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Lyhyesti 

 

Laatua Lakeudelle on kolmen eteläpohjalaisen kansalaisopiston yhteishanke, jonka aikana ne ot-

tavat käyttöön CAF-arviointimallin ja arvioivat ja analysoivat koulutuspalvelunsa muuttuvan pal-

veluympäristön näkökulmasta.  Sidosryhmähaastatteluilla selvitettiin kansalaisopistojen yhteis-

työtahojen tämän hetken näkemyksiä opistojen koulutuspalveluista, mihin he ovat tyytyväisiä tai 

tyytymättömiä ja miten he näkevät palvelut tulevaisuudessa. 

Haastateltaviksi valikoitui sellaisia henkilöitä, jotka tehtäviensä puolesta vaikuttavat kansalais-

opiston toimintaedellytyksiin tai joiden kanssa kansalaisopisto haluaisi tehdä yhteistyötä: kau-

pungin / kunnan johtavia viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä, eri sidosryhmien kuten maa-

hanmuuttajien, yrittäjien, eri oppilaitosten ja seurakunnan edustajia sekä kansalaisopiston asiak-

kaita.  Jokaisen opiston alueella haastateltavat valittiin samoin perustein. Haastateltavia valittiin 

noin kymmenen joka kunnasta (Kurikka 11 haastateltavaa, Teuva 9 ja Kauhajoki 10).  Haastatel-

tavien valikoitumiseen vaikutti osaltaan kuntien ja opistoalueiden koko. Haastattelun kysymykset 

pohjautuvat vuonna 2016 tehdyn kuntalaiskyselyn kysymyksiin ja kyselyn vastauksia hyödynnet-

tiin tämän haastattelun kysymyksiä laadittaessa. 

Sidosryhmähaastattelut tehtiin Kurikassa, Teuvalla ja Kauhajoella syksyllä 2017. Haastattelut to-

teutettiin teemahaastatteluina eli keskustelunomaisina haastatteluina ja ne kestivät noin tunnin. 

Haastateltaville lähetettiin kysymykset neljä viisi päivää ennen haastattelua. Oikolukuvaiheessa 

haastateltavilla oli vielä halutessaan mahdollisuus täydentää vastauksiaan. Vastauksille ei annet-

tu mitään määräpituuksia. Haastattelukysymyksiä oli yhteensä neljä ja ne olivat useampiosaisia. 

Raportti etenee kunnittain ja kukin kunta haastattelukysymysten järjestyksessä. Lopussa on ver-

taileva yhteenveto. Liitteenä on kakkoskysymykseen liittyen Tulevaisuuden kunnan roolit selityk-

sineen (LIITE 1 s. 37 ). 
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Haastattelukysymykset 

 

Laatu- ja kehittämishanke 2016 

Sidosryhmähaastattelut (Kurikka, Teuva, Kauhajoki)  

  

1. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta kansalaisopisto?  

Apukysymykset:  

 Mitä kansalaisopisto sinulle merkitsee 

 Miten hyvin tunnet?  

 Mitä varten kansalaisopistot ovat olemassa?  

 Miksi sen toimintaan osallistutaan?  

 Mitä opintoja tarjotaan?  

 Onko tarjonta oikeaa tai riittävää?  

Ketkä siellä opiskelevat?  
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2. Uuden kuntalain mukaiset tulevaisuuden kunnan roolit ovat oheisessa kuvassa. Miten ne 

mielestäsi koskevat kansalaisopistoa ja sen toimintaa?  

 

 
 

 Mikä merkitys kansalaisopistolla on palveluntarjoajana 

o kunnalle 

o kuntalaisille 

o kuntien reuna-alueille ja kylille? 

 Onko oma opisto itseisarvo vai voitaisiinko yhtä hyvin palvelut ostaa naapurikunnasta?  

 Millainen mielikuva sinulla on kansalaisopiston kustannuksista ja sen toimin-

nan rahoituksesta (valtionapu, kuntarahoitus, osallistujamaksut) ?  

 Kannattaako opistopalvelujen järjestäminen?  
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3. Mitä haasteita tai ongelmia näet kansalaisopistojen toiminnassa tällä hetkellä tai tulevaisuu-

dessa?  

