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KEVÄTKOKOUSKUTSU 4.4.2023 

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n kevätkokous pidetään Rehtoripäivien 

yhteydessä tiistaina 4.4.2023 klo 16.00 alkaen Lahden pääkirjaston Auditoriossa (Kirkkokatu 31, Lahti). 

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi sääntömuutoksen kokouksessaan 28.9.2022 ja yhdistyksessä siirryttiin 

kahden varsinaisen kokouksen, kevät- ja syyskokouksen käytäntöön. Kevätkokous pidetään maalis-

toukokuun välisenä aikana ja syyskokous syys-marraskuun välisenä aikana. 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. 

Kevätkokouksen järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme ystävällisesti, että toimittaisitte valtakirjanne jo 

etukäteen yhdistyksen toimistoon viimeistään 29.3.2023 joko postitse (Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki) 

tai mieluiten skannattuna sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kansanopistot.fi. Emme voi taata, että 

tämän jälkeen toimitetut valtakirjat tulevat mukaan kevätkokoukseen. Ottakaa siis varmuuden vuoksi 

valtakirja mukaan. Valtakirjan voi esittää vielä kokouspaikalla, mutta ruuhkien välttämiseksi suosittelemme 

käyttämään edellä mainittua menettelyä. Jokaisen valtuutetun tulee henkilökohtaisesti noutaa numeroitu 

äänestyskorttinsa Kansanopistoyhdistyksen infopisteeltä ennen vuosikokousta. Kutsun liitteenä 

valtakirjapohja sekä kevätkokouksen esityslista.  

Kevätkokouksen materiaali on luettavissa noin kaksi viikkoa ennen kokousta tämän linkin kautta. 

VÅRMÖTESKALLELSE 4.4.2023 

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:s vårmöte hålls i samband med 

Rektorsdagarna tisdagen den 4 april 2023 kl. 16.00 i Auditoriet i Lahtis huvudbibliotek (Kirkkokatu 31, Lahtis). 

Föreningens årsmöte godkände stadgeändringarna i sitt möte den 28.9.2022 och en praxis med två ordinarie 

möten, ett vår- och höstmöte, infördes. Vårmötet hålls mellan mars och maj och höstmötet mellan 

september och november. I enlighet med Finlands Folkhögskolföreningens nuvarande stadgar kan en av 

medlemsorganisationen befullmäktigad person representera föreningens medlemsorganisation på 

föreningens möten (2§). Den av medlemsorganisationen befullmäktigade representanten har en röst (7§). 

En person kan vara befullmäktigad av flera medlemsorganisationer. Rösträtten kan bevisas med fullmakt eller 

utdrag ur protokoll. 

För att underlätta arrangemangen under vårmötet ber vi er vänligen leverera era fullmakter redan på förhand 

till föreningens kansli antingen per post (Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors) eller helst skannad per e-

post till adressen kansli@folkhogskolor.fi, senast den 29.3.2023. Vi kan inte garantera att fullmakter som 

skickats efter detta datum hinner beaktas i tid för vårmötet, så ta dem med er för säkerhets skull. Fullmakten 

kan presenteras ännu på mötesplatsen, men för att undvika köer rekommenderar vi er att skicka den på 

förhand. Varje befullmäktigad ska personligen hämta sitt numrerade röstkort från Folkhögskolföreningens 

infopunkt innan vårmötet. Föredragningslista för vårmötet och en blankett för fullmakten bifogas.  

Vårmötesmaterialet finns att läsa via denna länk cirka två veckor innan mötet. 

 

Helsingissä/i Helsingfors 22.2.2023 

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry 

https://drive.google.com/drive/folders/1eRgXVz6_-6QTFsUfe3f_yKgghaR3Ryrg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eRgXVz6_-6QTFsUfe3f_yKgghaR3Ryrg
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TÄMÄ TOIMINTAKERTOMUS	kuvaa	yhdistyksen	toi-
mintaa	vuonna	2022.	Yhdistyksen	vuosikokous	päätti	
syyskuussa	2022	muuttaa	sääntöjä	siten,	että	yhdis-
tyksessä	siirrytään	kahden	vuosittaisen	kokouksen	
käytäntöön.	Kevätkokouksessa	käsitellään	tilinpäätös	
ja	toimintakertomus,	ja	syyskokouksessa	talousarvio	
ja	toimintasuunnitelma	sekä	henkilövalinnat.	Tämän	
toimintakertomuksen	myötä	siirrytään	käytäntöön,	
jossa	yhdistyksen	tilikausi	ja	toimintakertomuskausi	on	
sama,	kalenterivuosi.	Yhdistyksen	vuosikokous	käsit-
teli	syyskuussa	2022	toimintakertomuksen	kaudelta	
10/2020–09/2022.	Tähän	käsillä	olevaan	toimintaker-
tomukseen	on	koottu	vuoden	2022	toiminta.

Koronaepidemia	koetteli	kansanopistoja	monella	taval-
la	ja	siitä	elpymisen	todettiin	vaativan	aikaa.	Vuoden	
2022	aikana	pyrittiin	myös	siihen,	että	epidemian	
pitkäaikaiset	vaikutukset	kansanopistojen	toiminta-
edellytyksiin	vältetään.	Tätä	tavoitetta	tukevaa	val-
mistelutyötä	tehtiin	hyvässä	yhteistyössä	poliittisten	
päättäjien	ja	viranomaisten	kanssa.	Uusia	muutoksia	
kansanopistojen	toimintaan	aiheuttivat	vuonna	2022	
sota	Ukrainassa	ja	energian	hinnan	nousu.	Kansano-
pistot	tunnetaan	kyvystään	reagoida	nopeasti	uusiin	
tilanteisiin.	Ukrainasta	tulleet	pakolaiset	ovat	voineet	
hakea	Suomesta	tilapäistä	suojelua.	Jo	muutamassa	
viikossa	ensimmäiset	ukrainalaiset	vastaanotettiin	
opistoihin.	Vapaan	sivistystyön	koulutuksen	järjestämi-
seen	Ukrainan	pakolaisille	saatiin	myös	lisärahoitusta	
vuodelle	2022.	Vuoden	2022	aikana	energiakustan-
nusten	nousu	vaikutti	kansanopistojen	talouteen	ja	
energiatehokkuuteen	kiinnitettiin	erityistä	huomiota.	

Kansanopistoyhdistyksen	toiminnassa	painottui	vuo-
den	2022	aikana	erityisesti	tulevaisuustyöskentely.	
Vuoden	aikana	laadittiin	yhdistykselle	uusi	strategia	

ja	käynnistettiin	kansanopistojen	yhteinen	tulevai-
suustyöskentely.	Syksyllä	2022	laaditussa	Delfoi-tut-
kimuksessa	vastaajat	näkivät,	että	kansanopistojen	
tulisi	ehdottomasti	olla	kestävyysmurroksessa	edellä-
kävijöitä.	Koulutuspoliittisessa	keskustelussa	Kansano-
pistoyhdistys	onkin	vahvasti	nostanut	esille	sivistyksen	
sekä	uudenlaisen	maailmansuhteen	rakentamisen	
merkitystä.	Sivistyksen	käsite	on	noussut	uudella	
tavalla	keskeiseksi	myös	koulutuspoliittisesti.	Erilaisten	
kriisien	ajassa	sivistys	sekä	demokratia	arvoperustana	
nousivat	tärkeiksi	keskustelunaiheiksi	myös	Pohjois-
maisessa	Kansanopistoneuvostossa,	jossa	Suomen	
Kansanopistoyhdistys	toimi	puheenjohtajan	roolissa.	

Yhdistys	antoi	kuluneen	vuoden	aikana	27	lausuntoa.	
Yhdistyksen	tilaisuuksiin	osallistui	vuonna	2022	1352	
henkeä.	Tilaisuuksia	järjestettiin	41	kappaletta.	Tou-
kokuussa	2022	pidetty	Rehtoripäivä	oli	yhdistyksen	
ensimmäinen	kokonaan	lähitoteutuksena	pidetty	
tilaisuus	kahteen	vuoteen	koronaepidemian	alkamisen	
jälkeen.	Kokemusten	vaihtoon	ja	yhdessä	olemiseen	
varattiin	erityisen	paljon	aikaa.	Kansanopistopäivillä	
elokuussa	2022	oli	runsas	osallistujajoukko.	Yhdis-
tyksen	lausunnot	ja	tilaisuudet	on	kuvattu	tämän	
toimintakertomuksen	liitteellä	2.	

Yhdistys	on	edistänyt	myös	kansanopistojen	yhteisyyt-
tä	ja	näkyvyyttä	yhteisellä	brändityöllä	ja	viestintäkam-
panjoilla.	Yhteinen	brändilupaus	”Autamme	kaikkia	
oppimaan	itsensä	elämässä	eteenpäin”	nostaa	esille	
kansanopistojen	yhteiset	arvot	ja	tehtävän	yhteis-
kunnassa.	Yhteisten	tavoitteiden	eteen	tehtyä	työtä	
kuvataan	tarkemmin	tässä	toimintakertomuksessa.	

1. YLEISTÄ 
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KANSANOPISTOYHDISTYKSEN HALLITUS teki vuon-
na	2022	strategiatyötä	ja	uudisti	yhdistyksen	strate-
gian.	Strategiassa	kuvataan	Suomen	Kansanopistoyh-
distyksen	perustehtävä,	strategiset	painopistealueet	
ja	yhdistyksen	toimintatavat.	Strategia	on	kokonai-
suudessaan	luettavissa	Kansanopistoyhdistyksen	

kotisivuilta.	Yhdistyksen	hallituksen	linjaamassa	stra-
tegiassa	painopisteitä	on	neljä.	Ne	on	kuvattu	lyhyesti	
alla.	Painopistealueet	kuvaavat	sitä,	mihin	suuntaan	
Kansanopistoyhdistyksessä	nähdään	tärkeäksi	kehittää	
kansanopistotyötä.	Painopistealueille	asetettiin	lisäksi	
kehittämistavoitteita	ajalle	2023–2026.	

2. UUDISTETTU STRATEGIA

STRATEGISET 
PAINOPISTEET

INF
O

Kansanopistot ovat tunnettu ja arvostettu koulutusmuoto, jolla on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan  
osaamisen, sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentajana.

Kansanopistot edistävät  
kaikkien mahdollisuuksia oppia.

Kansanopistot ovat  
uutta luovia ja kestäviä.

Kansanopisto- 
verkosto on vahva. 

Kansanopistoilla on  
tunnistetut tehtävät.

TAVOITE

UUDISTAVA

YHDISTÄVÄ

KESTÄVÄ

VAIKUTTAVA

KANSANOPISTOT OVAT UUTTA LUOVIA JA KESTÄVIÄ
Kansanopistot	ovat	kokeilevia,	kehittäviä	ja	yhteis-
kuntaa	uudistavia	oppilaitoksia.	Ne	edistävät	toimin-
nallaan	kestävää	tulevaisuutta,	luovat	edellytyksiä	
uudistavalle	oppimiselle	ja	merkityksellisen	elämän	
kokemiselle.	Sivistyspedagogiikka	ja	yhteisöllisyys	
ovat	kansanopistojen	keskeiset	työkalut,	joilla	tuetaan	
yhteiskunnan	ja	yksilöiden	uudistumista.	

KANSANOPISTOILLA ON TUNNISTETUT TEHTÄVÄT
Kansanopistoilla	on	merkittävä	rooli	suomalaisen	
yhteiskunnan	sivistyksen	ja	hyvinvoinnin	rakentajana.	
Ne	edistävät	ihmisen	kasvamista	täyteen	potenti-
aaliin.	Kansanopistot	haluavat	ottaa	hoitaakseen	
uusia	koulutustehtäviä.	Ne	asemoituvat	vankemmin	
osaksi	suomalaista	koulutusjärjestelmää.	Ne	myös	
vaihtoehtoistavat,	täydentävät	ja	tukevat	suomalaista	
koulutusjärjestelmää.	Ne	osallistuvat	suomalaisten	
koulutustason	nostamiseen.	Kansanopistot	ja	niiden	
tehtävät	tunnetaan	ja	niitä	arvostetaan.

KANSANOPISTOT EDISTÄVÄT KAIKKIEN  
MAHDOLLISUUKSIA OPPIA
Kansanopistojen	koulutus	tukee	kaikkien	yhdenvertai-
sia	mahdollisuuksia	sivistykseen	ja	yhteiskunnalliseen	
osallisuuteen.	Olemme	olemassa,	jotta	jokainen	ihmi-
nen	saisi	tavoitella	hyvää	elämää	oppimisen	keinoin	
riippumatta	siitä,	mistä	hän	on	tulossa	tai	mihin	hän	on	
menossa.	Kansanopistojen	koulutus	tukee	hyvinvoivaa	
kansalaisyhteiskuntaa,	edistää	demokratiaa	ja	yhteis-
kuntarauhaa.	Kansanopistojen	keskeisiä	työkaluja	ovat	
ohjauksellisuus	ja	opiskelijan	aito	kohtaaminen.	

KANSANOPISTOVERKOSTO ON VAHVA 
Kansanopistoilla	on	hyvät	toimintaedellytykset	teh-
täviensä	hoitamiseen.	Niillä	on	tehtävien	edellyttä-
mät	resurssit	sekä	edellytykset	kehittyä	ja	uudistua.	
Kansanopistojen	valtakunnallinen	verkosto	pysyy	
vahvana	ja	elinvoimaisena.	Kansanopistojen	toiminta	
tunnetaan	laajasti

YHDISTYKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET: 
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YHDISTYKSEN TOIMINNAN KESKIÖSSÄ on sen 
jäsenistön	toimintaedellytysten	kehittäminen	järjes-
töpoliittisen	vaikuttamistyön	keinoin.	Yhdistyksen	eri	
toimintoja	toteutetaan	kokonaisvaltaisesti	vaikutta-
mistavoitteiden	mukaisesti.	Vaikuttamistoiminnalla	
varmistetaan	kansanopistojen	tehtävät	uudistuvassa	
koulutusjärjestelmässä.	Yhdistyksen	strategisia	tavoit-
teita	on	edistetty	suoralla	poliittisella	yhteydenpidolla	
ja	jäsen-	sekä	yhteistyöjärjestöjen	kautta.	Yhdistys	on	
osallistunut	sivistyksestä	käytävään	yhteiskunnalliseen	
keskusteluun.	Yhdistyksen	toimintakaudella	antamat	
lausunnot	ja	kannanotot	on	lueteltu	tämän	asiakirjan	
lopussa.

