
VASTAUSKOOSTE*

KoL:n kysely 
koronatilanteen 
vaikutuksista 
kansalaisopistojen 
talouteen

Viljami Wiirilinna 6.4.2020

*kooste on vain suuntaa antava, sillä vastauksia kertyi 
126/177 ja opistojen koot ja tilanteet vaihtelevat hyvin 
paljon keskenään



Mikä on opistonne opetuksen tila tällä hetkellä?



Onko opistolla suunniteltuna opetusta kesäkaudelle (1.6.-31.8.2020)?



Arvio siitä, kuinka paljon opisto tulee yhteensä 
menettämään opiskelijamaksuja koronatilanteesta johtuen 

KAIKKI 18.3.-30.5. 1.6.-31.8. yhteensä

yksityiset 373 390 € 83 500 € 456 890 €

kunnalliset 1 286 741 € 250 975 € 1 537 716 €

kuntayhtymät 572 500 € 9 800 € 582 300 €

yhteensä 2 232 631 € 344 275 € 2 576 906 €

KAIKKI 18.3.-30.5.

1.6.-31.8. 
(vastaajat, 
joilla opetusta 
suunniteltuna 
tälle ajalle)

keskiarvo 18 151 € 3 783 €

mediaani 7 000 € 1 500 €

minimi 0 € 0 €

maksimi 550 000 € 35 000 €

Vastanneita: 19 yksityistä, 104 kunnallista, 3 kuntayhtymää yht. 126 /177



YKSITYISET 18.3.-30.5.

keskiarvo 19 652 € 5 218 €

mediaani 14 000 € 3 000 €

minimi 800 € 0 €

maksimi 100 000 € 20 000 €

Vastanneita: 19/24 yksityistä

KUNNALLISET 18.3.-30.5.

keskiarvo 12 740 € 3 486 €

mediaani 6 200 € 1 500 €

minimi 0 € 0 €

maksimi 145 000 € 35 000 €

Vastanneita: 104 / 150 kunnallista

KUNTAYHTYMÄT 18.3.-30.5. 1.6.-31.8. 

keskiarvo 276 250 € 2 900 €

mediaani 20 000 € 4 000 €

minimi 2 500 € 800 €

maksimi 550 000 € 5 000 €

* 1.6.-31.8. ajanjakson osalta huomioitu vain ne
vastaajat, jotka ilmoittivat, että tälle ajanjaksolle
oli suunniteltuna opetusta.



Kokonaisarvio opiston valtionosuustuntitilanteesta



Yksittäisiä 
tarkennuksia ja 
huomioita 
valtionosuus-
tunteihin liittyen

• reagoimme niin, että pidämme pidemmän syyslukukauden

• Yritämme saada syksyyn vahvan lukukauden, joka paikkaisi tilannetta jonkin 
verran.

• Pienellä opistolla ei mahdollisuutta järjestää etäopetusta. Opettajilla ei ole 
osaamista etäohjelmistojen käyttöön eikä meillä valmiuksia järjestää sitä. 
Kaikki opettajat ovat sivutoimia ja osa aika iäkkäitä.

• Nyt olemme lähes normaalitilanteessa kevätkauden toteutuman osalta, joten 
mikäli syystyökausi etenee rajoituksitta, valtionosuustunnit toteutuvat kyllä. 

• Syksyllä saa juosta mahan alus täynnä jalkoja, MUTTA, jos kaupunki lomauttaa 
jokaisen työntekijänsä, kuten nyt on uumoiltu. Yhtälö on mahdoton!

• Syyslukukauden pidentämisestä huolimatta opetustunnit todennäköisesti 
tulevat reippaasti alittamaan valtionosuustuntien määrän.

• Tarjontaa tulee enemmän syyskaudelle- takeita tosin ei ole siitä, saadaanko 
kaikki käynnistymään

• Mikäli lähiopetuksen aloittaminen viivästyisi syksyllä, niin tilanne voisi olla 
toinen. 

• Keväällä toteutumatta jääneitä kursseja siirretään syksyyn.

• Olemme aina tehneet enemmän vapaan sivistystyön opetusta kuin vos
edellyttää.



Yksittäisiä 
tarkennuksia ja 
huomioita 
valtionosuus-
tunteihin liittyen

• Opetustuntimäärien toteutuminen riippuu syksyn tilanteesta - avataanko 
oppilaitokset myös lähiopetukselle ja jos avataan, niin miten kuntalaiset 
reagoivat. 

• Loppukevään ja alkukesän kurssit eivät todennäköisesti käynnisty, koska 
opiskelijat peruvat osallistumisiaan koko ajan.

