
PÖYTÄKIRJA 

Sisä-Savon kansalaisopiston opistotoimikunnan kokous  

3.2.2022 klo 15-16.20, Teams 

Paikalla: Pia Pentikäinen pj, Tiina Nousiainen, Minna Rossi, Ann-Mari Karvinen, Olli Lipponen, Katja 

Suhonen, Mari Jalava, Jaana Ruuskanen, Tiina Puranen ja Olli Minkkinen sekä esittelijä, 

kansalaisopiston vs. rehtori Markus Hyytinen 

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan 

tarkistajat.  

Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Ruuskanen ja 

Tiina Puranen. 

2 § Opetustuntien ja talouden toteumaa 1.1.-31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Opetunteja suunniteltiin kaikkinensa yli 18 000, joista toteutui noin 15 900. Kuluvana vuonna 

järjestettiin opiston puolella myyntikursseina muun muassa HSM-kerhot (Harrastamisen Suomen malli-

kerhot) sekä perinteiset ensiapukurssit kaupungin sisäisenä koulutuksena. 

Vs. kansalaisopiston rehtori on esittänyt opistokunnille talousarvion valmistelun yhteydessä, että 

toteutuvien opetustuntien määrissä mentäisiin samalla tasolla kuin vuonna 2021. Näin toteutuvia 

opetustunteja olisi noin 14 700, suunniteltua tunteja noin 16 900 (peruuntuvien kurssien osuus arviolta 

noin 15 prosenttia). Kuluvan vuoden 2022 varaukset tuntimääriin: Suonenjoen osuus 4500h, 

Rautalampi 2400h, Tervo 1300h, Vesanto 2200 h ja Leppävirta 4200h. 

Alla olevassa taulukossa ns. kuntahinta koostuu kunnille lähetyistä laskuista vuoden 2021 aikana sekä 

valtionosuudesta (VAOS). (Kuntalaskun lopullinen summa vuoden 2021 osalta saattaa muuttua) 

 

 

 

 

 

 

Opetustuntien toteuma 1.1.2021-31.12.2021 

        

Kunta VAOS-tunnit Muut tunnit Kaikki kurssit 

Suonenjoki 4574 42 239 

Rautalampi 2494 17 104 

Vesanto 2240 10 87 

Tervo 1292 26 69 

Leppävirta 4177 59 202 

  14777 154 701 

  Kuntalasku Kuntahinta VAOS Tunti- Kunnan 

Kunta   VAOS 2021 tunnit hinta tuntihinta 

Suonenjoki 111208 184 230 295438 4574 64,6 € 24,31 € 

Rautalampi 59000 92115 151115 2494 60,6 € 23,66 € 

Vesanto 58110 80601 139411 2240 62,24 € 25,94 € 

Tervo 34858 51815 86673 1292 67 € 26,98 € 

Leppävirta 105500 166959 272459 4177 65,23 € 25,26 € 

      945096 14777     



Budjetti on toteutunut pääosin arvioidusti lukuun ottamatta kurssituloja, joita oli arvioitu kertyvän 

noin 220.000 euroa. Kurssituloja kertyi vuoden 2021 osalta noin 191.000 euroa.  

Päätösehdotus: Opistotoimikunta merkitsee tiedoksi opiston toteumat vuoden 2021 osalta. 

Päätös: Merkitään tiedoksi 

       § 4  Kansalaisopiston toimintojen, resurssien ja maksuperustan selvitystyö 

Suonenjoen kaupunginhallitus päätti 14.6.2021 § 131, että lukuvuoden 2021-2022 aikana tehdään 

Sisä-Savon kansalaisopiston sisäinen toimintojen, resurssien ja maksuperustan selvitys niin, että 

selvitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään maaliskuussa 2022. 

Vuonna 2020 tehtiin selvitys Sisä-Savon kansalasiopiston opiskelijoista, kurssimääristä ja 

tuntimääristä tarkastelujaksolla 2010-2019. Selvityksessä kuvattiin muun muassa opiston 

toiminnassa tapahtuneita keskeisiä muutoksia, valtionavun ja valtionaputuntien kehitystä, 

suunniteltujen ja toteutuneiden kurssien määrän kehitystä, opiskelijamäärän kehitystä sekä eri 

aihealueilla järjestettävien kurssien määrän kehitystä.  

Nyt valmisteilla olevassa selvityksessä vertaillaan viiden eri opiston toimintaa kurssimaksujen, 

henkilöstöresurssien, talouden ja kurssitoiminnan suhteen. Mukana vertailussa ovat Sisä-Savon 

kansalaisopisto (asukasmäärä noin 23 000), Pieksämäen seutuopisto (17 700), Keuruun 

kansalaisopisto (15 000), Jokilatvan (25 500) sekä Jokihelmen kansalaisopisto (24 500). 

Selvityksen perusteella kurssimaksujen nostoon ei suurempaa korotuspainetta ole. 

Henkilöstöresurssit näyttäisivät olevan myös aika keskimääräiset suhteessa muihin opistoihin.  

