahoituksen laskentaperusteista
annetun opetus- ja kulttuurimi-
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Yhdistyksen tilaisuudet
10/2020– 8/2021

7.10.2020 Verkkoluento
Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria,
1. Jakso
16 Osallistujaa
28.10.2020 Verkkotyöpaja
Oppivelvollisuus työpaja
66 Osallistujaa
		
29.10.2020 Päätösseminaari verkossa
Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaassa
sivistystyössä
66 Osallistujaa
3.11.2020 Verkkokoulutus
Turvallinen opisto: Ensiapu
15 Osallistujaa
4.11.2020 Verkkokoulutus
Turvallinen opisto: Turvallisuuden hallintamalli
19 Osallistujaa
11.11.2020 Webinaari
Kansanopistokahvit
14 Osallistujaa
19.11.2020 Webinaari
Kansanopistojen hallinto- ja talouspäivä
130 Osallistujaa
27.11.2020 Webinaari
Oppivelvollisuuden työpaja: Tuettu asuminen
22 Osallistujaa
1.12.2020 Webinaari
Oppivelvollisuuden työpaja
22 Osallistujaa
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7.12.2020 Webinaari
Oppivelvollisuuden työpaja
20 Osallistujaa
14.12.2020 Webinaari
Etätyöskentely ja oman hyvinvoinnin hallinta
27 Osallistujaa
15.12.2020 Webinaari
”Opiskelijavuosien ennakointi” ammatillista
koulutusta järjestäville kansanopistoille
43 Osallistujaa
16.12.2020 Webinaari
Kansanopistokahvit
13 Osallistujaa
19.1.2021 Webinaari
Oppivelvollisten koulutuksen työpaja
19 Osallistujaa
9.2.2021 Webinaari
Oppivelvollisten koulutuksen työpaja
15 Osallistujaa
17.2.2021 Webinaari
Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille:
Jatkuvan oppimisen uudistus ja kansanopistojen
tehtävät
34 Osallistujaa
16.3.2021 Webinaari
Oppivelvollisten koulutuksen työpaja
20 Osallistujaa
17.3.2021 Webinaari
Turvallinen opisto -hankkeen koulutus
16 Osallistujaa

Tiedoksi vuosikokoukselle

18.3.2021 Webinaari
Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille:
Hakeva toiminta, kumppanuudet ja
alueellinen yhteistyö
50 Osallistujaa
23.3.2021 Webinaari
Kansanopistojen rehtoripäivä
87 Osallistujaa
7.4.2021 Webinaari
Kansanopistojen raportointityöpaja
48 Osallistujaa
12.4.2021 Webinaari
Oppivelvollisten koulutuksen työpaja
15 Osallistujaa
22.4.2021 Webinaari
Osaamisperusteisuuden ja oppimisen
arvioinnin työpaja
43 Osallistujaa

12.5.2021 Webinaari
Turvallinen opisto – asumisen turvallisuus
57 Osallistujaa
18.5.2021 Webinaari
Digitaitojen valtakunnallinen osaamismerkkijärjestelmä
14 Osallistujaa
25.5.2021 Webinaari
Eperusteet – kansanopistojen opetussuunnitelmanpohjan käyttö
13 Osallistujaa
19.8.2021 Webinaari
Opistovuosi oppivelvollisille – webinaari
nuorisoalan toimijoille
62 Osallistujaa

Yhteensä 1011 osallistujaa

5.5.2021 Webinaari
Ammatillisen koulutuksen
vertaismentorointipäivä
19 Osallistujaa
5.5.2021 Webinaari
Kansanopisto-brändäyksen lanseeraustilaisuus
50 Osallistujaa
11.5.2021 Webinaari
Tuva-webinaari kansanopistoille
21 Osallistujaa