Kansanopistoyhdistyksen	keskeisiä	vaikuttamistyön	
teemoja	ovat	toimintakaudella	olleet	kansanopistojen	
yhteiskunnalliset	sivistystehtävät,	oppivelvollisuuden	
laajentaminen,	maahanmuuttajien	koulutus,	jatkuva	
oppiminen	sekä	korkeakoulutuksen	saavutettavuus.	
Lisäksi	on	vaikutettu	toisen	asteen	koulutuksen	jär-
jestämiseen	ja	kestävän	kehityksen	strategiatyöhön.	
Covid-19-pandemia	muutti	huomattavasti	kansano-
pistojen	toimintaa	ja	sen	vaikutuksia	käsiteltiin	myös	
vuonna	2022.	

Yhdistys	tekee	laajaa	sidosryhmätyötä	ja	osallistuu	
ajankohtaisiin	työryhmiin	ja	verkostoihin.	

Osana	vapaan	sivistystyön	keskusjärjestöjen	yhteistyö-
tä	Kansanopistoyhdistys	osallistui	Suomen	Kestävän	
kehityksen	toimikunnan	työhön.	Toimikunnassa	työs-
tettiin	kestävän	kehityksen	tiekartta	ja	strategia.	Sivis-
tys	on	keskeisesti	esillä	tiekartassa,	jonka	toimeenpa-
nosuunnitelman	laatiminen	käynnistyi	keväällä	2022.

Yhdistys	osallistui	tiiviisti	Vapaa	Sivistystyö	ry:n	toi-
mintaan	ja	vapaan	sivistystyön	oppilaitosmuotojen	
yhteistyöhön.	Yhdistys	on	edustettuna	opetus-	ja	
kulttuuriministeriön	asettamassa	vapaan	sivistystyön	
yhteistyöryhmässä.	Yhdistys	osallistui	myös	Opetus-
hallituksen	toisen	asteen	yhteishaun	kehittämistyöryh-
män	työhön	sekä	OKM:n	toisen	asteen	kehittämisen	
seurantaryhmään.	Vaikuttamisen	yhteistyötä	tehtiin	
myös	muiden	sivistysjärjestöjen,	mm.	Sivistystyönan-
tajien	ja	AMKEn,	kanssa.

KANSANOPISTOJEN RAHOITUS,  
SUORITTEET JA OPISKELIJAMÄÄRÄT
Kansanopistoyhdistys	kokoaa	laajasti	kansanopis-
tojen	toimintaa	koskevaa	tietoa.	Kansanopistojen	
valtionosuusrahoitus	eri	koulutusmuotoihin	vuonna	
2022	on	esitetty	alla	olevassa	kaaviossa.	Suhteessa	
aiempiin	vuosiin	vapaan	sivistystyön	rahoitus	kasvoi	
vuonna	2022	erityisesti	maahanmuuttajakoulutuksen	
rahoitusmuutoksen	sekä	oppivelvollisille	suunnatun	
koulutuksen	rahoituksen	myötä.	

 
Vapaan	sivistystyön	valtionosuusrahoitusta	ja	avustus-
määrärahojen	kehitystä	kuvaa	myös	liitteenä	1	oleva	
taulukko.	Avustusten	osalta	muutoksia	aiempaan	on	
tapahtunut	opintoseteliavustuksissa	Nuorisotakuun	
opintoseteliavustusmäärärahan	siirryttyä	osaksi	maa-
hanmuuttajakoulutuksen	valtionosuusrahoitusta	ja	
ylimääräisten	avustusten	osalta.	

Kansanopistoyhdistys	vaikutti	toimintavuoden	2022	
aikana	aktiivisesti	kansanopistojen	rahoitukseen	ja	
osallistui	rahoitusta	koskeviin	viranomaisneuvotte-
luihin.	Julkisen	talouden	kehyksiä	vuosille	2021–2024	
ja	vastaavasti	vuosille	2022–2025	määriteltäessä	pää-
ministeri	Marinin	hallitus	päätti,	että	”opetus-	ja	kult-
tuuritoimen	rahoituksesta	annettua	lakia	ja	vapaasta	
sivistystyöstä	annettua	lakia	muutetaan	siten,	että	
koronaepidemiasta	johtuvat	toiminnan	volyymin	ja	

3. EDUNVALVONTA- JA VAIKUTTAMISTYÖ

VALTIONOSUUDET 2022
Yhteensä	94	348	485	€

Ammatillinen koulutus

Perusopetus

Lukiokoulutus 2 %

Vapaa sivistystyö

57 %

21 %

20 %
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kustannusten	pienentyminen	eivät	vaikuta	alentavasti	
tulevien	vuosien	rahoitustasoon	ja	jakautumiseen.”	
Lisäksi	todettiin,	että	opetus-	ja	kulttuuriministeriö	voi	
käyttää	harkintaa	vapaan	sivistystyön	suoritemäärien	
määräämisessä.	Yhdistys	neuvotteli	opetus-	ja	kulttuu-
riministeriön	ja	Opetushallituksen	kanssa	siitä,	miten	
koronaepidemian	vaikutukset	tulevaan	rahoitukseen	
voitaisiin	välttää,	jotta	kansanopistojen	toimintakyky	
ei	vaarantuisi	pitkäkestoisesti.	Koronaepidemia	vaikutti	
huomattavasti	kansanopistojen,	samoin	kuin	muiden	
vapaan	sivistystyön	järjestäjien,	suoritemääriin	vuosi-
na	2020	ja	2021.	Vuoden	2020	ja	2021	suoritemäärien	
laskun	vaikutuksista	vuoden	2023	ja	2024	vapaan	
sivistystyön	rahoitukseen	keskusteltiin	vuoden	2022	
aikana.	Yhteistyössä	opetus-	ja	kulttuuriministeriön,	
Opetushallituksen	sekä	vapaan	sivistystyön	keskus-
järjestöjen	kanssa	muodostettiin	ratkaisuesitys,	jonka	
tavoitteena	oli	kohdella	eri	oppilaitoksia	mahdolli-
simman	tasapuolisesti.	Laadittu	ratkaisu	oli	pohjana	
vuoden	2023	rahoituspäätöksille.
 
Vuonna	2022	oli	 lisäksi	käsittelyssä	esitys,	 jossa	
ehdotettiin	muutettavaksi	opetus-	ja	kulttuuritoimen	
rahoituksesta	annetun	lain	ja	vapaasta	sivistystyöstä	
annetun	lain	säännöksiä	siten,	että	varainhoitovuosien	
2023	ja	2024	yksikköhintojen	laskemisessa	käytet-
täisiin	poikkeuksellisesti	vuoden	2019	kustannus-	ja	
suoritetietoja.	Tavoitteena	oli,	että	koronaepidemiasta	
johtuva	toiminnan	volyymin	ja	kustannusten	pienen-
tyminen	ei	vaikuttaisi	alentavasti	tulevien	vuosien	
rahoitustasoon	ja	rahoituksen	jakautumiseen.	Kan-
sanopistoyhdistys	piti	säädösesityksen	tavoitetta	
erittäin	kannatettavana.	Hallituksen	esitys	hyväksyt-
tiin	talousarviokäsittelyn	yhteydessä	eduskunnassa	
joulukuussa	2022.	

Vapaata	sivistystyötä	koskeviin	säädöksiin	tehtiin	syk-
syllä	2020	määräaikainen	muutos,	jotta	kansanopistot	
voisivat	koronaepidemian	aikana	järjestää	tarvittavaa	
etäopetusta	ilman	säädöksissä	määriteltyä	20	%	suori-
temäärärajaa	ja	10	tunnin	lähijaksoa.	Määräaikainen	
säädösmuutos	oli	voimassa	vielä	vuonna	2022	elokuun	
loppuun	saakka.	

Kansanopistoyhdistyksen	hallituksen	asettama	talous-
työryhmä	kokosi	laajasti	kansanopistojen	rahoitusta	
ja	suoritteita	koskevaa	tietoa.	Taloustyöryhmä	laati	
seuranta-aineistot	opiskelijaviikoista,	kustannusrapor-
toinnin	tuloksista	sekä	valtionosuuksista.	Yhteenvetoja	
käsiteltiin	Kansanopistoyhdistyksen	hallituksessa,	
yhdistyksen	tilaisuuksissa	sekä	opetus-	ja	kulttuurimi-
nisteriön	ja	Opetushallituksen	kanssa.	Taloustyöryhmä	
katsoi,	että	kansanopistojen	opiskelijaviikkokehityksen	
ja	rahoituksen	ennakoinnissa	tulee	huomioida	väestö-
rakenteen	kehittyminen	ja	muut	toimintaympäristön	
trendit.	Yhdistyksen	hallituksessa	linjattiin	tarvittavan	
yhteistä	trendien	analysointia.	Koronaepidemian	aika-
na	heikentynyttä	vapaan	sivistystyön	opiskelijaviikko-
määrää	nähtiin	tärkeäksi	nostaa	takaisin	vuoden	2019	
tasolle.	Tässä	oleellisena	pidettiin	kansanopistojen	
yhteistä	muutosvalmiuden	kehittämistä	ja	tulevaisuu-
den	tehtävien	ennakointia.	

KANSANOPISTOJEN  
TULEVAISUUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN
Strategiatyön	yhteydessä	hallituksessa	linjattiin	kevääl-
lä	2022,	että	yhdistys	tekee	kansanopistokentän	kanssa	
yhdessä	tulevaisuustyötä	tavoitteena	kansanopistojen	
tulevaisuuden	tehtävien	hahmottaminen	ja	yhteisen	
tulevaisuuskuvan	jäsentäminen.	Yhdistys	laatisi	myös	
tiekartan	tulevaisuustavoitteiden	saavuttamiselle.	

KANSANOPISTOJEN TEHTÄVÄT 2035 (Delfoi-tutkimus 2022, SKY-FFF)

TOP5 – KANSANOPISTOT

• Kestävän	tulevaisuuden	rakentaminen	(17)
• Elinikäisen	oppimisen	tukeminen	(13)
• Kotoutumisen	ja	monikulttuurisuuden	edistäminen	(13)
• Ekososiaalisen	sivistyksen	edistäminen	(13)
• Oppimisen	ja	sivistyksen	mahdollistaminen	kaikille	(12)
• Ihmisenä	kasvun	ja	hyvinvoinnin	tukeminen	(12)
• Yleissivistyksen	ja	jatko-opintokelpoisuuden	lisääminen	(12)

TOP5 – SIDOSRYHMÄT/TUTKIJAT

• Perustaitojen	vahvistaminen	(6)
• Oppimisen	ja	sivistyksen	mahdollistaminen	kaikille	(5)
• Kestävän	tulevaisuuden	rakentaminen	(5)
• Elinikäisen	oppimisen	tukeminen	(4)
• Kotoutumisen	ja	monikulttuurisuuden	edistäminen	(4)
• Ihmisenä	kasvun	ja	hyvinvoinnin	edistäminen	(4)
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Lisäksi	yhdistyksen	tavoitteena	on	tukea	kansanopis-
tojen	muutoskykyisyyttä.	Yhteinen	tulevaisuustyö	on	
kirjattu	toteutettavaksi	myös	yhdistyksen	toiminta-
suunnitelmaan.	

Yhteinen	tulevaisuuskeskustelu	aloitettiin	Rehtori-
päivässä	4.5.2022.	Yhdistys	laati	tämän	jälkeen	kan-
sanopistojen	tulevaisuutta	koskevan	Delfoi-selvityksen	
yhteistyössä	Otavan	Opiston	kanssa.	Sen	tuloksia	
esiteltiin	Kansanopistokokouksessa.	Delfoi-tutkimuk-
sen	avulla	selvitettiin	vastaajien	(kansanopistojohto	ja	
sidosryhmät)	näkemyksiä	kansanopistojen	keskeisistä	
tehtävistä	nyt	ja	vuonna	2035	sekä	arvioitiin	erilaisia	
tulevaisuusväitteitä.	Delfoi-tutkimuksen	perusteella	
kestävän	tulevaisuuden	rakentaminen	nähtiin	kan-
sanopistojen	tulevaisuuden	tärkeimmäksi	tehtäväksi.	
Alla	olevassa	kuvassa	esitetään	vastausten	jakautumi-
nen	kysyttäessä	kansanopistojen	tärkeimpiä	tehtäviä	
vuonna	2035	kansanopistojohdon	ja	sidosryhmien	
näkemyksen	perusteella.	Tulevaisuustyöskentelyä	
jatketaan	vuonna	2023.
 

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS  
JA KOTOUTUMINEN
Uusi	vapaan	sivistystyön	maahanmuuttajakoulutuksen	
rahoitusjärjestelmä	otettiin	käyttöön	vuonna	2022.	
Samanaikaisesti	rahoituksen	kokonaismäärään	saatiin	
myös	tuntuva	lisäys,	jonka	avulla	uusi	järjestelmä	mah-
dollistui.	Uusi	järjestelmä	ja	rahoitus	mahdollistavat	
kansanopistoille	ja	koko	vapaalle	sivistystyölle	parem-
mat	mahdollisuudet	kotoutumisen	edistämiseen.	
Uudistus	on	myös	yhteiskunnallisesti	merkittävä,	koska	
se	edistää	kotoutujien	mahdollisuuksia	oppia	suomen/
ruotsin	kieli	ja	yhteiskunnassa	tarvittavat	perustaidot	
maksuttomassa	koulutuksessa,	joka	toteutetaan	osa-
na	suomalaista	koulutusjärjestelmää.	Järjestelmän	
ongelmana	on	yhdenvertaisuuden	näkökulmasta	se,	
että	kotoutumisajan	ylittäneet	opiskelijat	eivät	voi	
osallistua	maksuttomaan	vapaan	sivistystyön	kotoutu-
miskoulutukseen.	Kansanopistoyhdistys	on	esittänyt,	
että	tämä	epäkohta	tulee	järjestelmästä	korjata.	

Vuoden	2022	aikana	yhdistys	vaikutti	kotoutumista	
koskevan	lainsäädännön	valmisteluun	ja	otti	kantaa	
hallituksen	esitykseen	eduskunnalle	laiksi	kotoutu-
misen	edistämisestä	ja	siihen	liittyviksi	laeiksi.	Kan-
sanopistoyhdistys	piti	hyvänä,	että	esityksellä	tavoi-
tellaan	alkuvaiheen	ohjauspalveluiden	parempaa	

kohdentumista	ja	kotoutujan	tarpeisiin	vastaamista.	
Kansanopistoyhdistys	esitti	hallituksen	esityksen	käsit-
telyn	yhteydessä,	että	käynnistetään	välittömästi	
toimet	vapaan	sivistystyön	lain	muuttamisesta	siten,	
että	opintojen	maksuttomuuden	ja	kotoutumissuun-
nitelman	välinen	kytkös	poistetaan.	Mahdollisuutta	
tarjota	maksuttomia	opintoja	ei	tulisi	sitoa	ajallisesti	
kotoutumissuunnitelman	kestoon.	Samanaikaisesti	
oppilaitosten	rahoitusta	tulee	lisätä	siten,	että	kie-
liopintoja	ja	kotoutumista	tukevia	opintoja	voidaan	
tarjota	maksuttomasti	myös	niille	henkilöille,	joille	ei	
ole	laadittu	kotoutumissuunnitelmaa	tai	sen	kesto	on	
päättynyt.	Kotoutumista	koskevaa	hallituksen	esitystä	
ei	saatu	käsiteltyä	eduskunnassa	vielä	vuoden	2022	
aikana.