 

4. Miten kehittäisit kansalaisopiston toimintaa omassa kunnassasi?  

- tarjontaa 

- toimintatapoja 

- opintojen tavoitteellisuutta (mahdollisuus suorittaa tavoitteellisia opintoja tai kursseja ja saada 

pätevyys  

(esim. hygieniapassi, työturvallisuuskortti tms.) tai opiskella kursseilla, joilla on sellainen opetus-

suunnitelma, että ne voidaan hyväksi lukea esim. lukio- tai ammatillisissa opinnoissa)  

- yhteistyöverkostoja – minkä tahojen kanssa; entä eri kansalaisopistojen välinen yhteistyö?  

- tiedotusta, näkyvyyttä, tavoitettavuutta  
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Kurikan haastattelut 

 

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta kansalaisopisto? 

Haastateltaville tuli mieleen sanasta kansalaisopisto hyvin monenlaisia asioita. Edullisuus, moni-

puolisuus, matala kynnys, sivistävä palvelu, uuden taidon oppiminen ja kaikille avoin nousivat 

esille. Nämä mainittiin haastatteluissa useammin kuin kerran. Kansalaisopistosta tuli myös mie-

leen pitkät perinteet ja myönteinen imago. Vastaajien mielestä kansalaisopistoharrastus yhdistää 

ja antaa elämäniloa - se on hyvinvoinnin tukipilari. Tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi opistosta 

saa uusia tuttavia, opiskelu on vapaamuotoista eikä se edellytä tiettyä koulutusta eikä siihen liity 

oppivelvollisuutta. Haastateltavien mielestä kansalaisopiston opetus on laadukasta, vapaamuo-

toista ja monipuolista. Se pystyy myös reagoimaan nopeasti muutoksiin.  

 

Vajaalla puolella haastateltavista oli omakohtaisia kokemuksia kansalaisopistossa opiskelusta. He 

olivat opiskelleet liikuntaa, kädentaitoja, luonnontieteitä, avoimen yliopiston kurssin ja kieliä.  

Syksyisin odotettiin postin tuomaa opetusohjelmaa ja etsittiin siitä mieluisia kursseja. Kansalais-

opiston kursseja pidettiin hyvänä tapana hankkia hyödyllistä lisäkoulutusta tai uusia harrastuksia.  

 

 

Alla eniten mainintoja saaneet kansalaisopistoon liitetyt asiat: 

 

 
 

 

Yhden kerran mainittuja asioita: 

 

hyvinvoinnin tukipilari, kaikille avoin, kurssi, matala kynnys, merkittävä, monipuolinen, myön-

teinen imago, ohjelma joka syksy, osittain seuraa aikaansa, pitkät perinteet,  
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pystyy reagoimaan nopeasti muutoksiin, sivistävä palvelu, tarjoaa lisäkoulutusta, tuttu, uuden 

taidon hankkiminen, uudet tuttavat ja kontaktit, vapaamuotoista mutta laadukasta 

 

Arvioi kansalaisopiston toimintaa asteikolla 1-5 

Haastateltavat arvioivat kansalaisopistoa enimmäkseen annetun viisiportaisen asteikon keskim-

mäisillä arvosanoilla. Ääriarvoja käytettiin vähemmän ja huonointa arvosanaa ei käytetty lainkaan.  

Kansalaisopiston toimintaa pidettiin monipuolisena, korkealaatuisena, arvostettuna ja joustavana. 

Kehittämistä olisi vastausten perusteella omaperäisyydessä ja ajanmukaisuudessa. 

 

 

 

 

Uuden kuntalain mukaiset tulevaisuuden kunnan roolit on esitelty liitteessä 1. Miten 

ne mielestäsi koskevat kansalaisopistoa ja sen toimintaa?  

