
PÖYTÄKIRJA 

Sisä-Savon kansalaisopiston opistotoimikunnan kokous  

Teams 

29.9.2022 klo 16-16.49 

Paikalla: Pia Pentikäinen, Tiina Nousiainen pj, Minna Rossi, Ann-Mari Karvinen, Mervi Pulkkinen, 

Katja Suhonen(poistui 16.25), Mari Jalava, Jaana Ruuskanen, Tiina Puranen  ja Olli Minkkinen sekä 

esittelijä, kansalaisopiston vs. rehtori Markus Hyytinen 

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

tarkistajat.  

Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Ann-Mari Karvinen ja 

Mari Jalava. Tämän kokouksen puheenjohtaja toimii Tiina Nousiainen. 

 

§ 7 Lukuvuoden 2022-23 toimintaa opistossa 

Sisä-Savon kansalaisopiston rehtori käy läpi lv. 2022-23 toimintaa ja sisältöjä. 

Päätösehdotus: Käydään keskustelua lv. 2022-23. Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

§ 8 Suunnitelma tuntimääristä vuodelle 2023 

Vuoden 2023 valtionosuus ei ole vielä tiedossa, mutta suurta muutosta valtionosuuden 

kokonaismäärään ei ole tulossa. Kevään 2022 toteutuneet tuntimäärät: Suonenjoki 2360, Rautalampi 

1355, Tervo 690, Vesanto 1167, Leppävirta 2175. Toteutunut tuntimäärä vapaana sivistystyönä 

järjestettävissä kursseissa kevään 2022 osalta noin 7390 tuntia. 

Varaus vuoden 2023 tuntimääriin pysynee samalla tasolla kuin vuonna 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus: Opistotoimikunta hyväksyy suunnitellut kuntakohtaiset varaukset opetustuntimääriin.  

 
 toteutuneet  toteutuvat Varaus/esitys 

  v. 2021 v. 2022 v. 2023 

Suonenjoki 4527 4500 4500 

Rautalampi 2447 2450 2400 

Tervo 1291 1300 1300 

Vesanto 2239 2200 2200 

Leppävirta 4148 4200 4200 



Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

§ 9 Tehty opistoselvitys ja henkilöstörakenteen suunnittelu 

Suonenjoen kaupunginhallitus on päättänyt 21.3.2022 § 66, että tehdyn opistoselvityksen 

henkilöstöresurssien osalta palataan asiaan kuluvan lukuvuoden 2022-23 aikana. Kesän aikana sekä 

kädentaitojen ja kuvataiteen määräaikainen opettaja sekä tanssinopettaja ovat siirtyneet muihin 

tehtäviin.  

Opistoselvityksessä keväällä 2022 esitettiin vaihtoehtoisia polkuja: 

Vaihtoehto A: 
1) Kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimea ei lakkauteta. 
2) Muutos toimistosihteerien määrään 1.1.2024 alkaen. Toimistosihteeritarve kokonaisuudessaan noin 
1,5 henkilöä. 

  
-Säästö noin 15.000 euroa/vuosi 1.1.2024 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 euroa 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   

  
Vakinaisen tanssinopettajan toimi perustettiin vuonna 2019. Tehtävässä on toiminut kolmen vuoden 

aikana kaksi eri opettajaa. Opetusvelvollisuutta 580 tuntia lukuvuodessa on ollut haasteita saada 

täyteen lv. 2021-22 aikana. Tanssilla on oma tärkeä merkityksensä opiston imagon kannalta, mutta 

imago voidaan säilyttää myös tuntiopettajan (opettajien) turvin. Kädentaidot ja kuvataide kuuluvat 

kansalaisopistoon perinteeseen vahvasti. Ainealueen pariin olisi hyvä saada vakinainen opettaja, jolla 

olisi näkemystä ja kokemusta ainealueen kehittämisestä ja opettamisesta.  

Sisä-Savon kansalaisopiston vakihenkilöstö koostuu tällä hetkellä vs. rehtorista, 

suunnittelijaopettajasta, kahdesta musiikinopettajasta, teatteri-ilmaisun opettajasta, kahdesta 

osastovastaavasta (tuntiopettajuus lisäksi) sekä kahdesta toimistosihteeristä. Suunnittelijaopettajan 

opetusvelvollisuus 350h ja muun työn osuus on 850h. Muilla vakiopettajilla opetusvelvollisuus on 580h 

ja muun työn osuus 350h. Lisäksi opistossa on lukuvuosittain noin 100 tuntiopettajaa. Muutamilla 

tuntiopettajilla työ on päätoimista eli 16h viikossa.  



Vs. kansalaisopiston rehtori tekee tarkempaa kuvausta henkilökunnan työnkuvista kokouksessa. Sisä-

Savon kansalaisopiston vakihenkilöstön kanssa on käyty keskustelut opettajatilanteesta ja 

jatkosuunnitelmista muun muassa 2.9. ja 9.9. kokouksissa. Myös tuntiopettajille on annettu 

mahdollisuus kertoa ajatuksiaan tulevaisuuden suhteen. 

Arvioitu kustannussäästö ko. olevien kahden opettajatoimien lakkauttamisesta ja uuden 

perustamisesta noin 15 000 euroa vuodessa. 

Päätösehdotus: Opistotoimikunta esittää Suonenjoen kaupunginhallitukselle, että 

1) lakkautetaan kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimi sekä tanssinopettajan toimi 1.8.2023 

alkaen 

2) perustetaan suunnittelijaopettajan toimi 1.8.2023. Suunnittelijaopettajan päävastuualueeksi tulee 

kädentaitojen ja kuvataiteen opetuksen suunnittelu sekä opetus. Palkkaus määräytyy OVTES:in 

mukaisesti. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

§ 10 Kansalaisopiston logokilpailu 

Opistotoimikunta §3 24.3.2022 

Kansalaisopiston uuden nettisivuston myötä on virinnyt opiston vakihenkilökunnan piirissä keskustelua 

opiston logon uusimisesta. Samalla on pohdittu mahdollista uutta nimeä opistolle.  