Ennakoimattomia	muutoksia	kansanopistojen	ja	yhdis-
tyksen	toimintaan	aiheutti	myös	Venäjän	hyökkäys	
Ukrainaan	helmikuussa	2022.	Kansanopistot	tunne-
taan	kyvyistään	reagoida	nopeasti	uusiin	tilanteisiin.	
Ukrainasta	tulleet	pakolaiset	hakivat	Suomesta	tila-
päistä	suojelua.	Jo	muutamassa	viikossa	ensimmäi-
set	ukrainalaiset	vastaanotettiin	kansanopistoihin.	
Valmistelua	tehtiin	hyvässä	yhteistyössä	opetus-	ja	
kulttuuriministeriön	ja	Maahanmuuttoviraston	kanssa.	
Yhdistys	vaikutti	ukrainalaisten	mahdollisuuksiin	pääs-
tä	maksuttomaan	vapaan	sivistystyön	koulutukseen	
esittämällä	tarkoitukseen	lisärahoitusta	ja	vaikutta-
malla	kotoutumissuunnitelmien	laatimista	koskeviin	
hallinnollisiin	prosesseihin.	Vapaan	sivistystyön	kou-
lutuksen	järjestämiseen	Ukrainan	pakolaisille	saatiin	
lisärahoitusta	vuodelle	2022	yhteensä	5	miljoona	
euroa.	Suomen	hallituksen	kehysriihessä	lisättiin	
julkisen	talouden	suunnitelmaan	vapaan	sivistystyön	
maahanmuuttajien	kotoutumiskoulutukseen	5	miljoo-
naa	euroa	vuodelle	2023,	4	miljoonaa	euroa	vuodelle	
2024	ja	3	miljoonaa	euroa	vuodelle	2025	Ukrainan	
pakolaisten	koulutustarpeisiin.	

Yhdistyksessä	toimi	kansanopistojen	asiantuntijoista	
koostuva	maahanmuuttajakoulutuksen	työryhmä.	
Työryhmä	käsitteli	erityisesti	kotoutumislainsäädän-
töön,	kotoutumiskoulutuksen	uudistuneeseen	opetus-
suunnitelmaperusteeseen	sekä	Ukrainan	pakolaisiin	
liittyviä	asiakokonaisuuksia.	Lisäksi	asiantuntija	Heidi	
Luukkaisen	työpanosta	hyödynnettiin	Ukrainan	pako-
laisten	koulutusta	koskevan	selvityksen	kokoamisessa	
ja	muissa	maahanmuuttajakoulutuksen	asiantuntija-
tehtävissä.
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OPPIVELVOLLISUUSUUDISTUS
Kansanopistoyhdistys	vaikutti	aktiivisesti	siihen,	että	
kansanopistojen	osaaminen	saataisiin	mahdollisim-
man	hyvin	käyttöön	vuonna	2021	tehdyssä	oppivel-
vollisuusuudistuksessa.	Kansanopistoille	määriteltyä	
uuden	tehtävän	mukaista	koulutusta	vahvistettiin	
vuoden	2022	aikana.	Vuonna	2022	kansanopistojen	
järjestämään	Opistovuosi-koulutukseen	voitiin	hakea	
ensimmäistä	kertaa	yhteishaussa.	Ensisijaisia	hakijoita	
oli	980.	Vuonna	2022	kansanopistojen	Opistovuo-
si-koulutusta	tarjosi	41	kansanopistoa	ja	syksyllä	2022	
koulutuksen	aloitti	705	oppivelvollista.	Yhdistyksen	
toimistoa	tuki	sen	hallituksen	asettama	oppivelvolli-
suustyöryhmä.	

Talousarviovalmistelun	yhteydessä	yhdistys	vaikutti	
kansanopistojen	oppivelvollisuuskoulutuksen	resur-
sointiin.	Yhdistys	on	vaikuttanut	siihen,	että	Opistovuo-
si	oppivelvollisille	-koulutuksen	rahoitus	olisi	riittävä	
ja	sen	järjestäminen	ei	vähentäisi	kansanopistojen	
muuta	koulutusta.	Lisäksi	yhdistys	vaikutti	siihen,	että	
koulutuksen	oppimateriaalimaksut	huomioitaisiin	
kansanopistojen	rahoituksessa.	Vuodelle	2022	oppi-
velvollisille	suunnattuun	koulutukseen	osoitettiin	3,5	
miljoonaa	euroa.	Säädöksiä	täydennettiin	siten,	että	
kansanopistojen	oppimateriaalikustannuksia	katetaan	
opiskelijaviikkokohtaisella	oppimateriaalilisällä,	joka	
jaettiin	vuoden	2022	aikana	Opetushallituksesta	avus-
tushaulla	ennen	sen	siirtymistä	osaksi	laskennallista	
järjestelmää.		

Yhdistys	vaikutti	myös	tutkintokoulutukseen	valmen-
tavaa	koulutusta	(TUVA)	koskeviin	asioihin.	Yhdistys	
lausui	TUVA-koulutuksen	perusteista	ja	rahoituksesta.	
Yhdistys	järjesti	kansanopistoille	suunnattuja	webinaa-
reja	TUVA-koulutuksen	säädöksistä	ja	järjestämisluvis-
ta.	Kansanopistoyhdistys	katsoi,	että	järjestäjäverkkoa	
rakennettaessa	kaikki	nivelvaiheen	koulutuksia	järjes-
täneiden	kokemus	ja	osaaminen	tulee	huomioida,	jotta	
verkosto	rakentuu	opiskelijoita	parhaalla	mahdollisella	
tavalla	palvelevaksi.	Kansanopistoilla	on	pitkäaikainen	
kokemus	ja	osaaminen	nivelvaiheen	koulutuksen	ja	
erityisesti	oppivelvollisuusiän	ylittäneiden	perusope-
tuksen	järjestämisestä.	Rahoituksen	osalta	yhdistys	
vaikutti	myös	siihen,	että	rahoitus	kohtelisi	erilaisia	
järjestäjiä	yhdenvertaisesti	myös	toiminnan	alkuvai-
heessa.

TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN  
KEHITTÄMINEN
Yhdistys	seurasi	ja	vaikutti	ammatillisen	koulutuksen	
säädösvalmisteluun	ja	kehittämisohjelmiin.	Yhdis-
tyksen	hallituksen	nimeämä	kansanopistojen	toisen	
asteen	rakenteellisen	uudistuksen	taustaryhmä	tuki	
yhdistyksen	toimistoa	ajankohtaisissa	kannanotoissa	
ja lausunnoissa.

Puheenjohtaja	Helena	Ahonen	osallistui	opetus-	ja	
kulttuuriministeriön	ammatillisen	koulutuksen	laa-
tu-	ja	tasa-arvohankkeen	seurantaryhmään.	Vuoden	
2022	aikana	opetus-	ja	kulttuuriministeriö	valmisteli	
luonnoksen	hallituksen	esitykseksi	laeiksi	lukiolain,	
ammatillisesta	koulutuksesta	annetun	lain,	oppivelvol-
lisuuslain,	valtakunnallisista	opinto-	ja	tutkintorekis-
tereistä	annetun	lain	sekä	opetus-	ja	kulttuuritoimen	
rahoituksesta	annetun	lain	muuttamisesta.	Esitys	ei	
edennyt	vuoden	aikana	eduskuntakäsittelyyn.	Kan-
sanopistoyhdistys	piti	tätä	hyvänä,	sillä	toisen	asteen	
koulutusta	ja	erityisesti	ammatillista	koulutusta	on	
uudistettu	viime	vuosina	paljon.	Ammatillisen	kou-
lutuksen	reformin	vaikutukset	alkavat	nyt	näkyä	kou-
lutuksen	järjestäjien	toiminnassa.	Uudistamiseen	on	
liittynyt	paljon	oppilaitoksissa	tehtyä	kehittämistyötä.	
Myös	koronaepidemia	on	viime	vuosina	ollut	koulu-
tuksen	järjestäjille	huomattava	rasite.

Opetus-	ja	kulttuuriministeriö	kuuli	koulutuksen	jär-
jestäjiä	myös	toisen	asteen	kehittämisen	valmistelu-
ryhmän	loppuraportissa	esitetyistä	toimenpide-ehdo-
tuksista,	joissa	kuvattiin	erilaisia	malleja	toisen	asteen	
rakenteiden	ja	toiminnanohjauksen	muuttamiseksi.	
Kansanopistoyhdistys	osallistui	loppuraporttia	kos-
keviin	keskusteluihin	opetus-	ja	kulttuuriministeriön	
järjestämissä	tilaisuuksissa	ja	hankkeen	seuranta-
ryhmässä.

Kansanopistoyhdistys	on	kannanotoissaan	katsonut,	
että	koulutusjärjestelmämme	rakenteet	on	tehtävä	
joustaviksi	ja	helposti	saavutettaviksi.	Kansanopis-
toyhdistyksen	mielestä	suomalaisen	koulutuksen,	
sivistyksen	ja	oppimisen	ongelmat	eivät	ratkea	järjes-
telemällä	rakenteita	suuriksi	kokonaisuuksiksi.	Yhdistys	
on	korostanut,	että	vaikka	kansanopistoja	voidaan	
ammatillisessa	koulutuksessa	pitää	pieninä	koulutuk-
sen	järjestäjinä,	oppimistulokset	ja	koulutuksen	laatu	
on	monissa	yhteyksissä	todettu	erinomaiseksi.
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Yhdistys	kokosi	ammatillisen	koulutuksen	tunnus-
lukuja.	Osana	tiedonkeruuta	koottiin	vertailutietoa	
kansanopistojen	ja	muiden	ammatillisen	koulutuksen	
järjestäjien	saamista	AMIS-opiskelijapalautteista.	
Ammatillisen	koulutuksen	opiskelijapalautekysely	on	
valtakunnallinen,	ja	siitä	vastaavat	opetus-	ja	kulttuu-
riministeriö	sekä	Opetushallitus.	Kyselyyn	vastataan	
viisiportaisella	vastausasteikolla,	jossa	1=	täysin	eri	

mieltä	ja	5=	täysin	samaa	mieltä.	Palautekyselyjä	on	
kaksi:	aloitusvaiheen	kysely	ja	päättövaiheen	kysely.	
Kaudella	1.7.2021–30.6.2022	annetuissa	opiskelijapa-
lautteissa	kansanopistojen	saama	kokonaiskeskiarvo	
oli	4,4	ja	kaikkien	koulutuksen	järjestäjien	4,3.	Päättö-
kyselyssä	kansanopistojen	saamien	opiskelijapalauttei-
den	kokonaiskeskiarvo	oli	4,3	ja	kaikkien	koulutuksen	
järjestäjien	4,1	(kaaviot	1	ja	2).	

Kaavio	1

Kaavio	2
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Yhdistys	osallistui	Opetushallituksen	Perusopetuksen	
jälkeisten	hakujen	toteuttamisen	sekä	Opintopolku.
fi-palvelun	kehittämisen	ohjausryhmään.	Ryhmä	käsit-
teli	uudistuneen	perusopetuksen	jälkeisen	yhteishaun	
ja	Opintopolku.fi-palvelun	kehittämisen	ajankohtais-
asioita.

JATKUVAN OPPIMISEN UUDISTUS
Jatkuvan	oppimisen	ja	työllisyyden	palvelukeskus	(JOT-
PA)	aloitti	syksyllä	2021,	ja	myös	jatkuvan	oppimisen	
neuvosto	asetettiin.	Niiden	toimintaa	vakiinnutettiin	
vuonna	2022	ja	keväällä	2022	avattiin	palvelukeskuk-
sen	ensimmäiset	avustushaut.	Ensimmäisen	toimin-
tavuoden	painopisteitä	olivat	mm:	täydentävät	ja	
pätevöittävät	koulutukset	osaajapula-aloilla,	korona-
epidemiasta	kärsineet	alat,	digitaidot	sekä	vihreään	
siirtymään	liittyvä	osaaminen,	ylitarjonta-aloilla	työs-
kentelevien	osaamisen	kehittäminen	sekä	heikossa	
työmarkkina-asemassa	olevien	työmarkkinakilpailu-
kyvyn	vahvistaminen.

Kansanopistoyhdistys	osallistui	 laajasti	 jatkuvan	
oppimisen	uudistusta	koskevaan	yhteiskunnalliseen	
keskusteluun.	Kansanopistoyhdistys	piti	jatkuvan	
oppimisen	uudistusta	tärkeänä,	ja	kansanopistot	olivat	
aktiivisia	jo	uudistuksen	alkuvaiheessa.	Yhdistyksessä	
toimi	sen	hallituksen	asettama	jatkuvan	oppimisen	
työryhmä.	Se	jäsensi	kansanopistojen	roolia	jatkuvan	
oppimisen	uudistuksessa	ja	tuki	opistoja	valtiona-
vustusten	hakemisessa.	Yhdistys	laati	esityksiä	siitä,	
kuinka	kansanopistot	voisivat	olla	mukana	jatkuvan	
oppimisen	uudistamisessa.	Osana	työryhmän	työtä	
tuotettiin	kuvaus	kansanopistojen	erilaisista	rooleista	
jatkuvassa	oppimisessa	sekä	hakevaa	toimintaa	kos-
keva	opas,	josta	laadittiin	lisäaineistoja	vielä	vuonna	
2022.

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.

EDUSKUNTAVAALITAVOITTEET POHJANA 
VAIKUTTAMISTYÖLLE
Yhdistyksen	hallitus	linjasi	yhdistyksen	vaikuttamis-
tavoitteet	vaaleihin	alkusyksyllä	2022.	Tämän	jälkeen	
yhdistyksen	hallitus	tapasi	eduskuntapuolueiden	
sivistysvaliokuntaryhmiä	sekä	eduskunnassa	että	
etäyhteydellä	pidetyissä	kokouksissa.	Lisäksi	hallitus	
tapasi	opetus-	ja	kulttuuriministeriössä	valtiosihteeri	
Dan	Koivulaakson	ja	keskusteli	erityisesti	kansanopis-
tojen	roolista	korkeakoulutuksen	saavutettavuuden	
edistämisessä,	oppivelvollisten	koulutuksessa,	kotou-
tumisessa	ja	aikuisten	perustaidoissa.	Yhdistyksen	
vaalitavoitteet	on	kuvattu	lyhyesti	alla.	
 