Kädentaitojen ja kuvataiteen opettaja eläköityi 1.8.2021. Tällä hetkellä tehtävää hoidetaan   

määräaikaisesti. 

Toimintavaihtoehtoja: 

Vaihtoehto A: 

1) Kädentaitojen ja kuvataiteen opettaja toimea ei lakkauteta. 

2) Muutos toimistosihteerien määrään 1.1.2014 alkaen. Toimistosihteeritarve kokonaisuudessaan 

noin 1,5 henkilöä. 

 

-Säästö noin 15.000 euroa/vuosi 1.1.2014 alkaen 

 

Vaihtoehto B: 

 

1) Kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimi lakkautetaan 1.8.2023 alkaen. Säästö vuonna 

2023 noin 7.000 euroa. Vuonna 2024 noin 17.000 e. (Toimen lakkauttaminen ei suoraan tuo 

yhden opettajan säästöä, kädentaitojen kurssien toteuttaminen tuntiopettajien turvin) 

 

2)  Muutos toimistosihteerien määrään 1.1.2024 alkaen 

-Ruuhka-apu toimistoon. Toimistosihteeritarve kokonaisuudessaan noin 1,5 henkilöä. Säästö noin 

15.000 e vuodessa. 

 

3) Muu opistotoiminnan organisointi nykyisen vakihenkilöstön kautta 



-Työnkuvien tarkastelu ja suunnitteluvastuun jakaminen 

 

-Säästö vuosi 2023 noin 7 000 euroa ja vuosi 2024 noin 32 000 euroa  

 

Vaihtoehto C: 

1) Kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimea ei lakkauteta 

2) Sihteeriresurssi nykyisellään kahdessa toimistosihteerissä   

 

Lisäksi kansalaisopiston on tärkeää ottaa tavoitteeksi kurssitulojen nostaminen lähinnä 

asiakasmäärää nostamalla.  

Tavoite: Vuosi 2022, +5000e vuoden 2021 tasosta 

Vuosi 2023 +15000 vuoden 2021 tasosta 

Vuosi 2024 kurssitulot +20000 vuoden 2021 tasosta 

Haasteena kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimen lakkauttamisessa on erityisesti 

suunnitteluvastuun jakaminen. Toimistopuolella kaupungin sihteeritiimi -ajattelu on hyvä pohja 

organisoida töitä uudelleen. Tärkeää kuitenkin on, että opistolla olisi vähintään yksi kokoaikainen 

sihteeri, jonka päätyö on opistoasiat.  

Budjetoinnissa voisi olla hyvä siirtyä malliin, jossa kaikilla sopimuskunnilla on oma budjettinsa 

(kirjanpidossahan kunnat ovat nykyisinkin eritelty). Kuntalaskutus perustuisi tässä budjetin pohjalta 

tehtyyn kuntaosuuden laskutukseen esimerkiksi kolme kertaa vuodessa ja mahdollinen tasaus 

tilinpäätöksen yhteydessä.  

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi kansalaisopiston vs. rehtorin katsaus selvitystyöhön kokouksen 

yhteydessä. Selvitystyö siirtyy seuraavaksi Suonenjoen kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Päätös: Keskustelun päätteeksi merkittiin tiedoksi tehty selvitys. Selvitystyö siirtyy Suonenjoen 

kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

5. Kansalaisopiston toimintasuunnitelma 2022  

Kansalaisopiston toimintasuunnitelma asialistan liitteenä. Vuoden kannalta tärkeää uuden sivuston 

julkaisu, viestinnän ja somemainonnan kehittäminen. Tavoitteena lisätä asiakasmääriä nykyisestä.  

Edelleen verkkoluentojen määrän nostaminen. Myös muutamia yleisöluentoja olisi tärkeää saada 

uutena lukuvuonna 2022-23.  

Valtionosuus kasvaa vuodelle 2022, mutta tuntimäärän toteuman suhteen on pysyttävä maltillisella 

linjalla.  

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi Sisä-Savon kansalaisopiston 2022 toimintasuunnitelma. 

6. Kurssitoivekysely, opiston kurssiopas ja muut asiat 

 

Vs. rehtori luo katsauksen tehtyyn palaute- ja kurssitoivekyselyyn. Kyselyyn vastaaminen päättyi 

31.1.2022. Opiston kurssioppaan tarjouskilpailu on myös päättymässä. Otetaan esille myös muut 

ajankohtaiset asiat. 



Päätösehdotus: Merkittiin tiedoksi. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20. Seuraava kokous Suonenjoen Lintharjun liikuntahallin 

kokoustilassa  24.3.2022 klo 16. Kokoukseen mahdollisuus osallistua myös etänä. 

 

Liitteet: Opiston selvitystyö 2022, Toimintasuunnitelma 2022 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistaa 

 

___________________  ________________ 

Pia Pentikäinen, pj   Markus Hyytinen, siht. 

 

___________________  ___________________ 

Tiina Puranen   Jaana Ruuskanen 

 

 

 