Lähes kaikkien haastateltujen mielestä sivistysrooli kosketti kansalaisopistoa. Heidän mielestään 

kansalaisopiston sivistysrooli oli tärkeä ja vahva. Vain yhden vastaajan mielestä tämä rooli ei liitty-

nyt kansalaisopistoon. Kaikkien haastateltujen mielestä hyvinvointirooli koski kansalaisopistoa. He 

näkivät opiston roolin yhteisöllisyydessä, syrjäytymisen ehkäisyssä ja eri-ikäisten ihmisten mahdol-

lisuutena kokoontua yhteen. Yhteisen tekemisen vieminen sivukylille tuli myös esiin. Yhden vastaa-

jan mielestä kansalaisopiston hyvinvointirooli olisi voinut olla vieläkin merkittävämpi. 
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Haastateltavien mielestä osallisuus- ja yhteisörooli koski kansalaisopistoa. Kansalaisopiston näh-

tiin tuovan kuntalaisia yhteen ja mahdollistavan yhdessä tekemisen ja oivaltamisen. Elinkeino- ja 

työllisyysroolin haastateltavat näkivät liittyvän kansalaisopistoon mm. mahdollisuutena suorittaa 

työelämässä tarvittavia kursseja, esim. hygieniapassi.  Kansalaisopiston kurssit nähtiin myös mah-

dollisena apuna työllistymisessä. 

Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että elinympäristörooli ei koskettanut kansalaisopistoa lain-

kaan. Muut vastanneet mielsivät tämän roolin liittyväksi sivukylien kehittämiseen. Ehdotettiin 

myös ympäristökasvatusaiheisten kurssien järjestämistä liittyen tähän rooliin. 

Yli puolet vastanneista ei nähnyt itsehallintoroolin liittyvän kansalaisopistoon mitenkään. Muissa 

vastauksissa korostettiin mm. kansalaisopistojen omaa itsehallintoa. Lähes kaikkien vastanneiden 

mielestä kehittäjä- ja kumppanirooli koski kansalaisopistoa ja sen toimintaa. Tämä haastattelu 

mm. nähtiin liittyväksi tähän rooliin. Kansalaisopiston katsottiin myös kehittävän käyttäjäänsä. 

 

 

Roolit, jotka haastateltavien mielestä koskivat kansalaisopistoa: 

    

 

 

Mikä merkitys kansalaisopistolla on palveluntarjoajana?  

Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että kansalaisopisto on tärkeä palveluntarjoaja kunnalle ja kunta-

laisille. Sen tarjoamat palvelut auttavat kyliä pysymään elävinä ja vireinä. Kansalaisopiston palvelut 

lisäävät yhteisöllisyyttä, antavat sisältöä elämään, vastapainoa työlle ja mahdollistavat osallistumi-

sen lähellä omaa asuinpaikkaa. Yhteisöllisyys lisää mahdollisuuksia kunnan vapaamuotoiseen ke-

hittämiseen. Opiston hyvä palveluntarjonta nähtiin myös kuntalaisia sitouttavana asiana. Kansa-

laisopisto nähtiin myös yhteistyötahona terveyspalvelujen kanssa. Esimerkkinä mainittiin alennus-

seteli työttömille. 
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Onko oma opisto itseisarvo? 

Oma opisto oli vastaajien mielestä tärkeä mutta ei välttämättä itseisarvo. Nähtiin tärkeänä, että 

palvelut ovat omassa kunnassa lähellä. Itsenäisen oman opiston hyvinä puolina nähtiin esim. oman 

alueen tarpeiden huomioiminen, tutun opiston tärkeys kuntalaisille, mahdollisuus räätälöityihin 

kursseihin ja neuvottelujen helppous, kun osapuolia on pöydän ympärillä vähemmän. Kansalais-

opiston palvelujen ostaminen naapurikunnista nähtiin sekä hyvänä että huonona asiana. Hyvinä 

asioina pidettiin kurssitarjonnan laajentumista ja mahdollisuutta palkata entistä pätevämpiä opet-

tajia. Toisaalta kuitenkin pelättiin opistopalvelujen siirtyvän kuntarajojen ulkopuolelle. 

 

Mielikuvia kansalaisopiston toiminnan rahoituksesta  

- osallistumismaksut kattavat n. 50 % 

- pääasiassa julkisin varoin 

- valtionapu ja kuntarahoitus, jotka määräävät osallistumismaksun 

- valtionapu ykkösenä, kuntarahoitus, osallistumismaksut vain pieni osuus 

- valtionapu ja kuntarahoitus 

- osallistumismaksut 50 %, valtionapu 15 %, kuntarahoitus 35 % 

- valtio ja kunta suurin osa, loppu osallistumismaksuista 

- 80 % kuntarahoitusta 

- eri kunnissa eri tavoin, valtionavusta kilpaillaan 

- kunta, valtio, osallistumismaksut 

 

Kannattaako opistopalvelujen järjestäminen?  