 
KANSANOPISTOJEN TEHTÄVÄN JA ASEMAN 
VAHVISTAMINEN

Suomen	Kansanopistoyhdistys	haluaa	varmis-
taa,	että	kaikilla	on	mahdollisuus	oppia.	Tämä	
tehdään	turvaamalla	sivistystoimijoiden	toi-
mintaedellytykset	ja	lisäämällä	koulutuksen	
saavutettavuutta	seuraavin	toimenpitein:

•	Pysäytetään	koulutustason	lasku	Suomessa 
–	varmistetaan	kaikille	sujuvat	siirtymät	
koulutuspolulla	eteenpäin.

•	Varmistetaan	perustaidot	aikuisille	työ- 
elämään	ja	jatko-opiskeluun.

•	Mahdollistetaan	onnistunut	kotoutuminen	
–	kansanopistoille	vahvempi	rooli	kotoutu-
misessa.

•	Vahvistetaan	koko	maan	kattavaa	kansan- 
opistoverkostoa,	mikä	kasvattaa	osaamista,	
resilienssiä,	hyvinvointia	ja	sivistystä.
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KANSANOPISTOYHDISTYKSEN	kehittämistoiminnalla	
tuetaan	kansanopistojen	henkilöstön	ajanmukaista	ja	
tulevaisuudessa	tärkeää	osaamista	sekä	oppilaitosten	
toimintakulttuurin	kehittämistä.	Sen	avulla	lisätään	
kansanopistojen	valmiuksia	ottaa	vastaan	erilaisia,	
myös	vaativia,	kohderyhmiä	ja	uudenlaisia	sivistys-
tehtäviä.	Kansanopistoyhdistys	vaikuttaa	myös	siihen,	
että	kansanopistokenttä	on	sivistyspedagogiikaltaan	
yhtenäinen.	Yhdistys	vahvistaa	sivistyskeskustelua	
ja	kansanopistojen	pohjoismaista	sivistysperinnettä.	
Kansanopistoyhdistys	edistää	kaksikielisyyttä	ja	moni-
kulttuurisuutta	toimintakentällään.	

Vuoden	aikana	järjestettiin	41	tilaisuutta,	joissa	oli	
1352	osallistujaa,	ja	toteutettiin	koronaepidemian	
jälkeen	ensimmäiset	tilaisuudet	lähitilaisuuksina:	Reh-
toripäivä	toukokuussa	Helsingissä,	Kansanopistopäivät	
elokuussa	Varalan	Urheiluopistossa	ja	Hallinto-	ja	
talouspäivä	marraskuussa	Helsingissä.	Hallinto-	ja	
talouspäivä	toteutettiin	hybridimallilla	siten,	että	
tilaisuutta	oli	mahdollista	seurata	myös	etäyhteyksin.

Vuonna	2022	päättyi	yhdistyksen	koordinoima	ja	
opetus-	ja	kulttuuriministeriön	rahoittama	kansano-
pistojen	oppivelvollisille	suunnatun	koulutuksen	kehit-
tämishanke.	Hankkeessa	vahvistettiin	kansanopistojen	
valmiuksia	käynnistää	oppivelvollisuuskoulutus,	selvi-
tettiin	kansanopistojen	opetus-	ja	ohjaushenkilöstön	
osaamistarpeita	ja	toteutettiin	työpajoja	tarpeiden	
pohjalta.	Siinä	lisättiin	kansanopistojen	oppivelvol-
lisuuskoulutuksen	tunnettuutta	koulutuksena,	joka	
tukee	toiselle	asteelle	siirtymistä	ja	sujuvoittaa	opin-
topolkuja	sekä	tuettiin	kansanopistojen	alueellisen	
yhteistyön	vahvistumista.	

Yhdistys	käynnisti	Opetushallituksen	rahoituksella	
keväällä	2022	henkilöstökoulutuksen	Kansanopistot	
oppivelvollisten	koulutuksen	toteuttajina.	Koulutuksen	
keskiössä	ovat	kansanopistojen	oppivelvollisille	suun-
natun	vapaan	sivistystyön	koulutuksen	opetussuun-
nitelman	perusteissa	(KOPS)	määritellyt	opetuksen	
tavoitteet	ja	työtavat.	Osallistujat	kehittävät	opistonsa	
toimintamalleja	ja	toimintakulttuuria	ja	vahvistavat	

pedagogista	osaamista	keskeisissä	teemoissa.	Koulutus	
koostuu	kolmesta	osiosta,	joista	viimeinen	toteutetaan	
vuonna	2023.
Yhdistys	järjesti	ajankohtaiswebinaareja	yhteistyössä	
Opetushallituksen	kanssa	Opistovuosi	oppivelvollisille	
-koulutuksen	opetussuunnitelman	perusteiden	toteut-
tamisen	tueksi	opiskelijan	hakemiseen,	arviointiin	ja	
jatko-ohjaukseen	liittyen.

Yhdistys	toteutti	yhteistyössä	Itä-Suomen	yliopiston	
kanssa	Kohti	sosiaalipedagogista	toimintakulttuuria	
vapaassa	sivistystyössä	-verkkokoulutuksen	(5	op).	
Hanke	päättyi	vuonna	2022.	Koulutushanketta	rahoitti	
Opetushallitus.	Hankkeessa	suunniteltiin	ja	toteutet-
tiin	verkkokoulutuskokonaisuus,	jossa	perehdyttiin	
sosiaalipedagogiikan	teoreettisiin	ja	käytännöllisiin	
lähtökohtiin,	keskeisiin	käsitteisiin	ja	työtapoihin	sekä	
yhdistettiin	ne	vapaan	sivistystyön	pedagogiikkaan.	
Lisäksi	paneuduttiin	ekososiaalisen	sivistyksen	ja	
kestävän	elämäntavan	näkökulmiin.

Yhteistyökumppanina	osallistuttiin	Vihreä	siirtymä	
kansanopistoissa	-hankkeeseen,	jota	koordinoi	Suo-
men	ympäristöopisto	SYKLI.	Yhdistys	järjesti	yhteis-
työssä	SYKLIn	kanssa	webinaarin	sekä	 työpajan	
kansanopiston	hiilijalanjäljen	laskemisesta.	Lisäksi	
järjestettiin	yhdistyksen	omana	toimintana	webinaari	
energiatehokkuudesta.	

Yhdistys	piti	yllä	sopimusta	Maahanmuuttoviraston	
kanssa	kansanopistojen	osallistumisesta	turvapai-
kanhakijoita	koskevaan	valmiussuunnitelmaan	ja	
päivitti	valmiussuunnitelmaa	puolivuosittain	opistoille	
tehdyllä	selvityksellä.	Yhdistys	järjesti	ajankohtaiswe-
binaareja	kansanopistoille	keväällä	2022	ukrainasta	
tulleiden	pakolaisten	tilannekuvasta,	majoituksesta	
ja	ohjauksesta	yhdessä	Maahanmuuttoviraston	kans-
sa.	Lisäksi	laadittiin	tukimateriaalia	kansanopistoille	
ukrainalaisten	koulutusten	toteuttamiseksi.	Maahan-
muuttajakoulutuksen	verkko-oppimisalustaa	kansano-
pistojen	toimijoille	kehitettiin	edelleen	vuoden	2022	
aikana.	Uudistuneesta	kotoutumiskoulutuksen	opetus-
suunnitelmaperusteesta	järjestettiin	verkkotyöpajoja.	

4. KEHITTÄMISTOIMINTA JA  
KANSANOPISTOJEN YHTENÄISYYS



12

Yhdistys	tuki	kansanopistojen	osallistumista	jatkuvan	
oppimisen	uudistukseen	järjestämällä	niille	ajankoh-
tais-	ja	verkostoitumistilaisuuksia,	tuottamalla	viestin-
tämateriaalia	kansanopistoista	sekä	tiedottamalla	kan-
sanopistojen	johtoa	ajankohtaisista	avustushauista.
Yhdistys	toteutti	Opetushallituksen	avustuksella	
kansanopistojen	ammatillisen	koulutuksen	yhteis-
hankkeen	Hyvinvointia	ja	osallisuutta	kansanopisto-
jen	ammatillisesta	koulutuksesta.	Hanke	käynnistyi	
joulukuussa	2020	jatkuen	vuoden	2022	loppuun.	
Hankkeessa	oli	mukana	13	kansanopistoa.	Hank-
keessa	vahvistettiin	opiskelijoiden	ja	oppilaitosten	
hyvinvointia	neljällä	osa-alueella:	osallisuus,	liikun-
nallisuus,	yhteisöllisyys	ja	turvallisuus.	Hankkeessa	
kehitetyt	toimintamallit	koottiin	Ammatillisen	kou-
lutuksen	toimintakäsikirjaan,	joka	rakennettiin	Kan-
sanopistoyhdistyksen	Peda.net-alustalle.	Hankkeessa	
työskenneltiin	verkostomaisesti	ja	yhteistyössä	valta-
kunnallisen	koordinaatiohankkeen	kanssa.	Hanke	oli	
osa	valtakunnallista	ammatillisen	koulutuksen	Oikeus	
Osata	-ohjelmaa.	

Kansanopistoyhdistys	oli	mukana	kahdessa	eri	vapaan	
sivistystyön	toimijoiden	yhteishankkeessa,	jotka	käsit-
telivät	osaamisen	tunnistamista	ja	tunnustamista.	
Hankkeissa	tuettiin	kansanopistoja	osaamisperus-
teisuuteen	siirtymisessä	sekä	osaamisperusteisten	
koulutusten	suunnittelussa	ja	toteutuksessa.	

Kansanopistojen	johdon	ja	taloushenkilöstön	rapor-
tointiosaamista	tuettiin	järjestämällä	kustannusra-
portoinnin	työpajoja,	joita	valmisteltiin	yhteistyössä	
opetus-	ja	kulttuuriministeriön	ja	Opetushallituksen	
kanssa. 

Yhdistys	tarjosi	opistotyöhön	liittyvää	neuvontapal-
velua	jäsenille	ja	jäsenten	kansanopistojen	henkilö-
kunnalle.
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KANSANOPISTOYHDISTYS VIESTII	jäsenilleen,	jäsen-
tensä	kansanopistoille	ja	niiden	työntekijöille	ajankoh-
taisesta	koulutuspolitiikasta	ja	opistojen	toimintaa	
koskevista	asioista.	Yhdistys	tiedottaa	kansanopistoille	
yhdistyksen	tulevista	koulutuksista,	tapahtumista	ja	
vaikuttamistoiminnasta.	Vuonna	2022	tavoitteena	
oli	vakiinnuttaa	käyttöön	otettuja	yhdistyksen	uusia	
viestinnän	palveluita.	Erityisenä	tavoitteena	oli	kan-
sanopistojen	tunnettuuden	edistäminen.	

Talvella	2022	Kansanopistoyhdistys	järjesti	Kansan- 
opistot-brändiwebinaareja	tarkoituksenaan	auttaa	
opistoja	uuden,	yhteisen	brändi-identiteetin	ja	-ilmeen	
sisäistämisessä	ja	käytössä.	Lisäksi	kaikille	kansanopis-
toille	lähetettiin	10	kappaletta	painettuja	Kansanopis-
tot-brändikirjoja.	

Yhdistyksen	kansanopisto-opintoja	kuvaavia	verk-
kosivuja	täydennettiin.	Sivustolle	koottiin	lisää	kan-
sanopisto-opiskelijoiden	tarinoita	ja	uutta	aineistoa	
opinto-ohjaajille	ja	muille	kansanopistoista	tietoja	
etsiville.	Yhdistys	järjesti	myös	opinto-ohjaajille	suun-
nattuja	webinaareja	suomeksi	ja	ruotsiksi	kansano-
pisto-opinnoista	erityisesti	oppivelvollisten	opiskelun	
näkökulmasta.	

Yhdistys	toteutti	vuonna	2022	perusopetuksen	jälkei-
sen	koulutuksen	yhteishaun	aikaan	Opistovuosi-kam-
panjan	sosiaalisen	median	kanavillaan	markkinoidak-
seen ko. koulutusta. 

Yhdistys	tuotti	kuukausittaisen	uutiskirjeen	palvelu-
naan	jäsenille.	Lisäksi	käytössä	oli	kansanopistojen	
henkilökunnalle	suunnatut	extranet-ympäristöt,	joi-
den	kautta	yhdistys	viestii	ajankohtaisista	ja	nopeaa	
reagointia	vaativista	asioista.	Sosiaalisessa	mediassa	
ylläpidettiin	Facebook-sivua	sekä	Instagram-,	Twitter-,	
LinkedIn-	ja	TikTok-tilejä.	

Yhdistys	tuotti	tietokannan	kautta	tiedot	opistojen	
koulutustarjonnasta	yhdistyksen	verkkosivujen	haku-
koneelle	sekä	vuosittain	julkaisemaansa	Kansan- 
opistojen opinnot – Folkhögskolornas utbildningar 
-opintojulkaisuun.	Opintojulkaisua	toimitettiin	kaikille	
Suomen	opinto-ohjaajille	ja	opiskelijoita	ohjaaville	
viranomaistahoille	sekä	jaettiin	messuilla.	Yhdistys	
osallistui	valtakunnallisille	Studia-messuille.	Lisäksi	
yhdistys	osallistui	keväällä	2022	Jyväskylässä	järjes-
tettyyn	Nuori2022-tapahtumaan.	

Yhdistys	toteutti	keväällä	2022	opiskelijapalautekyse-
lyn	9	opistolle.	Kyselyssä	opiskelijat	antoivat	palautetta	
kansanopisto-opinnoista	ja	arvioivat	niiden	vaikutta-
vuutta	elämänhallintaan,	oppimisvalmiuksiin,	sosiaa-
lisiin	taitoihin	ja	itsetuntemukseen.	Opiskelijapalaute-
kyselyistä	laadittiin	yhteenvedot	sekä	mediatiedotteet.

Elokuussa	2022	yhdistys	toteutti	yhdessä	15	kan-
sanopiston	kanssa	Opi	itsesi	elämässä	eteenpäin	
-kampanjan,	joka	näkyi	niin	yhdistyksen	kuin	kam-
panjassa	mukana	olevin	opistojen	sosiaalisen	median	
kanavilla.	Kansanopistot-brändi-ilmeen	mukaisen	ja	
brändin	perusviestejä	välittävän	yhteiskampanjan	
tarkoituksena	oli	lisätä	kansanopistojen	tunnettuutta	
ja	tunnistettavuutta.		

