




• Lähes kuusikymmentä prosenttia (57,4 %) kyselyyn vastanneista kansalaisopistoista 
kertoi keskeyttäneensä lähiopetuksen keväällä 2021 voimassa olevien 
koronarajoitusten takia ja jatkavansa sitä ainakin osittain etänä. 

• Yli puolet (55,1 %) kyselyyn vastanneista kansalaisopistoista joutui tai joutuu 
peruuttamaan kevään 2021 kursseja huomattavasti tai merkittävästi.

• Vain 4,7 % kyselyyn vastanneista opistoista ilmoittaa opiskelijoiden määrään 
säilyneen ennallaan aikaisempiin vuosiin verrattuna.

• Opiskelijat ovat myös peruuttaneet kevään 2021 kursseille tekemiään 
ilmoittautumisia enemmän kuin aikaisemmin. 

• Vain kolmasosa kyselyyn vastanneista opistoista ilmoittaa pystyvänsä toteuttamaan 
kursseja ja koulutuksia vuonna 2021 vähintään myönnettyjen valtionosuustuntien 
mukaisen määrän. 

• Kyselyyn vastanneista kansalaisopistoista 63,6 % arvioi koronaviruspandemian 
vaikuttavan kokonaisuudessaan opiston taloustilanteeseen vuoden 2021 osalta 
jonkin verran heikentävästi ja 25,6 % arvioi vaikutuksen olevan huomattavan 
heikentävä. -> kevään 2021 tilanne huonompi kuin 2020! 



• Hallituksen neuvotteluissa julkisen talouden suunnitelmasta 2021–2024 todetaan 
8.4.2020 päivätyissä pöytäkirjamerkinnöissä, että hallitus varautuu korvaamaan 
koronaepidemiasta aiheutuvat vapaan sivistystyön nettomenetykset. 

• Pöytäkirjamerkinnöissä todetaan myös, että opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan 
siten, että koronaepidemiasta johtuvat toiminnan volyymin ja kustannusten 
pienentyminen eivät vaikuta alentavasti tulevien vuosien rahoitustasoon ja 
jakautumiseen. Koska poikkeustila on jatkunut pitkään, asiassa kannattaa kiirehtiä  
kirjaamaan mainitun ”koronaepidemiasta johtuvat toiminnan volyymin ja 
kustannusten pienentyminen” koskemaan eksplisiittisesti myös kuluvaa vuotta 
2021.

• On erityisen tärkeää, että rahoitusjärjestelmä on vakaa ja ennakoitava myös 
poikkeuksellisina aikoina sekä niiden jälkeen. 
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• sopimusneuvotteluissa on käsitelty 

mm. suurituntisten tuntiopettajien palvelussuhteen ehtojen parantamista sekä 
kuukausipalkkaisten opettajien työaikamääräyksien joustavoittamista. 
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• Vapaalla sivistystyöllä on merkittävä rooli korona-exitin
toteuttamisessa (vrt. yksinäisyys, mielenterveysongelmat, arjessa 
jaksaminen, syrjäytyminen, osaamisen kehittäminen jne.).

• Kesälukukauden käyttöönotto (KoL kysely 2021: 40 % vastanneista 
ollut jo aikaisemmin, 30 % ottamassa tänä vuonna käyttöön)

• Ilmassa oleviin palloihin vastaaminen, toiminnan kehittäminen ja 
osittainen uudelleen suunnittelu

• Monimuoto-opetus on tullut jäädäkseen -> opettajien 
täydennyskoulutus, välineet, ohjelmistot, tuki (KoL kysely 2021: 94 
% vastanneista tarjoaa etäopetusta)

• Heikkona signaalina yhteistyön kehittäminen jälleen avointen 
yliopistojen kanssa

• Osaamisen sanottamisen merkitys/ymmärrys
• Opiskelijoiden saaminen takaisin kansalaisopistoihin syksyllä 2021