Kansalaisopiston palvelujen järjestämistä pitivät kaikki haastatellut tärkeänä ja kannattavana kun-

talaisten hyvinvoinnin kannalta. Rahallisesti palvelujen järjestämistä ei nähty kannattavana. Välilli-

sesti kunta voi saada veroeuroja, jos joku saa opiston kurssilta esim. yritysidean ja päätyy perus-

tamaan omaan kuntaan yrityksen. 

 

Millaisena näet kuntasi kansalaisopiston 10 vuoden kuluttua (2027)?  

Lähes kaikki haastateltavat näkivät, että kansalaisopiston toiminta muuttuu seuraavan kymmenen 

vuoden kuluessa. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että toiminta pysyy samanlaisena. Melko yksi-

mielisiä oltiin myös siitä, että yhä suuremmassa osassa kursseja hyödynnetään digitaalista opetus-

ta ja sähköisiä aineistoja. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että monipuolisempia lyhytkurs-

seja tulee entistä enemmän. Osa vastanneista arveli pitkien koko vuoden kurssien vastaavasti vä-

henevän.  
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Lähes kaikki haastateltavat ennustivat, että opistolla ei olisi enää kymmenen vuoden kuluttua 

omia kiinteitä opetustiloja mutta paperiseen opinto-ohjelmaan uskoi vielä noin puolet vastanneis-

ta. Kenenkään tulevaisuudenvisiossa kansalaisopiston toiminta ei ollut loppunut kokonaan ja vain 

kahden haastatellun mielestä tulevaisuudessa opetusta olisi enää vain keskustaajamassa. Suurim-

man osan mielestä toiminta kylillä olisi pienryhmissä eivätkä osallistumismaksut määräytyisi todel-

listen kustannusten perusteella. 

 

Itsenäisen opiskelun lisääntymiseen tulevaisuudessa uskoi noin puolet haastatelluista. Yli puolet 

haastatelluista arveli, että yhteisöllisyyden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Ennus-

tettiin myös, että jatkossa entistä useammin kursseilla on opetussuunnitelma ja mahdollisuus saa-

da osaamistodistus.  

 

Vastaajien mielestä kansalaisopiston perusajatus säilyy tulevaisuudessa samana. Markkinointiin on 

panostettu enemmän. Toiminnassa ei ole tapahtunut mitään mullistavaa muutosta. Tulevaisuuden 

opisto elää ajassa ja on tekemisissä kolmannen sektorin ja erityisesti koulujen kanssa. Ennustettiin 

myös, että kursseille tulee ryhmiä ja ryhmävastaavia, joille maksetaan korvaus siitä, että he huo-

lehtivat laitteiden toimivuudesta 
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Mitä haasteita tai ongelmia näet kansalaisopistojen toiminnassa tällä hetkellä tai 

tulevaisuudessa? 

Kansalaisopistojen haasteina ja ongelmina nousi esiin pelko kurssitarjonnan supistumisesta, jos 

digitaalisuus vähentää ryhmien osallistujamääriä. Toisaalta digi ja some nähtiin myös mahdollisuu-

tena houkutella nuoria toiminnan piiriin. Yksinäisten ja syrjäytyneiden saaminen toimintaan mu-

kaan koettiin haasteena. Muita esiin nousseita ongelmia olivat pätevien opettajien saaminen, tä-

män päivän tarpeisiin vastaaminen ja yleinen kiristynyt taloudellinen tilanne.  

 

Kansalaisopiston imago-kysymys nousi myös esille. Millainen olisi houkutteleva imago ja miten sitä 

markkinoitaisiin.  Haasteena nähtiin myös kansalaisopiston merkityksen yleinen tunnustaminen eli 

että opiskelu ei ole vain puuhastelua, vaan että sillä on laajempi merkitys ja tarkoitus mm. yhtei-

söllisyyden luojana.  Opiskelijoiden sitouttaminen nähtiin myös tärkeänä.  