Kansanopistoyhdistys	teki	yhteistyötä	Opetushalli-
tuksen	Opintopolku-palvelun	kehittämisessä.	Yhdis-
tys	osallistui	JOTPAn	Osaaminen	näkyvin	-viikkoon	
5.–11.9.2022	julkaisemalla	viestintäkanavillaan	tari-
noita	kansanopisto-opettajien	osaamisesta	sekä	kan-
sanopistojen	kestävän	kehityksen	osaamisesta.		

5. VIESTINTÄ JA  
KANSANOPISTOJEN TUNNETTUUS
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KANSAINVÄLISELLÄ TOIMINNALLA	hankitaan	koke-
muksia	hyvistä	käytänteistä	kansanopistotyöstä	poh-
joismaissa	ja	vahvistetaan	kansanopistojen	kansainvä-
listä	vuorovaikutusta.

Yhdistyksen	kansainvälinen	toiminta	on	keskittynyt	
erityisesti	pohjoismaiseen	yhteistyöhön.	Yhdistys	on	
osallistunut	Pohjoismaisen	Kansanopistoneuvoston	

(NFR)	työskentelyyn	kokouksissa	sekä	pohjoismaisen	
kansanopistoliikkeen	yhteisten	tilaisuuksien	ja	semi-
naarien	yhteissuunnittelussa	ja	toteutuksessa.	Vuonna	
2022	yhdistys	toimi	NFR:n	puheenjohtajana.	Puheen-
johtajan	tehtävää	hoiti	Henrik	Grönroos.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA  
YHDISTYKSEN MUUT PALVELUT
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JÄSENET

Suomen	Kansanopistoyhdistykseen	kuului	vuoden	
2022	päättyessä	74	kansanopistojen	ylläpitäjää.	Suo-
men	Diakonia	Opisto	–	SDO	Oy	ilmoitti	yhdistykselle	
lokakuussa	2022,	että	se	luopuu	kansanopiston	yllä-
pitämisluvasta	1.1.2023.

Yhdistyksen	kutsuttuina	kunniajäseninä	olivat	kerto-
muskauden	päättyessä	seuraavat,	kansanopistotyössä	
erityisen	ansioituneet	henkilöt:	

Björkstrand,	Gustav,	docent	
Fagerlund,	Sten-Erik,	rektor			
Gustafsson,	Jukka,	kansanedustaja
Isohookana-Asunmaa,	Tytti,	dosentti
Kauppinen,	Liisa,	järjestöneuvos
Launonen,	Eva,	rehtori
Lehtinen,	Veli,	yhteiskuntatieteiden	maisteri																																															
Lipasti,	Esa,	opetusneuvos	
Pietikäinen,	Margareta,	rektor	
Tiensuu,	Kyllikki,	professori
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	hake-
muksesta	kertomuskauden	aikana	5	kunnia¬merkkiä	
ansiokkaasta	toiminnasta	kansanopistotyön	hyväksi	
sekä	19	kultais¬ta	ansiomerkkiä,	40	ho¬peista	ansio-
merkkiä	ja	34	pronssista	ansiome¬rkkiä.	Kultainen	
ansiomerkki	voidaan	myöntää	vähintään	30	vuotta,	
hopeinen	vähintään	20	vuotta	ja	pronssinen	vähintään	
10	vuotta	ansiokasta	kansan¬opistotyötä	tehneille	
opistojen	työntekijöille.	

Yhdistyksen	jäsenmaksun	määräytymisperuste	uudis-
tettiin	vuoden	2017	vuosikokouksessa	ja	uusi	jäsen-
maksuperuste	otettiin	käyttöön	vuonna	2018.	Vuosi-
kokous	vahvisti	saman	perusteen	myös	vuodelle	2022.	
Se	on	ollut	seuraava:

Jäsenmaksu	katetaan	perusmaksulla	sekä	vapaan	
sivistystyön	valtionosuussuoritteiden	mukaisella	osuu-
della.	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	koulutusmuo-
toa	kohden	vahvistettiin	perusmaksuksi	700	euron	
suuruinen	osa.	Loppuosa	jäsenmaksuista	katetaan	
vapaan	sivistystyön	valtionosuussuoritteiden	mukai-
sella osuudella. 

Vuosikokous	vahvisti	talousarvion	käsittelyn	yhteydes-
sä	jäseniltä	kerättävien	jäsenmaksujen	yhteissummaksi	
295	000	euroa.

Kansanopistoyhdistyksen	vuosikokous	järjestettiin	
Karjaalla	Västra	Nylands	folkhögskolassa	(Pumppulahti	
3)	28.9.2022	klo	15.00–16.50.	Kokoukseen	osallistui	36	
yhteisöjäsenten	valtuuttamaa	edustajaa.	Suomen	Kan-
sanopistoyhdistyksen	nykyisten	sääntöjen	mukaisesti	
yhdistyksen	jäsenyhteisöä	voi	yhdistyksen	kokoukses-
sa	edustaa	jäsenyhteisön	valtuuttama	henkilö	(2§).	
Jäsenyhteisön	valtuuttamalla	edustajalla	on	yksi	ääni	
(7§).	Yhdistyksen	hallitus	teki	vuosikokoukselle	2021	
esityksen	sääntöjen	muuttamisesta	siten,	että	yhdis-
tyksen	varsinaisia	kokouksia	olisi	jatkossa	yhden	sijaan	
vuosittain	kaksi:	kevät-	ja	syyskokous.	Vuosikokous	
antoi	hallitukselle	tehtäväksi	valmistella	sääntömuu-
tosesityksen	vuosikokoukselle	2022.	Sääntömuutos	
hyväksyttiin	kokouksessa	28.9.2022	ja	PRH	rekisteröi	
uudet	säännöt	13.12.2022.		Myös	yhdistyksen	johto-
sääntö	uusittiin	kesäkuussa	2022.	

Yhdistyksen	hallituksessa	oli	vuonna	2022	12	var-
sinaista	jäsentä	ja	puheenjohtaja.	Yhdistyksen	hal-
lituksen	puheenjohtaja	oli	rehtori	Helena	Ahonen	
ja	varapuheenjohtajina	rektor	Henrik	Grönroos	ja	
rehtori	Jaana	Laitila.	Hallitus	kokoontui	vuoden	2022	
aikana	seitsemän	(7)	kertaa	ja	sen	työvaliokunta	
neljä	(4)	kertaa.	Lisäksi	vuoden	aikana	annettiin	run-
saasti	lausuntoja,	jotka	käsiteltiin	osin	sähköposti-
kokouksissa.	Sähköpostikokouksia	pidettiin	viisi	(5).	

7. YHDISTYKSEN JÄSENET, HALLINTO,  
HENKILÖSTÖ JA TALOUS 
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Hallituksen	ja	sen	työvaliokunnan	esittelijänä	toimi	
toiminnanjohtaja	Minna	Nieminen	14.1.2022.	saakka.	
Toiminnanjohtajan	tehtävää	hoiti	väliaikaisesti	Aki	
Ojakangas	31.3.2022	saakka.	KM	Tytti	Pantsar	aloitti	
toiminnanjohtajan	tehtävässä	21.3.2022.	Hallituksen	
sihteerinä	toimii	koordinaattori	Anni	Henricson.	Yhdis-
tyksen	ruotsinkielisestä	toiminnasta	vastasi	hallituksen	
asettama	ohjausryhmä	(Basgruppen).	Ohjausryhmän	
puheenjohtaja	oli	varapuheenjohtaja,	rehtori	Henrik	
Grönroos.	

Vuoden	2022	aikana	toimi	seitsemän	(7)	hallituksen	
asettamaa	muuta	työryhmää.	Lisäksi	vuosikokous	
asetti	vaalivaliokunnan	valmistelemaan	vuoden	2022	
vuosikokouksessa	tehtäviä	henkilövalintoja.	

HALLITUS 2022

Puheenjohtaja: 
Helena	Ahonen,	rehtori,	STEP-koulutus	

Varapuheenjohtajat: 
Henrik	Grönroos,	rektor,	Västra	Nylands	folkhögskola	
Jaana	Laitila,	rehtori,	Alkio-opisto

Jäsenet: 
Ulla	Huhtilainen,	rehtori,	Joutsenon	Opisto	
Sirkka	Hokkanen,	vararehtori,	Karstulan	Evankelinen	
Opisto	
Juha	Kaivola,	pedagoginen	rehtori,	Turun	kristillinen	
opisto	
Tatja	Karvonen,	rehtori,	Peräpohjolan	Opisto	
Ari-Pekka	Lundén,	rehtori,	Kiljavan	opisto	
Teijo	Mathlin,	rehtori,	Helsingin	Evankelinen	Opisto
Kyösti	Nyyssölä,	rehtori,	Etelä-Pohjanmaan	Opisto	
Jukka	Palola,	rehtori,	Jämsän	Kristillinen	Kansanopisto	
Sara	Riska,	Norrvalla	folkhögskola	
Jukka	Tammisuo,	rehtori,	Suomen	Nuoriso-opisto	

Esittelijä: toiminnanjohtaja	Tytti	Pantsar	(alkaen	
21.3.2022)	

Sihteeri:	koordinaattori	Anni	Henricson
 

TYÖVALIOKUNTA 2022 

Puheenjohtaja: 
Helena	Ahonen	STEP-koulutus	

Jäsenet: 
Henrik	Grönroos,	Västra	Nylands	folkhögskola	
Jaana	Laitila,	Alkio-opisto	
Ari-Pekka	Lundén,	Kiljavan	opisto
Juha	Kaivola,	pedagoginen	rehtori,	Turun	kristillinen	
opisto	

VAALIVALIOKUNTA 2022
rehtori	Pauliina	Kalanti,	Kanneljärven	opisto,	puheen-
johtaja	(4.8.2022	saakka)
rehtori	Petri	Pullinen,	Lahden	kansanopisto,	vara- 
puheenjohtaja,	puheenjohtajana	8.8.2022	alkaen
rektor	Tom	Hansén,	Kronoby	folkhögskola
rehtori	Marja	Kallioniemi,	Kankaanpään	opisto
rehtori	Helena	Ahonen,	Kainuun	opisto		
rehtori	Niko	Rantanen,	Kalajoen	Kristillinen	Opisto

HENKILÖSTÖ
Toimintakaudella	yhdistyksessä	työskenteli	toiminnan-
johtaja,	suunnittelija,	koordinaattori	ja	järjestösihteeri.	

Yhdistyksen	palveluksessa	ovat	vuonna	2022	työs-
kennelleet:
toiminnanjohtaja	Tytti	Pantsar	(21.3.2022	alkaen)
vt.	toiminnanjohtaja	Aki	Ojakangas	(osa-aikaisesti	
ajalla	31.1.–31.3.2022)
toiminnanjohtaja	Minna	Nieminen	(15.1.2022	saakka)
koordinaattori	Anni	Henricson	
suunnittelija	Erja	Veivo	
järjestösihteeri	Noora	Pesonen	

Lisäksi	hankkeissa	sekä	muutoin	yhdistyksen	asian-
tuntijatukena	on	työskennellyt	oman	työnantajansa	
lukuun	useita	kansanopistokentän	ja	muita	asian-
tuntijoita.
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TALOUS

Yhdistyksen	kirjanpitoa	on	hoitanut	Greenstep	Oy.	
Toiminnasta	aiheutuneet	kulut	on	katettu	varain-
hankinnan	tuotoilla	(297	500,02	euroa),	projekti-	ja	
hankeavustuksilla	(43	935,60	euroa),	varsinaisen	toi-
minnan	tuotoilla	(69	541,15	euroa)	ja	yleisavustuksella	
(110	000	euroa).	

Tilikauden	tulos	7	826,05	euroa	alijäämäinen.	

Koronavirusepidemia	aiheutti	muutoksia	toimintaan	
ja	talouteen	vielä	jonkin	verran	vuonna	2022	varsinkin	
vuoden	alussa.	Rehtoripäivä	järjestettiin	4.5.2022	
yhdistyksen	ensimmäisenä	lähitilaisuutena	epidemian	
jälkeen.	Yhdistyksen	hallitus	päätti,	että	tilaisuus	jär-
jestettiin	jäsenten	kansanopistojen	edustajille	maksut-
tomana.	Yhdistyksen	hankkeille	on	haettu	epidemian	
vuoksi	jatkoaikaa	vuosien	2020	ja	2021	aikana	ja	siitä	
syystä	yhdistyksellä	oli	vuonna	2022	useita	päättymäs-
sä	olevia	hankkeita.	Vuoden	2021	aikana	ei	myöskään	
haettu	uusia	hankkeita,	jotka	olisivat	käynnistyneet	
vuonna	2022.

Yhdistyksen	omistuksessa	olevaan	huoneistoon	koh-
dentui	linjastosaneeraus	kesäkuusta	2021	alkaen	ja	
jatkuen	syksyyn	2022.	Huoneistoon	tehtiin	linjasto-
saneerauksen	yhteydessä	parannustöitä.	Huoneiston	
vuokratuotot	jäivät	linjastosaneerauksesta	johtuen	
aiempia	vuosia	pienemmiksi.	

Projektiavustuksia	on	saatu	Opetushallitukselta	ja	ope-
tus-	ja	kulttuuriministeriöltä	seuraaviin	hankkeisiin:

Kansanopistoyhdistyksen	koordinoimat	hankkeet	
(hankeaika):

•	 Kansanopistojen	oppivelvollisuuskoulutuksen	
kehittäminen	(1.4.2020–31.5.2022).	

•	 Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten	
toteuttajina	(3.11.2021–30.6.2023).	

•	 Hyvinvointia	ja	osallisuutta	kansanopistojen	
ammatillisesta	koulutuksesta	(13.11.2022–
31.12.2022).	

•	 Kohti	sosiaalipedagogista	toimintakulttuuria	
vapaassa	sivistystyössä	(10.4.2020–30.6.2022).

Hankkeet,	joissa	Kansanopistoyhdistys	on	ollut	
yhteistyökumppanina:

•	 Osaamisperusteisuus	ja	osaamisen	arviointi	
5.5.2021–31.12.2022.	Hanketta	koordinoi	
Oulun	Ammattikorkeakoulu.	

•	 Tule,	tehdään	osaamisperusteisuudesta	totta!	
4.5.2022–31.12.2023.	Hanketta	koordinoi	Tieke	
–	Tietoyhteiskunnan	kehittämiskeskus.	