• Kaupungin taloustilanteesta johtuen arvioin, että emme saa käyttää keväältä 
säästyviä palkkarahoja tarjoamalla syksyllä enemmän kursseja.

• Valtionosuustuntien toteutumiseen vaikuttaa se, missä kaikissa muodoissa 
annettu etäopetus lasketaan valtionosuustunneiksi.

• Yritämme saada vielä toimintaa kiinni, mutta pahasti pelkään, ette emme tule 
saavuttamaan tuntimäärää johtuen siitä, että kaikkea opetusta ei saada etään. 
Olemme hyvin huolestuneita tilanteesta.

• Pyrimme huomioimaan keväältä toteutumattomien opetustuntien osuuden 
syyslukukauden suunnittelussa.

• Mikäli koronatilanne ei vaikuta opiskelijoiden ilmoittautumishalukkuuteen ensi 
syksynä, saatamme päästä lähes valtionosuustuntimäärään.

• Voimme lisätä syksyn kurssitarjontaa sen verran kuin keväällä jäi pitämättä 
tunteja

• Emme pysty sijoittamaan syksylle niin paljon tunteja, että keväällä pitämättä 
jääneet kurssit saataisiin korvattua

• Emme välttämättä saa tunteja korvattua tilojen puutteen vuoksi.



Miten kokonaisuudessaan arvioit koronatilanteen vaikuttavan opiston 
taloustilanteeseen TÄMÄN vuoden osalta?



Yksittäisiä 
huomioita 
opistojen 
taloudelliseen 
tilaan liittyen 
kuluvan vuoden 
osalta

• Uuden kauden aloitus huolettaa, onko ihmiset edelleen innokkaina mukana ja miten 
onnistuu uuteen kauteen aktivointi

• Kurssimaksutuottojen menetykset heikentävät tilannetta, koska joitain isoja, opistolle 
merkittäviä kursseja on jouduttu/joudutaan perumaan

• Yksityisenä opistona joudumme nostamaan kurssimaksuja tilanteen vuoksi.

• Meidän pitäisi pysyä talousarvion suhteen annetussa raamissa ja kun tuloja ei kerry saman 
verran kuin on arvioitu elikkä saman verran kuin olisi kertynyt normaali olosuhteissa, niin 
taloustilanteemme heikkenee merkittävästi. Meidän on siis tehtävä huomattavia 
säästötoimenpiteitä.

• Uskomme, että kunhan rajoitukset poistuvat, ihmisillä olisi varmaan suuri tarve harrastaa 
ja kokoontua, olla jälleen sosiaalinen. Mutta se, miten he punnitsevat rahankäyttöään 
mahdollisista lomautuksista, työttömyydestä jne. johtuen, selviää vasta myöhemmin. 

• Kaupunkimme taloustilanne oli jo ennen koronaa vahvasti alijäämäinen ja kaikkien 
toimialojen budjetteja jouduttiin supistamaan tammikuussa, joten hurjalta näyttää. Voi 
olla, että 90-luvun lama oli pientä tähän verrattuna.

• Jos syksy käynnistyy normaalisti, on mahdollista kuroa menetyksiä umpeen. Yksityisessä 
opistossa tämä on keskeistä, sillä rahoituksen muodostavat valtionosuudet ja 
kurssimaksutuotot. Opistossamme näiden suhde on ollut n. 50 % ja 50 %, 
kurssimaksutuotot ensimmäistä kertaa viime vuoden tilinpäätöksessä ylittivät 
valtionosuudet. Jos syksyllä vielä ongelmia, tilanne on vakava.

• Kunnille tulee niin paljon muita kustannuksia, että säästöpaineita mahdollisesti kohdistuu 
loppuvuoden osalta opistotoimintaan.

• Paljon on kiinni siitä, miten valtionosuuksien käy. Mikäli valtionosuuksia joudutaan 
palauttamaan, heikkenee taloustilanne ilman muuta.

• Kansalaisopistotoiminnan taloudelliset resurssit ovat hyvin riippuvaisia kuntien yleisestä 
taloudellisesta tilanteesta. Nyt sopimuskuntamme ovat taloudellisten haasteiden edessä. 
Tämä estää kansalaisopistotoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. 



Yksittäisiä 
huomioita 
opistojen 
taloudelliseen 
tilaan liittyen 
kuluvan vuoden 
osalta

• Vuokrat pyörivät koko ajan, mutta kursseja ei pidetä.

• Tällä hetkellä asia ei näytä kovin pahalta. Kuitenkin, jos ihmisten 
liikkumisrajoitukset ja rajoitussuositukset jatkuvat syyskaudella, opiston talous 
on ongelmissa.