 

 

Miten kehittäisit kansalaisopiston toimintaa omassa kunnassasi?  

Haastateltujen vastauksissa tuli esille monenlaisia kansalaisopiston kehittämisehdotuksia.  

 

Yhteistyö 

Yhteistyötä ehdotettiin mm. muiden opistojen, seurakunnan, seurojen, järjestöjen, yhdistysten ja 

eri ammattiryhmien kanssa. Muiden opistojen kanssa tehtävä yhteistyö voisi poikia kehittäviä ide-

oita; samoja asioita kun voi tehdä eri tavoilla. Sosiaali- ja terveysalan kanssa tehtäväksi yhteistyök-

si ehdotettiin esimerkiksi vapaaehtoisten apuverkoston ylläpitoa ikääntyneiden auttamiseksi ja 

avun koordinoimiseksi. Toivottiin myös yhteistyötä koulujen kanssa, esim. niin että jotkin kansa-

laisopistossa järjestettävät kurssit voitaisiin hyväksi lukea esim. lukiossa. Yhteistyötä haluttiin myös 

yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa esim. opettajien ja opetusmateriaalien suhteen.  

Työelämäyhteistyöksi ehdotettiin räätälöitävien kurssien järjestämisessä työnantajien tarpeisiin. 

Yhteistyötä olisi myös tilojen yhteiskäyttö.   

 

Markkinointi 

Markkinoinnissa haluttiin käyttää useita eri kanavia ja jalkautuminen ihmisten pariin kertomaan 

kansalaisopiston toiminnasta nähtiin myös tärkeänä. Haluttiin rakentaa kansalaisopistosta mieli-

kuva rentona ja nuorekkaana opistona ja tässä ehdotettiin pop up –tempauksia ja nuoria avuksi. 

Nuorisolla on Facebook- ja some-osaamista, jota voisi hyödyntää markkinoinnissa. Aiemmin opis-

tossa opiskelleiden kommentteja ja ajatuksia haluttiin hyödyntää markkinoinnissa ja mielenkiinnon 

herättämisessä. Opiskelijat siis kertoisivat vaikkapa kansalaisopiston verkkosivuilla, mitä hyötyä ja 

iloa heille on ollut kursseilla opitusta. Paikallislehdessä voisi myös olla useammin juttuja kansalais-

opistosta. Ehdotettiin lisäsatsausta talviajan toimintaan ja opiston näkyvyyttä koko lukuvuoden 

ajan. 
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Tarjonta 

Kansalaisopiston kehittämisessä haluttiin ottaa asiakkaat eli kuntalaiset mukaan kertomaan mieli-

piteensä tarjottavista kursseista. Todettiin, että uusia kursseja on tärkeä tarjota, vaikka varmuutta 

osallistujista ei olisikaan. Uudenlaiset kurssit tuovat myös uusia opiskelijoita. Kurssitarjonnan ke-

hittämisessä ehdotettiin pidettäväksi kahta linjaa: perinteiset kurssit kuten esim. kudonta ja toi-

saalta taas uudet kurssit. Kurssitarjontaan ehdotettiin lisättäväksi jokin valtakunnallisesti kiinnos-

tava erikoisuus. Konkreettisena ehdotuksena uusista kursseista oli esimerkki venäjän kielen ja ruu-

anlaittokurssin yhdistäminen. Toivottiin myös lyhytkurssien alkamisesta muistutusviestiä puheli-

meen ja kurssien hinnoittelua opiskelijan maksukyvyn mukaan. Toivottiin myös yhdistysten toimintaa 

helpottavia kursseja kuten hygieniapassi ja järjestyksenvalvonta.  Ehdotettiin myös preppauskursseja, kurs-

seja harvinaisemmista kielistä ja suomen kielen jatkuvia kursseja maahanmuuttajille. Ehdotettiin myös ly-

hytkursseja mm. opiskelutekniikasta ja lopputyön tekemisestä. 

 

Toimintatavat 

Kursseja ehdotettiin järjestettäväksi videoneuvottelun avulla, jolloin opettaja voisi olla etäälläkin. 