Vuoden	2022	tilit	ja	toiminnan	tarkastivat	KHT	Asko	
Vuorenalusta	ja	hallintojohtaja	Tapio	Tähtinen.	
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8. LIITTEET

Vuosi

Opinto- 
seteli- 

avustukset

Nuorisotakuun 
opintoseteli- 

avustukset 
maahanmuut-

taja-nuorten 
koulutukseen

Muut  
opintoseteli- 

avustukset 
Lake- 

avustukset
Ylimääräiset 

avustukset

Rakenteellisen 
kehittämisen 

avustukset

Määrä- 
rahat 

yhteensä

Vapaan  
sivistystyön  

valtionosuudet

2012 1	200	000 - 950	000 150	000 200	000 2	500	000 47	831	774

2013 780	000 1	090	000 1	150	000 350	000 - 3	370	000 47	573	089

2014 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 3	494	0002 - 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	066	000 1	040	000 3	426	0003 - 6	157	9264 11	680	926 47	051	526

2021 1	066	000 1	040	000 946	0005 - 2	559	4006                      															50	000 5	661	400 50	001	229

2022 1	066	000              -    - - 112	0007 															50	000 1	228	000 54	062	644

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

Kansanopistojen avustusmäärärahat ja 
valtionosuudet, euroa

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.
5	 Vuonna	2021	myönnettiin	opintoseteliavustusta	kansanopistojen	ylläpitäjille	työllistymis-	ja	työmahdollisuuksien	 
	 vahvistamiseen	946	000	euroa.
6	 Vuonna	2021	koronatilanteesta	johtuvien	menetysten	korvaamiseen	myönnettiin	kansanopistoille	2	559	400	euroa.
7	 Vuonna	2022	kansanopistoille	kohdentuu	vapaan	sivistystyön	ylimääräisiä	avustuksia	50	000	euroa	sekä	62	000	euroa	 
	 ylimääräistä	avustusta	oppivelvollisille	suunnatun	koulutuksen	oppimateriaalien	rahoittamiseksi.	

Liite 1 
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4.2.2022
Lausunto	opetus-	ja	kulttuurimi-
nisteriölle	luonnoksesta	hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
oppivelvollisuuslain	muuttamises-
ta	ja	siihen	liittyviksi	laeiksi.

7.3.2022
Lausunto	luonnoksesta	hallituksen	
esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
valtakunnallisista	opinto-	ja	tutkin-
torekistereistä	annetun	lain	sekä	
taiteen	perusopetuksesta	annetun	
lain	muuttamisesta.

30.3.2022
Esitys	korkeakouluun	valmistavan	
koulutuksen kokeilusta kansano-
pistoissa	tiede-	ja	kulttuuriminis-
terille.

5.4.2022
Lausunto	opetus-	ja	kulttuuriminis-
teriölle	luonnoksesta	hallituksen	
esitykseksi	eduskunnalle	amma-
tillisesta	koulutuksesta	annetun	
lain	52	§:n	väliaikaisesta	muutta-
misesta.

7.4.2022
Kansanopistoyhdistys	esittää	lisä-
rahoitusta	Ukrainan	pakolaisten	
vapaan	sivistystyön	koulutuksen	
järjestämiseksi.

25.4.2022
Lausunto	opetus-	ja	kulttuurimi-
nisteriölle	ehdotuksesta	valtioneu-
voston asetukseksi tutkintojen ja 
muiden	osaamiskokonaisuuksien	
viitekehyksestä	annetun	valtioneu-
voston	asetuksen	liitteen	muutta-
misesta.

26.4.2022
Lausunto sivistysvaliokunnalle val-
tioneuvoston	selonteosta	julkisen	
talouden	suunnitelmasta	vuosille	
2023–2026.

4.5.2022
Lausunto	sivistysvaliokunnalle	hal-
lituksen esityksestä eduskunnalle 
laeiksi	valmiuslain	ja	asevelvolli-
suuslain	79	§:n	muuttamisesta.

5.5.2022
Lausunto	sivistysvaliokunnalle	hal-
lituksen esityksestä eduskunnalle 
laiksi	oppivelvollisuuslain	muutta-
misesta	ja	siihen	liittyviksi	laeiksi.

20.5.2022
Lausunto	Opetushallitukselle	luon-
noksesta	kasvatus-	ja	ohjausalan	
ammattitutkinnon	perusteiksi.

10.6.2022
Lausunto	työ-	ja	elinkeinominis-
teriölle	luonnoksesta	hallituksen	
esitykseksi eduskunnalle kotou-
tumisen	edistämisestä	annetuksi	
laiksi	ja	siihen	liittyviksi	laeiksi.

14.6.2022
Lausunto	opetus-	ja	kulttuuriminis-
teriölle	luonnoksesta	hallituksen	
esitykseksi	laeiksi	lukiolain,	amma-
tillisesta	koulutuksesta	annetun	
lain,	oppivelvollisuuslain,	valtakun-
nallisista	opinto-	ja	tutkintorekis-
tereistä	annetun	lain	sekä	opetus-	
ja	kulttuuritoimen	rahoituksesta	
annetun	lain	muuttamisesta.

27.6.2022
Lausunto	työ-	ja	elinkeinominis-
teriölle	luonnoksesta	hallituksen	
esitykseksi eduskunnalle julkis-
ten	työvoima-	ja	yrityspalveluiden	
uudelleen	järjestämistä	koskevaksi	
lainsäädännöksi.

1.7.2022
Lausunto	työ-	ja	elinkeinoministe-
riölle	luonnoksesta	hallituksen	esi-
tykseksi	eduskunnalle	työttömien	
opiskelua	 ja	 työttömyysturva- 
oikeutta	koskevaksi	lainsäädän-
nöksi.

5.8.2022
Lausunto	sisäministeriölle	vas-
taanottolakia koskevilta osin 
luonnoksesta	hallituksen	esityk-
seksi	kotoutumisen	edistämises-
tä annetun lain ja kansainvälistä 
suojelua	hakevan	vastaanotosta	
sekä	ihmiskaupan	uhrin	tunnista-
misesta	ja	auttamisesta	annetun	
lain	muuttamisesta.

5.8.2022
Lausunto	työ-	ja	elinkeinominis-
teriölle	luonnoksesta	hallituksen	
esitykseksi	kotoutumisen	edistämi-
sestä annetun lain ja kansainvälistä 
suojelua	hakevan	vastaanotosta	
sekä	ihmiskaupan	uhrin	tunnista-
misesta	ja	auttamisesta	annetun	
lain	muuttamisesta	koskemaan	
tilapäistä	suojelua.

12.8.2022
Esitys	tilapäistä	suojelua	saavien	
Ukrainan	pakolaisten	maksutto-
man	opiskelun	 järjestämiseen	
liittyen	opetus-	ja	kulttuuriminis-

Yhdistyksen lausunnot ja kannanotot  
vuonna 2022

Liite 2 
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teriölle	ja	työ-	ja	elinkeinominis-
teriölle.

3.10.2022
Lausunto sivistysvaliokunnalle 
esityksestä	valtion	talousarvioksi	
vuodelle	2023.

4.10.2022
Lausunto	sivistysvaliokunnalle	hal-
lituksen esityksestä eduskunnalle 
laeiksi	opetus-	ja	kulttuuritoimen	
rahoituksesta	 annetun	 lain	 ja	
vapaasta	sivistystyöstä	annetun	
lain	muuttamisesta	ja	väliaikaises-
ta	muuttamisesta.

4.10.2022
Lausunto	sivistysvaliokunnalle	hal-
lituksen esityksestä eduskunnalle 
laeiksi	valtakunnallisista	opinto-	
ja	tutkintorekistereistä	annetun	
lain	sekä	taiteen	perusopetuksesta	
annetun	lain	muuttamisesta.

4.10.2022
Lausunto	valtiovarainvaliokunnan	
sivistys-	ja	tiedejaostolle	hallituk-
sen	esityksestä	valtion	talousarvi-
oksi	vuodelle	2023.

17.10.2022
Lausunto	sivistysvaliokunnalle	hal-
lituksen esityksestä eduskunnalle 
laiksi	kotoutumisen	edistämisestä	
ja	siihen	liittyviksi	laeiksi.

19.10.2022
Lausunto	työelämä-	ja	tasa-arvova-
liokunnalle	hallituksen	esityksestä	
eduskunnalle	työttömien	opiskelua	
ja	työttömyysturvaoikeutta	koske-
vaksi	lainsäädännöksi.

4.11.2022
Lausunto	opetus-	ja	kulttuurimi-
nisteriölle	korkeakoulujen	jatkuvan	
oppimisen	strategiasta.

4.11.2022
Kannanotto	opetus-	ja	kulttuuri-
ministeriölle	Toisen	asteen	kehit-
tämishankkeen	loppuraportista.

14.11.2022
Lausunto	opetus-	ja	kulttuurimi-
nisteriölle	luonnoksesta	opetus-	ja	
kulttuuriministeriön	asetukseksi	
ammatillisen	koulutuksen	rahoi-
tuksen	laskentaperusteista	anne-
tun	opetus-	ja	kulttuuriministeriön	
asetuksen	24	§:n	muuttamisesta.

16.11.2022
Lausunto sivistysvaliokunnalle val-
tioneuvoston	selonteosta	Suomen	
digitaaliseksi	kompassiksi.
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Yhdistyksen tilaisuudet  
vuonna 2022

25.1.2022
Kansanopistot-brändiwebinaari
17 osallistujaa

26.1.2022
Webinaari	Opistovuosi-koulutukseen	 
hakijalta	pyydettävistä	lisätiedoista
27 osallistujaa

31.1.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	 
koulutusten	toteuttajina,	Osio	1
Koulutuspäivä	1
32 osallistujaa

4.2.2022
Infowebinaari	kansanopistoille: 
Etsivä	nuorisotyö	ja	uusi	yhteydenottojärjestelmä
21 osallistujaa

10.2.2022
Kansanopistot-brändiwebinaari
20 osallistujaa

15.2.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten	 
toteuttajina,	Osio	1
Koulutuspäivä	2	
27 osallistujaa

15.2.2022
Webinarium	för	studiehandledare:	 
Folkhögskoleåret	för	läropliktiga	i	folkhögskolan
2 osallistujaa

16.2.2022
Webinaari	opinto-ohjaajille:	 
Opistovuosi	oppivelvollisille	-koulutus
65 osallistujaa

17.2.2022
Webinarium	för	studiehandledare:	 
Folkhögskoleåret	för	läropliktiga	i	folkhögskolan
3 osallistujaa

16.3.2022
Webinaari	kansanopistojen	ja	 
Maahanmuuttoviraston	yhteistyöstä
49 osallistujaa

17.3.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten 
toteuttajina,	Osio	1
Koulutuspäivä	3
22 osallistujaa

1.4.2022
Kansanopistojen	kustannusraportoinnin	työpaja	1
47 osallistujaa

4.4.2022
Opistovuosi	oppivelvollisille	-koulutuksen	 
päättymisvaiheen	keskeiset	asiat
36 osallistujaa

7.4.2022
Kansanopistojen	kustannusraportoinnin	työpaja	2
23 osallistujaa

8.4.2022
Kansanopistojen	ja	Maahanmuuttoviraston	 
ajankohtaiswebinaari
46 osallistujaa

12.4.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten	 
toteuttajina,	Osio	2
Koulutuspäivä	1
15 osallistujaa

21.4.2022
Hyvinvointia	ja	osallisuutta	kansanopistojen	 
ammatillisesta	koulutuksesta
Seminaari
42 osallistujaa

4.5.2022
Kansanopistojen	rehtoripäivä
53 osallistujaa

5.5.2022
Kansanopistojen	TUVA-webinaari
25 osallistujaa

9.5.2022
Opistovuosi	oppivelvollisille	-koulutuksen	arviointi
Webinaari
26 osallistujaa

Liite 3 
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10.5.2022
Vihreä	siirtymä	kansanopistossa	-webinaari
28 osallistujaa

11.5.2022
Verkkokeskustelu	kotoutumiskoulutuksen	 
opetussuunnitelmasta
15 osallistujaa

19.5.2022
Webinaari	Migrin	kanssa	ukrainalaisten	 
vastaanoton	tilanteesta
34 osallistujaa

9.–10.8.2022
Kansanopistopäivät:	Hyvinvoiva	yhteisö,	 
Varalan	Urheiluopisto,	Tampere
103 osallistujaa

17.8.2022
Verkkokeskustelu	kotoutumiskoulutuksen	 
opetussuunnitelman	uudistuksesta
6 osallistujaa

14.9.2022
Osaamisperusteisuus-hankkeen	koulutuspäivä
5 osallistujaa

19.9.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten	 
toteuttajina,	Osio	3
Koulutuspäivä	1
35 osallistujaa

21.9.2022
Opistovuosi-webinaari	opinto-ohjaajille
71 osallistujaa

28.–29.9.2022
Kansanopistokokous,	 
Västra	Nylands	folkhögskola,	Karjaa
65 osallistujaa

4.10.2022
Kansanopistojen	Oikeus	Osata	-seminaari,	 
Suomen	Nuoriso-opisto,	Mikkeli
24 osallistujaa

4.10.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten	 
toteuttajina,	Osio	3
Koulutuspäivä	2
31 osallistujaa

7.10.2022
Jatkuvan	oppimisen	webinaari
28 osallistujaa

11.10.2022
Kansanopistojen	kädenjälki	-webinaari
20 osallistujaa

14.10.2022
Ukrainalaiset	kansanopistossa	-webinaari
45 osallistujaa

27.10.2022
Webinarium	för	studiehandledare:	 
Folkhögskoleåret	för	läropliktiga	i	folkhögskolan
14 osallistujaa

2.11.2022
Kansanopistojen	energiatehokkuuswebinaari
31 osallistujaa

2.11.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten	 
toteuttajina,	Osio	3
Koulutuspäivä	3
33 osallistujaa

18.11.2022
Kansanopistoyhdistyksen	vaaliviestit	-webinaari
21 osallistujaa

18.11.2022
Verkkokeskustelu	kotoutumiskoulutuksen	 
opetussuunnitelman	uudistuksesta
9 osallistujaa

30.11.2022
Kansanopistojen	hallinto-	ja	talouspäivä,	 
Helsingin	aikuisopisto
106 osallistujaa

1.12.2022
Kansanopistot	oppivelvollisten	koulutusten	 
toteuttajina,	Osio	3,	koulutuspäivä	4
30 osallistujaa

Yhteensä	
1352 osallistujaa
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Y-tunnus  0202143-8

Sisällys

Tuloslaskelma

Tase

Liitetiedot

Tilinpäätöksen  allekirjoitus

Tilinpäätösmerkintä

Luettelo  kirjanpidoista  ja aineistoista

Sivu

3

4

6

7

7

8

Tämä  tilinpäätös  on säilytettävä  31.12.2032  asti.