• Julkinen rahoitus heikkenee oleellisesti. Opiston suurin omistajakunta on jo 
ilmoittanut, ettei maksa kuntaosuutta keskeytyksen ajalta lainkaan. 
Kurssimaksujen menetys jo ennestään tiukassa taloustilanteessa edelleen 
pahentaa taloustilannetta. 

• Peruttavien kurssikertojen osalta joka tapauksessa maksettava kahden viikon 
palkka sekä kurssimaksujen palautukset samalta ajalta vähentävät opiston 
tuloja ja lisäävät menoja.

• Olemme joutuneet keskeyttämään myös myyntipalvelutoiminnan ja 
myyntituottojen toteutuma tulee jäämään kevään osalta 50% arvioitua 
pienemmäksi, vaikutus reilu 30 000 €

• Vuokrakulut ja muut maksut juoksevat ja kuitenkin osa kurssimaksuista 
joudutaan palauttamaan. 

• Opintomaksukertymä jää selvästi alle tavoitteen. Lisää paineita syyslukukauden 
suunnitteluun ja toteutumiseen.

• Se, että jouduimme maksamaan osalle opettajista palkkaa ilman, että pystyivät 
opettamaan, vie palkka- ja tuntiresursseja syksyltä n. 4 %.

• Jos tunnit pienenevät on huoli VOS:n laskemisesta ja samaan aikaan opiston 
kiinteät kulut säilyvät. 

• Ylläpitäjälle aiheutuu huomattavia kuluja lakisääteisistä toimista 
poikkeustilanteen aikana, mikä heijastuu ylläpitäjän kykyyn huolehtia vapaan 
sivistystyön opetuksen jatkosta.



Onko opistossa tehty / joudutaanko opistossa näillä näkymin tekemään 
lomautuksia koronatilanteesta johtuen?



Miten kokonaisuudessaan arvioit koronatilanteen vaikuttavan opiston 
taloudelliseen tilanteeseen SEURAAVIEN vuosien aikana?



Yksittäisiä 
huomioita 
opistojen 
taloudelliseen 
tilaan liittyen 
tulevien vuosien 
osalta

• Jos tämä vuosi tilinpäätös on huomattavasti alijäämäinen sote-kustannuksista 
johtuen, jota pahasti pelkään, niin kukkaron nyörejä tiukennetaan reippaalla 
kädellä.

• yksi kunta leikkaa merkittävästi kuntaosuuttaan 2021-2022 ja mahdollinen 
kuntaliitos vähentää yhden kunnan kuntaosuuden verran

• Valtiovalta on ajanut kunnat ahtaalle, joten nyt jos koskaan valtiovallan pitäisi 
toimillaan auttaa myös kuntia.

• Toivomme, että yksikköhintaa korotetaan koronatilanteen vuoksi ja siitä syystä, 
että se ei vastaa nykykustannuksia. 

• Kuntien taloustilanne tiukkenee ja jos myös opistojen valtionosuudet 
pienenevät v. 2020 tuntikertymän pudotuksen vuoksi, yhdistelmä aiheuttaa 
tiukkoja aikoja opistotoiminnalle.

• Olennaista on se, miten keskeytykset vaikuttavat tulevien vuosien 
valtionosuuksien laskentaan

• Kunnan taloustilanne kokonaisuutena tulee kiristymään tuntuvasti, joten 
kansalaisopistolle budjetoitua osuutta tullaan leikkaamaan rajusti. 

• Kurssimaksuja ei juurikaan ole mahdollista nostaa, jotta opiskelijamäärä ja 
siten edes kohtuullinen tulotaso voidaan säilyttää.

• Ylläpitäjän taloustilanne tulee vaikuttamaan opiston tilanteeseen etenkin 
yksityisellä puolella.

• Meidän tulevaisuus on tällä hetkellä aika riippuvainen siitä millainen 
tukipaketti annetaan kunnalle.

• Jos suurelta osalta ihmisiä menee työ alta, niin heillä ei ole varaa osallistua 
kursseille. Opintosetelirahaa tulisi kohdentaa enemmän perheille.

• Kaupunkimme talouden kokonaistilanne on äärimmäisen heikko, ja tulee 
heijastumaan myös kansalaisopiston toimintakykyyn. Tuotamme palvelua tällä 
hetkellä 0,5 htv:n voimin, muuta omaa henkilökuntaa ei ole. Sivistys- ja 
kirjatotoimenjohtaja hoitaa kansalaisopiston rehtorin virkaa muiden 
tehtäviensä lomassa.