Opiskelijat voisivat kokoontua kansalaisopiston tiloissa tai olla vaikka oman tietokoneen ääressä 

kotona. Tätä toimintatapaa ehdotettiin erityisesti vanhuksille ja maahanmuuttajille. Kurssien kar-

sintaa toiminnan turvaamiseksi ehdotti yksi haastatelluista. Kurssien houkuttelevuutta ehdotettiin 

lisättävän innostavilla ja vetovoimaisilla opettajilla. Ilmoittautumissivu haluttiin myös englannin-

kielisenä.  Eri-ikäisille kuntalaisille voisi järjestää kyselyn opiston toiminnan kehittämisestä. Asia-

kasraati voisi testata lomakkeita ja antaa palautetta opiston toimintatavoista. 

 

Opintojen tavoitteellisuus 

Opintojen tavoitteellisuuteen suhtauduttiin tietyin varauksin. Se nähtiin mahdollisuutena haluk-

kaille mutta toisaalta haluttiin säilyttää myös perusopetus. Tavoitteellisuudella ei haluttu käydä 

kilpailemaan muiden oppilaitosten kanssa mutta toisaalta sen nähtiin vievän toimintaa eteenpäin. 

Opinto-ohjaajan tarve tuli myös esille tavoitteellisuuden yhteydessä. Toisaalta toivottiin, ettei ta-

voitteellisuuskaan vaatisi läsnäolopakkoa ja että vähäisempikin osallistuminen nähtäisiin tärkeänä.  

 

Tavoitettavuus 

Kansalaisopiston tavoitettavuus oli haastateltavien mielestä hyvä, mutta somen hyödyntäminen mai-

nittiin tärkeäksi. 
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Teuvan haastattelut 

 

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta kansalaisopisto?  

Yli puolelle haastatelluista tuli kansalaisopistosta mieleen harrastuspaikka ja siihen liittyen oman 

osaamisen ja itsensä kehittäminen. Muita useammin mainittuja kansalaisopistoon liitettyjä asioita 

olivat edullisuus, aikuisopiskelu, hyvinvointi, kaikille avoin ja yhteisöllisyys. Kansalaisopistossa 

opiskelu on omaehtoista opiskelua kaikenikäisille ilman pääsykokeita.  Opistosta tulee positiivinen 

mieli ja sen tuottama hyvinvointi on sekä kulttuurista että liikunnallista. Jokaisessa kunnassa toi-

miva kansalaisopisto on erityisesti maaseudulla tärkeä. Suurin osa haastatelluista on itse ainakin 

jossain elämänvaiheessaan opiskellut kansalaisopistossa mm. liikuntakursseilla, tietokonekursseil-

la, kuorossa ja kädentaitokursseilla.  

 

 

Alla eniten mainintoja saaneet kansalaisopistoon liitetyt asiat: 

 

 

 

 

Yhden kerran mainittuja asioita: 

 

positiivinen mieli, kaikenikäisille, yleishyödyllistä toimintaa, vapaa-aika, omaehtoinen opiskelu,  
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ei pääsykokeita, toimii joka kunnassa, käden taidot, painotus liikunta ja vanhempi väestö, kou-

lutuspaikka, maaseudulla iso merkitys 

 

Arvioi kansalaisopiston toimintaa asteikolla 1-5 

Haastateltujen mielestä kansalaisopiston toiminta on melko ajanmukaista, korkealaatuista, alueen 

tarpeet huomioonottavaa, arvostettua, tunnettua ja monipuolista. Toisaalta toimintaa kuitenkin 

pidettiin melko tavanomaisena.  Puolet haastateltavista piti kansalaisopiston toimintaa myös suh-

teellisen jäykkänä. 

 

 

Uuden kuntalain mukaiset tulevaisuuden kunnan roolit on esitelty liitteessä 1. Miten 

ne mielestäsi koskevat kansalaisopistoa ja sen toimintaa?  