Tilinpäätöksen  on toteuttanut

Greenstep  Oy

Keilaranta  5, 02150  Espoo

Arkistoviite:  2022-002



Suomen  Kansanopistoyhdistys  - Finlands
Folkhögskolförening  iy, 0202143-8

Tilinpäätös  01-01.2022  - 31.12.2022

Varsinainen  toiminta

Tuotot

Kulut

Henkilöstökulut

Poistot  ja arvonalentumiset

Muut  kulut

Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta

Tuotot

Kulut

Tuotto-/kulujäämä

Sijoitus-  ja rahoitustoiminta

Tuotot

Kulut

Tuotto-/kulujäämä

Yleisavustukset

113  476,75

-273  768,45

-8145,06

-239  879,57

-408  316,33

297  500,02

-5 721 ,20

291 778,82

71 ,31

-1 359,85

-1 288,54

110  000,OO

121 276,11

-213  603,10

-2 009,53

-226  992,42

-321 328,94

302  500,06

-5 721  ,20

296  778,86

O,OO

-1 432,12

-1 432,12

tog  ooo,oo

Arkistoviite:  2022-002 3 (§)
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Suomen  Kansanopistoyhdistys  - Finlands
Folkhögskolförening  ry, 0202143-8

Tilinpäätös  01.01.2022  - 31.12.2022

VASAAVAA

PYSYVÄT  VASTAAVAT

Aineettomat  hyödykkeet

Muut  aineettomat  hyödykkeet

Aineettomat  hyödykkeet  yhteensä

Aineelliset  hyödykkeet

Koneet  ja kalusto

Aineelliset  hyödykkeet  yhteensä

Sijoitukset

Muut  osakkeet  ja osuudet

Sijoitukset  yhteensä

PYSY\/ÄT  VASTAAVAT  YHTEENSÄ

VAIHTUVAT  VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Tavarat

Vaihto-omaisuus  yhteensä

Lyhytaikaiset  saamiset

Myyntisaamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset  saamiset  yhteensä

Rahat  ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT  VASTAAVAT  YHTEENSÅ

34 713,67

34 713,67

6 730,47

6 ?30,4?

67160,80

67 160,80

108  604,94

4 635,00

4 635,00

2 325,38

14260,87

16  586,25

467  691  ,75

488  913,00

IO 392,22

10  392,22

5 500,41

5 500,41

67160,80

67 160,80

83 053,43

4 620,00

4 620,00

3371,43

98 340,75

101  712,18

674  617,78

780  949,96

Arkistoviite:  2022-002 4 (p)
$ visma sign



Suomen  Kansanopistoyhdistys  - Finlands
Folkhögskolförening  ry, 0202143-8

Tilinpäätös  Ot01.2022  - 31.12.2022

TASE

VASTATAVA

OMA  PÄÄOMA

Muut  rahastot

Rahasto  I

Muut  rahastot  yhteenså

Edellisten  tilikausien  ylijäämä  (alijäämä)

Tilikauden  ylijäämä  (alijäämä)

OMA  PÄÄOMAYHTEENSÄ

VIERAS  PÄÄOMA

Lyhytaikainen  vieras  pääoma

Saadut  ennakot

Ostovelat

Muut  velat

Siirtovelat

Lyhytaikainen  vieras  pääoma  yhteensä

VIERAS  PÄÄOMAYHTEENSÄ

27 432,85

27  432,85

469  868,19

-7 826,05

489  474,99

25 583,44

28 697,02

15571,59

38190,90

108  042,95

108  042,95

27 432,85

27  432,85

386  850,39

83 017,80

497  301,04

262150,03

66 545,04

6 806,90

31 200,38

366  702,35

366  702,35

Arkistoviite:  2022-002 5 (a)
# visma sign



TlllNPÄÄTöKSEN  LIITETIEDOT  31.12.2022

Tilinpäätös  on laadittu  valtioneuvoston  asetuksen  pien-  ja mikroyrityksen  tilinpäätöksestä  esittävistä

tiedoista  säädettyjen  2 ja 31ukujen  pienyrityssäännöstöä  noudattaen.

ARVOSTUSPERIAATTEET  JA -MENETELMÄT

Käyttöomaisuus  on kirjattu  hankintamenon  mukaisesti.  Saamiset  ja velat  on arvostettu  nimellisarvoon.

Toiminnanaloille  on kohdennettu  toiminnanalan  erilliskulut.

Kaluston  poistoi  on laskettu  EVL:n  enimmäispoiston  mukaisesti  25 % hankintamenosta.

Muiden  aineettomien  hyödykkeiden  poistotapa  on 5 vuoden  tasapoisto,

OMAN  PÄÄOMAN  MUUTOKSET

SKY-rahasto  1.1,

SKY-rahasto  31.12,

Toimintapääoma  1.1.

Tilikauden  tulos

Toimintapääoma  31.12.

2022

27 432,85

27 432,85

469  868,19

-7 826,05

462  042,14

2021

27 432,85

27 432,85

386  850,39

83 017,80

469  868,19

HENKILöSTöKULUT

Toimihenkiföitä  -yhdistyksessä  oli  vuonna  2022  keskimäärin  4 ja vuonna  2021  heitä  oli 4.

Palkat  ja palkkio

Eläkekulut

Muut  henkilösivukulut

2022

231  482,28

37 010,70

5 275,47

2021

177  830,69

31 371,01

4 401,40

Hallituksen  jäseni1le  on toimintavuoden  aikana  maksettu  yhteensä  19  390  euroa.



Tilinpäätöksen  allekirjoitus

Paikka:

Aika:

Helsinki

07.03.2023

Helena  Ahonen
Puheenjohtaja

Henrik  Grönroos
Hallituksen  jäsen

Sirkka  Hokkanen
Hallituksen  jäsen

Ulla  Huhtilainen
Hallituksen  jäsen

Juha  Kaivola
Hallituksen  jäsen

Tatja  Karvonen
Hallituksen  jäsen

Jaana  Laitila
Hallituksen  jäsen

Ari-Pekka  Lundån
Hallituksen  jäsen

Teijo  Mathlin
Hallituksen  jäsen

Kyösti  Nyyssölä
Hallituksen  jäsen

Jukka  Palola
.Hallituksen  jäsen

Sara  Riska
Hallituksen  jäsen

Jukka  Tammisuo
Hallituksen  jäsen

Tytti  Pantsar
Toiminnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme  tänään  antaneet  tiintarkastuksesta  kertomuksen.

Paikka:  Helsinki

Aika: 13.03.2023

..," . n , ,,,l ,, , ;
[,i4L(=,, %i v'(t!!:(,tAlt;i  IA

Asko  Vuorenalusta
KHT



Suomen  Kansanopistoyhdistys  - Finlands
Folkhögskolförening  ry, 0202143-8

Tilinpäätös  01.01.2022  - 31.12.2022

Kirjanpidot  ja tositelajit  sekä  niiden  säilyttämistapa

Tilinpäätös

Tilinpäätös  ja tase-erittely

Tililuettelo  ja saldoluettelot

Tilikohtainen  tuloslaskelma

Tilikohtainen  tase

Tililuettelo

Kirianpidot
Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset  tiIinpäätöskirjaukset

Jaksotukset

Kuitit  receiptcam

Muut

Myyntilasku

Myyntisuoritus

Ostolasku

Ostosuoritus

Palkat

Pankki

I -2

13 - 35

1 - 223

4 - 103

1-  467

1-  325

1577  - 1968

1 - 364

1 - 107

1-121

Arkistoviite:  2022-002 8 (O)
I  visma sign



TILINT  ARKASTUSKERTOMUS

Suomin  Kau.sanopistoyhdisty,s-Fiulaudb  FullJiögsliulli;rening  ry:n  jäsenille

Tilinpäätöksen  tilintarkastus

Lausunto

Olen  tilintarkastanut  Suomen  Kansanopistoyhdistys-Finlands  Folkhögskolförening  ry:n  (Y-tunnus  0202143-8)

tilinpäätöksen  tilikaudelta  1.1.2022-31.12.2022.  Tilinpäätös  sisältää  tuloslaskelman,  taseen  ja  liitetiedot.

Lausuntonani  esitän,  että  tilinpäätös  antaa  oikean  ja  riittävän  kuvan  yhdistyksen  toiminnan  tuloksesta  ja

taloudellisesta  asemasta  Suomessa  voimassa  olevien  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien  säännösten

mukaisesti  ja  täyttää  lakisääteiset  vaatimukset.

Lausunnon  perustelut

Olen  suorittanut  tilintarkastuksen  Suomessa  noudatettavan  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti.  Hyvän

tilintarkastustavan  mukaisia  velvollisuuksiani  kuvataan  tarkemmin  kohdassa  nlintarkastajan  velvollisuudet

tilinpäätöksen  tilintarkastuksessa.  Olen  riippiunaton  yhdistyksestä  niiden  Suomessa  noudatettavien  eettisten

vaatimusten  mukaisesti,  jotka  koskevat  suorittamaani  tilintarkastusta  ja  olen  täyttänyt  muut  näiden  vaatimusten

mukaiset  eettiset  velvollisuuteni.  Käsitykseni  mukaan  olen  hfökkinut  lausuntoni  perustaksi  tarpeellisen  määrän

tarkoitukseen  soveltuvaatilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä  koskevat  hallituksen  ja  toiminnanjohtajan  velvollisuudet

Hallitus  ja  toiminnanjohtaja  vastaavat  tilinpäätöksen  laatimisesta  siten,  että  se antaa  oikean  ja  riittävän  kuvan

Suomessa  voimassa  olevien  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien  säännösten  mukaisesti  ja  täyttää  lakisääteiset

vaatimukset.  Hallitus  ja  toiminnanjohtaja  vastaavat  myös  sellaisesta  sisäisestä  valvonnasta,  jonka  he katsovat

tarpeelliseksi  voidakseen  laatia  tilinpäätöksen,  jossa  ei ole  väärinkäytöksestä  tai  virheestä  johtuvaa  olennaista

virheellisyyttä.

Hallitus  ja  toiminnanjohtaja  ovat  tilinpäätöstä  laatiessaan  velvollinen  arvioimaan  yhdistyksen  kykyä  jatkaa

toimintaansa  ja  soveltuvissatapauksissa  esittämään  seikat,  jotka  liittyvät  toiminnan  jatkuvuuteen  ja  siihen,  että

tilinpäätös  on laadittu  toiminnan  jatkuvuuteen  perustuen.  Tilinpäätös  laaditaan  toiminnan  jatkuvuuteen

perustuen,  paitsi  jos  yhdistys  aiotaan  purkaa  tai  sen toiminta  lakkauttaa  tai  ei ole  muuta  realistista  vaihtoehtoa

kuin  tehdä  niin.

Tilintarkastajan  velvollisuudet  tilinpäätöksen  tilintarkastuksessa

Tavoitteenani  on  hankkia  kohtuullinen  varmuus  siitä,  onko  tilinpäätöksessä  kokonaisuutena  väärinkäytöksestä

tai  virheestä  johtuvaa  olennaista  virheellisyyttä,  sekä  antaa  tilintarkastuskertomus,  joka  sisältää  lausuntoni.

Kohtuullinen  varmuus  on korkea  varmuustaso,  mutta  se ei ole  tae siitä,  että  olennainen  virheellisyys  aina

havaitaan  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti  suoritettavassa  tilintarkastuksessa.  Virheellisyyksiä  voi

aiheutua  väärinkäytöksestä  tai  virheestä,  ja  niiden  katsotaan  olevan  olennaisia,  jos  niiden  yksin  tai  yhdessä

voisi  kohtuudella  odottaa  vaikuttavan  taloudellisiin  päätöksiin,  joita  käyttäjät  tekevät  tilinpäätöksen

perusteella.

Hyvän  tilintarkastustavan  mukaiseen  tilintarkastukseen  kuuluu,  että  käytän  ammatillista  harkintaa  ja  säilytän

ammatillisen  skeptisyyden  koko  tilintarkastuksen  ajan.  Lisäksi:

*  Tunnistan  ja  arvioin  väärinkäytöksestä  tai  virheestä  johtuvat  tilinpäätöksen  olennaisen  virheellisyyden

riskit,  suunnittelen  ja  suoritan  näihin  riskeihin  vastaavia  tilintarkastustoimenpiteitä  ja  hankin  lausuntoni

perustaksi  tarpeellisen  määrän  tarkoitukseen  soveltuvaa  tilintarkastusevidenssiä.  Riski  siitä,  että

väärinkäytöksestä  johtuva  olennainen  virheellisyys  jää  havaitsematta,  on suurempi  kuin  riski  siitä,  että



virheestä  johtuva  olennainen  virheellisyys  jää  havaitsematta,  sillä  väärinkäytökseen  voi  liittyä

yhteistoimintaa,  väärentämistä,  tietojen  tahallista  esittämättä  jättämistä  tai virheellisten  tietojen

esittämistä  taikka  sisäisen  valvonnan  sivuuttamista.

*  Muodostan  käsityksen  tilintarkastuksen  kannalta  relevantista  sisäisestä  valvonnasta  pystyäkseni

suunnittelemaan  olosuhteisiin  nähden  asianmukaiset  ti1intarkastustoimenpiteet  mutta  en  siinä

tarkoituksessa,  että  pystyisin  antamaan  lausunnon  yhdistyksen  sisäisen  valvonnan  tehokkuudesta.

*  Arvioin  sovellettujen  tilinpäätöksen  laatimisperiaatteiden  asianmukaisuutta  sekä johdon  tekemien

kirjanpidollisten  arvioiden  ja  niistä  esitettävien  tietojen  kohtuullisuutta.

*  Teen  johtopääföksen  siitä,  onko  hallituksen  ja  toiminnanjohtajan  ollut  asianmukaista  laatia  tilinpäätös

perustuen  oletukseen  toiminnan  jatkuvuudesta,  ja  teen  hankkimani  tiIintarkastusevidenssin  perusteella

johtopäätöksen  siitä,  esiintyykö  sellaista  tapahtumiin  tai  olosuhteisiin  liittyvää  olennaista  epävarmuutta,

joka  voi  antaa  merkittävää  aihetta  epäillä  yhdistyksen  kykyä  jatkaa  toimintaansa.  Jos johtopäätökseni

on, että  olennaista  epävarmuutta  esiintyy,  minun  täytyy  kiinnittää  tilintarkastuskertomuksessani  lukijan

huomiota  epävarmuutta  koskeviin  tilinpäätöksessä  esitettäviin  tietoihin  tai,  jos  epävarmuutta  koskevat

tiedot  eivät  ole riittäviä,  mukauttaa  lausuntoni.  Johtopäätökseni  perustuvat  tilintarkastuskertomuksen

antamispäivään  mennessä  hankittuun  tilintarkastusevidenssiin.  Vastaiset  tapahtumat  tai olosuhteet

voivat  kuitenkin  johtaa  siihen,  ettei  yhdistys  pysty  jatkamaan  toirnintaansa.