Päätösehdotus: Käydään keskustelu nimi- ja logokilpailun järjestämisestä. 

Päätös: Opistotoimikunta päättää, että logokilpailu järjestetään. Kansalaisopisto organisoi kilpailun ja 

informoi toimikuntaan prosessista. Valinta logosta pyritään tekemään toukokuun alkuun mennessä 

2023. 

Vs. kansalaisopiston rehtori tekee selvitystä logokilpailun järjestämisestä. 

Päätösehdotus: Opistotoimikunta päättää, että logokilpailu järjestetään keväällä 2023. Kilpailu on 

avoin, mutta Sisä-Savon kansalaisopisto voi kutsua erikseen esimerkiksi alan oppilaitoksia kilpailuun 

mukaan. Opistotoimikunta valitsee keskuudestaan kilpailuraatiin jäsenen ja varajäsenen. 

Kansalaisopiston vakihenkilöstö valitsee itsenäisesti raadin muut jäsenet. 

Päätös: Esitettiin opistotoimikunnasta kilpailuraatiin jäseneksi Ann-Mari Karvinen ja varajäseneksi Pia 

Pentikäinen. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

§ 11 Järvisuomalaiset opissa Euroopassa -hanke 

Kuuden kansalaisopiston yhteinen hanke ’Järvisuomalaiset opissa Euroopassa’ on saatu päätökseen. 
Hanke käynnistyi syksyllä 2019. Hanke oli silloisista ERASMUS+ -hankkeista suurimpia avustuksen 
suuruuden näkökulmasta. Hanke sai avustusta kaikkiaan noin 160 000 euroa. Hankkeessa ovat olleet 
mukana Sisä-Savon kansalaisopisto (hanketta koordinoiva kansalaisopisto), Siilinjärven kansalaisopisto, 
Vieremän kansalaisopisto, Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto, Kaskikuusen kansalaisopisto sekä 
Kiuruveden kansalaisopisto.  

Opistojen alueella on kaikkiaan noin 400 opettajaa töissä. Vuonna 2019 hankkeen käynnistyessä 
liikkuvuuksiin Euroopan eri kaupunkeihin lähtijöitä oli noin 75. Korona sotki hanketta kuitenkin 



totaalisesti parin vuoden ajan. Kaikkiaan erilaisilla kursseilla kävi Euroopassa noin 35 opistojemme 
opettajaa. Pääosa liikkuvuuksista tehtiin keväällä 2022 hankkeen loppumetreillä sekä aivan hankkeen 
alkuvaiheessa.  

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa opistoille yhteinen kansainvälisyyssuunnitelma ja parantaa yhdessä 
toimimista. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti ja työsti kansainvälisyyssuunnitelmaa. 
Suunnitelmissa on hakea jatkossa Erasmus+-akkreditointia yhdessä. Tämä helpottaa ja keventää 
mahdollisuuksia saada rahoitusta.  

Kielitaidon ja oman ammattialan sanaston karttuminen, rohkeus ja osaaminen käyttää omassa 
opetuksessa vierasta kieltä vahvistuu. Tehdyssä palautekyselyssä todettiin muun muassa, että "Tämä 
projekti antoi minulle mahdollisuuden syventää opetustaitojani italian kielen opettamisessa 
ulkomaalaisille. Opin tuntemaan uusia sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä syvensin myös teknistä 
sanavarastoani. Tärkeintä oli tutustua uusiin kollegoihin ja heidän opetusstrategioihin sekä luoda 
kontaktiverkosto ulkomaille mahdollista tulevaa yhteistyötä varten." 

Yhtenä tavoitteena hankkeessa oli vahvistaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön jakamista. Lv. 2019-22 
pidettiin yleisöluento Verlasta Sisä-Savon kansalaisopiston alueella. Samalla selvitettiin Unescon 
perintökohteita Suomessa ja Euroopassa. Tehdyn palautekyselyn perusteella kaikilla kursseilla olleilla 
matka onnistui joko hyvin tai erinomaisesti. Oma ammatti-identiteetti vahvistui, rohkeus käyttää kieltä 
parani, uusia kurssi-ideoita syntyi jne. Korona sotki hanketta monin tavoin. Hanketta koordinoivassa 
opistossa vaihtui rehtori myös useasti. Osin myös muissa hankkeen opistoissa. Kaikesta huolimatta 
yhteistyö syveni opistojen kesken ja kansainvälinen ulottuvuus toi uutta virettä opistojen toimintaan. 
Avustusta käytettiin hankkeen aikana kaikkiaan noin 80.000 euroa. Hankkeen loppuraportti palautetaan 
30.9.2022 mennessä ja Sisä-Savon kansalaisopisto palauttaa hankeavustusta saadun laskun mukaisesti 
avustuksen myöntäneelle taholle. 

Päätösehdotus: Opiston vs. rehtori tekee selvityksen hankkeesta. Merkitään tehty raportti tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

§ 12 Muut ajankohtaiset asiat 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

§ 13 Kokouksen päättäminen 

Päätösehdotus: Päätetään kokous ja sovitaan seuraavasta kokouksesta. 

Päätös: Kokous päätettiin 16.49. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

____________________   ________________ 

Tiina Nousiainen, pj   Markus Hyytinen, sihteeri 

 

______________________  ________________ 

Ann-Mari Karvinen   Mari Jalava 



 