Yhdistyksen tilaisuudet  37

Tilastot

Valtionosuudet 2021
Yhteensä 91 240 428 €

Ammatillinen koulutus

Vapaa sivistystyö
47 003 301 €

22%

26 %

23 610 958 €

23%

52 %
Perusopetus

20 %

18 684 561 €

53 %
Lukiokoulutus 2 %

1 941 608 €

Kansanopistojen avustusmäärärahat ja valtionosuudet, euroa
Nuorisotakuun
opintoseteliavustukset
maahanmuutMuut
LakeOpintoseteli- tajanuorten opintoseteliVuosi avustukset
koulutukseen
avustukset avustukset
-

Ylimääräiset
avustukset

Rakenteellisen
kehittämisen
avustukset

950 000

150 000

200 000

2012

1 200 000

2013

780 000

1 090 000

1 150 000

350 000

2014

780 000

1 100 000

750 000

150 000

2015

780 000

1 100 000

2016

1 220 000

1 100 000

2017

1 196 000

1 040 000

2018

1 016 000

1 040 000

2019

1 060 000

1 040 000

2020

1 066 000

1 040 000

2021

1 066 000

1 040 000

Määrärahat
yhteensä

Vapaan
sivistystyön
valtionosuudet

2 500 000

47 831 774

3 370 000

47 573 089

400 000

3 180 000

47 460 271

50 000

400 000

2 330 000

45 927 207

50 000

400 000

2 870 000

46 121 100

-

150 0001

336 000

2 722 000

42 706 340

-

50 000

100 000

5 700 000

47 459 607

-

50 000

50 000

2 206 000

46 954 841

3 426 0003

-

6 157 9264

11 683 926

47 051 526

946 0005

-

3 102 000*

47 003 301

100 000

3 494 0002

*

-

50 000

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).
5  Vuonna 2021 myönnettiin opintoseteliavustusta kansanopistojen ylläpitäjille työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 946 000 euroa.
* Koronatilanteesta johtuvien menetysten korvaamiseksi on vapaan sivistystyön toimijoille haettavissa 5 miljoonan euron määräraha 31.8.2021 asti,
josta kansanopistoille kohdentuva kokonaissumma vahvistuu lokakuussa 2021.

38 Tilastoliite

Tilastot

Opiskelijaviikkojen kehitys vuosina 2007–2021

vos-rahoitetut ovk:t

toteutuneet ovk:t

Kansanopistojen rahoituspäätöksissä huomioidut internaattiopiskelijaviikot
ja yksikköhinnan perusteena olevat opiskelijaviikot

Lin. (yksikköhinnan
perusteena olevat
ovk:t)

Lin. (opistolla
asuvien ovk:t)

Yksikköhinnan perusteena olevat ovk:t

Opistolla asuvien ovk:t
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KANSANOPISTOKOKOUS 29.9.2021

› VERKOSSA

› Tekninen toteutus: Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli

OHJELMA
Tilaisuuden puheenjohtajana Jukka Tammisuo
9.15

Tilaisuuden avaussanat
toiminnanjohtaja Minna Nieminen, Kansanopistoyhdistys
rehtori Jukka Tammisuo, Suomen Nuoriso-opisto

9.30

Kansanopiston päivitetty brändi-identiteetti – osallistava valmennustyöpaja
Joni Räikkönen ja Erik Bäckman, Miltton oy

11.00

tauko

11.15

Kansanopiston ja korkeakoulun yhteistyöstä – case Mikkeli
kehitysjohtaja ja vararehtori Kalevi Niemi, XAMK,
Suomen Nuoriso-opiston hallituksen puheenjohtaja

11.45

Lounastauko

12.45

Toivon pedagogiikkaa
Sosiaalipedagogiikan professori Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto

13.15

Yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen
vararehtori Janne Wilkman, Suomen Nuoriso-opisto

13.45

Opinvoimala-hyvinvointipalvelu opiskelun tukena
hankekoordinaattori Jani Loikkanen ja erityissuunnittelija Laura Lappi, Otavia

14.15

Tilaisuus päättyy ja vuosikokouksen valtakirjojen tarkastus alkaa

15.00

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