@ Arvioin  tilinpäätöksen,  kaikki  tilinpäätöksessä  esitettävät  tiedot  mukaan  lukien,  yleistä  esittämistapaa,

rakennetta  ja  sisältöä  ja  sitä,  kuvastaako  tilinpäätös  sen perustana  olevia  liiketoimia  ja  tapahtumia  siten,

että  se antaa  oikean  ja  riittävän  kuvan.

Komrnunikoin  hallintoelinten  kanssa  muun  muassa  tilintarkastuksen  suunnitellusta  laajuudesta  ja  ajoituksesta  sekä

merkittävistä  tilintarkastushavainnoista,  mukaan  lukien  mahdolliset  sisäisen  valvonnan  merkiföivät

puutteellisuudet,  jotkatunnistan  tilintarkastuksen  aikana.

Muut  raportointivelvoitteet

Muu  informaatio

Hallitus  ja  toiminnanjohtaja  vastaavat  muusta  informaatiosta.  Muu  informaatio  käsittää  hallinnon

kertomukseen  tilikaudelta  sisältyvän  informaation.  Tilinpäätöstä  koskeva  lausuntoni  ei kata  muuta

informaatiota.

Velvollisuutenani  on lukea  hallinnon  kertomukseen  sisältyvä  informaatio  tilinpäätöksen  tilintarkastuksen

yhteydessä  ja  tätä  tehdessäni  arvioida,  onko  kertomukseen  sisältyvä  infornnaatio  olennaisesti  ristiriidassa

tilinpäätöksen  tai  tilintarkastusta  suoritettaessa  hankkimani  tietärnyksen  kanssa  tai  vaikuttaako  se muutoin

olevan  olennaisesti  virheellistä.  Velvollisuutenani  on lisäksi  arvioida,  onko  hallinnon  kertomus  laadittu  sen

laatirniseen  sovellettavien  säännösten  mukaisesti.

Lausuntonani  esitän,  että hallinnon  kertomuksen  ja  tilinpMtöksen  tiedot  ovat  yhdentnukaisia  ja  eföi  hallinnon

kertomus  on laadittu  sen laatirniseen  sovellettavien  säännösten  mukaisesti.

Jos  teen  suorittamani  työn  perusteellajohtopäätöksen,  että  hallinnon  kertomukseen  sisältyvässä  informaatiossa

on olennainen  virheellisyys,  minun  on raportoitava  tästä  seikasta.  Minulla  ei ole tämän  asian  suhteen

raportoitavaa.

He/\1ing1i7sä, maalliskbuun 13. päivänä 2023
Asko  Vuorenalusta.  KHT

Mäkitorpantie  17  E 40

00640  Helsinki



TOIMINNANT  ARKASTUSKERTOMUS

Suomen  Kansanopistoyhdistys  - Finlands  Folkhögskolförening  ry:n  jäsenille

Olen  tarkastanut  Suomen  Kansanopistoyhdistys  - Finlands  Folkhögskolförening  ry:n

(Y-tunnus  0202143-8)  tilinpäätöksen,  kirjanpidon  ja  hallinnon  tilikaudelta  1.1.2022-

31.12.2022  toiminnantarkastajana.  Tilinpäätös  sisältää  tuloslaskelman,  taseen  ja

liitetiedot.

Hallituksen  ja  toiminnanjohtajan  vastuu

Hallitus  ja  toiminnanjohtaja  vastaavat  tilinpäätöksen  laatimisesta  ja  siitä,  että  se antaa

oikeat  ja  riittävät  tiedot  Suomessa  voimassa  olevien  tilinpääföksen  laatimista  kokevien

säännösten  mukaisesti.  Hallituksen  ja  toiminnanjohtajan  on  huolehdittava  kirjanpidon

ja  varainhoidon  valvonnan  asianrnukaisesta  järjestämisestä  ja  siitä,  että  yhdistyksen

kirjanpito  on  lainmukainen  ja  varainhoito  on  luotettavalla  tavalla  järjestetty.

Toiminnantarkastajan  velvollisuudet

Toiminnantarkastajan  tehtävä  on  arvioida  yhdistyksen  hallinnon  järjestämistä,

kirjanpidon  ja  tilinpäätöksen  yleistä  asianmukaisuutta,  johdon  saamien  etuuksien  ja

lähipiiritoimien  asianmukaisuutta  sekä  jäsenten  yhdenvertaisen  kohtelun  toteutumista.

Toiminnantarkastuksessa  tarkastetaan  yhdistyksen  talous  ja  hallinto  yhdistyksen

toiminnan  edellyttämässä  laajuudessa.

Käsitykseni  mukaan  olen  hankkinut  lausuntoni  perustaksi  tarpeellisen  määrän

tarkoitukseen  soveltuvaa  toiminnantarkastusaineistoa.

Toiminnantarkastuslausunto

Tarkastuksen  perusteella  totean,  että tilinpäätös  perustuu  kirjanpitoon  ja sisältää

olennaisilta  osin  yhdistyksen  tulot,  menot,  varat,  oman  pääoman,  velat  ja  yhdistyksen

antamat  vakuudet.  Tarkastuksessa  ei  ole  havaittu,  että  hallituksen  jäsen  tai

toimihenkilö  olisi  syyllistynyt  tekoon  tai  laiminlyöntiin,  josta  saattaa  seurata

vahingonkorvausvelvollisuus  yhdistystä  kohtaan,  eikä  ole  havaittu,  että johtoon

kuuluva  tai  toirnihenkilö  olisi  rikkonut  yhdistyslakia  tai  yhdistyksen  sääntöjä.

Tilinpäätös  voidaan  vahvistaa  ja  vastuuvapaus  voidaan  myöntää  hallituksen  jäsenille,

toiminnanjohtajalle  ja  muille  tilivelvollisille  tarkastamaltani  tilikaudelta.

Helsingissä,  maaliskuun  13.  päivänä  2023

Tapio  Tähtinen

toiminnantarkastaja



Muut hallituksen esittämät asiat: 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle uudeksi vaalijärjestykseksi. 

Muutosesitykset merkitty punaisella ja ylivetämällä. 

 

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n VAALIJÄRJESTYS  

 
Yleiset ohjeet 

1. 
Suomen Kansanopistoyhdistyksen (SKY) päätöksenteossa käytetään vaalimenettelyä puheenjohtajan ja 
hallituksen valinnassa. Tämä vaalijärjestys ohjeistaa yhdistyksen henkilövaalien valmisteluissa ja 
toimittamisessa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Henkilövaaleissa voidaan aina tehdä 
esityksiä syyskokouksessa vuosikokouksessa ko. asiakohdan yleiskeskustelun aikana.  
 
 
2. 
Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen 3§ mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa vuosi-
kokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten 
kansanopistojen piiristä. Hallituksen jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa, puheenjohtajan vaali 
käydään joka kolmas vuosi. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme valintaa seuraavaa 
kalenterivuotta. Sääntöjen 7§ mukaan yhdistyksen syyskokous vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä syys-marraskuun huhti-lokakuun välisenä aikana. 
     
 
3. 
Sääntöjen 2§ mukaan jäsenyhteisöä edustaa yhdistyksen kokouksessa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö.      
Myös 7§:ssä todetaan, että yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla 
yksi ääni.  
 
Yhdelle henkilölle (kokousedustajalle) asetettujen eri jäsenyhteisöjen valtakirjojen määrää ei säännöissä ole 
rajattu. Valtakirja on pätevä, jos sen on allekirjoittanut henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.  
 
 
Vaalivaliokunta 

4.  
Vaalivaliokunta (VVK) vastaa Kansanopistoyhdistyksen vaalien valmistelusta yhdistyksen sääntöjen ja vuosi-
kokouksen 2009 hyväksymän ponnen ja vuoden 2011 vuosikokouksessa vahvistetun vaalijärjestyksen 
mukaisesti. Vaalijärjestystä tarkistettiin sääntömuutoksen yhteydessä vuosikokouksessa 2017 sekä 
kevätkokouksessa 2023 sääntömuutoksen seurauksena. 
 
5.  
Yhdistyksen syyskokous vuosikokous valitsee seuraavassa syyskokouksessa vuosikokouksessa toimitettavaa 
vaalia varten äänivaltaisten jäsenyhteisöjen edustajien joukosta VVK:n. Sille valitaan puheenjohtaja ja 
enintään viisi (5) jäsentä. 
 
6. 
Jäsenistöä pyydetään tekemään esityksiä henkilöistä VVK:aan Kansanopistoyhdistyksen hallitukselle sen 
määräämään ajankohtaan mennessä. Hallitus tekee äänivaltaisten jäsenyhteisöjen edustajien joukosta 
pohjaesityksen VVK:n kokoonpanosta syyskokoukselle vuosikokoukselle. Vuoden 2012 vuosikokouksen 



henkilövaaleja valmisteleva vaalivaliokunta valitaan vuoden 2011 vuosikokouksessa ilman hallituksen 
pohjaesitystä. 
 
7.  
VVK valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. VVK on 
päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 
jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. VVK:n kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. 
 
8.  
VVK:n on viimeistään asianomaisen vaalivuoden maaliskuun tammikuun loppuun mennessä tiedotettava 
ehdokasasettelusta, asiakirjoista sekä minne VVK pyytää ne lähetettäväksi ja mihin määräaikaan mennessä. 
Vaalivaliokunnan asettama määräaika ehdokasasettelulle on oltava vähintään kuusi (6) viikkoa laskettuna 
ehdokasasettelua koskevan tiedotteen julkaisemisesta. 
  
Ehdokasasettelu 

Hallitus 
 
9.  
Jokainen yhteisö, joka on vaalivuoden alussa Kansanopistoyhdistyksen jäsenrekisterissä voi esittää 
ehdokkaansa hallituksen jäseniksi. Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaan nimi ja lyhyt esittely sekä 
perusteet hänen valinnalleen hallitukseen sekä esittävän jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavan 
henkilön allekirjoitus. 
 
Hallituksen erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen, yhdistyksen säännöissä ei ole rajoitettu toimi-
kausien määrää.   
 
 
10.  
VVK kokoontuu käsittelemään sille lähetettyjä ja tämän vaalijärjestyksen 8§ tarkoittamia asiakirjoja sekä 
hyväksyy ehdokaslistaan otettaviksi ne hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaat, joita koskevat asiakirjat on 
oikein laadittu ja määräajassa sille jätetty. Ehdokaslista tulee saattaa jäsenten tietoon kahden viikon 
kuluessa ehdokasasettelun päättymisestä. VVK:lle jätetyt asiakirjat ovat julkisia. Ehdokaslista ja asiakirjat 
ovat esillä jäsenyhteisöille avoimessa verkkosivustossa (extranet). 
 
Ehdokasasettelun päättymisen määräajan ja vuosikokouksen välisen ajan tulee olla vähintään neljä (4) 
viikkoa.  
   
11.  
Syyskokouksessa VVK esittelee kokoaa jäsenyhteisöjen esittämistä ehdokkaista laaditun listan. VVK:n 
esittelystä tulee käydä ilmi kaikkien ehdokkaiden nimet ja yhteisöt, jotka ovat esityksen tehneet.  
Ehdokaslistan pohjalta VVK tekee syyskokoukselle vuosikokoukselle pohjaesityksen hallitukseen valittavista 
jäsenistä. Sen esittelee VVK:n puheenjohtaja/varapuheenjohtaja tai sihteeri tai näiden estyneenä ollessa 
syyskokouksen vuosikokouksen sihteeri.    
 
12.  
Jos hallitukseen on esitetty useampia ehdokkaita kuin hallituksessa on paikkoja, on sen laatimasta 
pohjaesityksestä Kansanopistoyhdistyksen hallituksen ko. toimikauden jäseniksi käytävä ilmi kaikkien 
ehdokkaiden nimet ja yhteisöt, jotka ovat tehneet esityksen ehdokkaasta. 
 
Puheenjohtaja 



 
13. 12. 
VVK:n on kirjattava puheenjohtajaehdokaslistaan kaikkien niiden nimet, joita jäsenyhteisöt ovat sille 
ehdottaneet. VVK vastaa järjestelyistä, joiden avulla puheenjohtajaehdokkaat voivat esittäytyä. VVK:n on 
taattava kullekin ehdokkaalle tasaveroiset mahdollisuudet esittäytyä ja tuoda näkemyksiään esille 
Kansanopistoyhdistyksen ylläpitämissä (verkko)julkaisuissa. 
 
 
14.  13. 
VVK ei tee esitystä puheenjohtajasta vaan ainoastaan asettaa ehdokkaat sukunimen mukaan aakkos-
järjestyksessä ehdokaslistaan. Ehdokaslistasta ilmenee ehdokkaan nimen lisäksi häntä esittäneet 
jäsenyhteisöt. 
 
15. 14. 
Jos puheenjohtajaksi ei ole määräaikaan mennessä esitetty useampaa kuin yhtä henkilöä, ei VVK ryhdy 
tässä määrättyihin toimenpiteisiin koskien puheenjohtajavaalin valmisteluja. 
 

Muut ohjeet 

16.  
Äänestyslipuissa on oltava merkintä siitä, missä vaalissa niitä käytetään, sekä paikka ehdokkaiden nimien / 
ehdokkaan nimen merkitsemistä varten. 
 
 
17. 15. 
Jokaisen äänioikeutetun tulee rekisteröityä henkilökohtaisesti. Äänioikeutetulle annetaan numeroitu 
äänestyskortti yhdistyksen vuosikokouksen rekisteröinnin yhteydessä. Vaalin toimittamisen yhteydessä 
äänestyskortin/-kortit näyttäville edustajille annetaan äänestyslippu/-liput.   
 
 
18. 16. 
Jäsenluettelon ylläpitämisestä, äänestyslipuista ja yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen rekisteröitymisestä 
/ valtakirjojen tarkastamisesta ja äänestyksen teknisestä toimittamisesta vastaa yhdistyksen toimisto ja 
kokouksen asettamat muut mahdolliset vaalivirkailijat.   
     
 
19. 17. 
Henkilövaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kokouksessa ei toisin päätetä. 
 
Tätä vaalijärjestystä voi yhdistyksen kokous muuttaa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Tämä vaalijärjestys tulee voimaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä välittömästi. 
 
 
 
 
 
 
    vahvistettu kevätkokouksessa 2023 



23 Esityslista  23
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