 

Osa haastateltavista ei nähnyt rooleja erillisinä vaan enemmänkin limittyneinä toisiinsa ja osittain 

päällekkäisinä. Haastateltavista suurin osa oli sitä mieltä, että sivistysrooli kuuluu kansalaisopistol-

le. Sivistystehtävä on edelleen tärkeä, vaikka tietoa saa nykyisin myös netistä. Sivistysrooli nähtiin 

sekä henkisenä että fyysisenä ja se nähtiin erityisen merkityksellisenä eläkeläisille ja vanhemmalle 

väestölle, joiden pohjakoulutus ei ole niin vahva kuin nuoremmilla. 
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Hyvinvointirooli on kansalaisopistossa tärkeä, koska sen nähtiin ehkäisevän syrjäytymistä. Harras-

taminen ja varsinkin käsillä tekeminen sekä liikunta tarjoavat vastapainoa työlle ja luovat näin hy-

vinvointia. Osallisuus- ja yhteisörooli oli haastateltavien mielestä tärkeä. Kansalaisopistossa teh-

dään yhdessä ja osallistutaan. Opisto ylläpitää yhteisöllisyyttä ja oma harrastusryhmä voi olla vaik-

kapa eläkeläisen päivän ainut mahdollisuus keskusteluun muiden kanssa. Työttömien pääsy kurs-

seille voitaisiin turvata alennetuilla osallistumismaksuilla. 

Kehittäjä- ja kumppanirooli koskee haastateltujen mielestä kansalaisopistoa. Opisto voi olla kehit-

täjänä, jos kurssilla on innovatiivinen opettaja ja innokkaat kurssilaiset. Vapaaehtoistyöllä nähtiin 

myös olevan tulevaisuudessa suurempi rooli. Yhteistyö yritysten kanssa nähtiin myös tärkeänä. 

Noin puolet vastaajista näki elinympäristöroolin liittyvän myös kansalaisopistoon. Aktiivinen kansalaisopis-

to luo kunnasta positiivista mielikuvaa. Yhden mielipiteen mukaan rooli koskee kansalaisopistoa lähinnä 

osallisuuden kautta, suunnittelussa.  

Kunnan elinkeino- ja työllisyysrooliin liittyen kansalaisopiston pitäisi tukea kunnan toimintaa. 

Kansalaisopisto työllistää opettajia. Jotkut kansalaisopiston opiskelijoista saattavat saada kansa-

laisopiston kurssilta idean tai käden taitoja tai muuta osaamista yritystoimintaa ajatellen. Opiston 

kurssi voi olla työttömälle henkireikä. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että itsehallinto-

rooli ei koske kansalaisopistoa. 

 

Roolit, jotka haastateltavien mielestä koskivat kansalaisopistoa: 

 

 

Mikä merkitys kansalaisopistolla on palveluntarjoajana?  

Kansalaisopisto on kunnalle ja kuntalaisille tärkeä palveluntarjoaja. Varsinkin kylät ja reuna-alueet 

hyötyvät opiston palveluista. Kansalaisopisto tarjoaa vapaa-ajan palveluita, joilla on elämänlaatua 

parantava vaikutus; ne tuovat elämiseen mielenkiintoa ja virkeyttä.  Kylällä kansalaisopisto voi olla 

ainoa palvelu, jos koulu on lakkautettu. Toisaalta ongelmana on saada reuna-alueilla tarpeeksi 

osallistujia kursseille. Jos osallistujia ei tule, toiminta keskittyy väkisinkin keskustaan.  Rahojen vä-
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hyys tuo paineita kunnalle sulkea kiinteistöjä, mikä osaltaan vaikeuttaa kansalaisopiston toimintaa 

kylillä. Palveluntarjoajana kansalaisopisto tuo kuntalaisille yhteisöllisyyttä – paikan nähdä ja tavata 

muita ihmisiä sekä kehittää omaa osaamistaan. Kansalaisopisto lisää kunnan elinvoimaisuutta ja 

kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. 

 

Onko oma opisto itseisarvo? 

Vain yhden haastateltavan mielestä oma opisto oli selvästi itseisarvo. Oma opisto nähtiin tärkeänä 

myös siinä tapauksessa, jos välimatkat ovat pitkät. Kaikki eivät omista ajokorttia eivätkä halua läh-

teä kauas harrastamaan. Palvelujen ostaminen naapurikunnasta nähtiin etuna, jos se parantaa 

tarjontaa. Haittana tässä nähtiin mahdollinen välimatkojen piteneminen. Palvelujen ostaminen 

naapurikunnasta nähtiin myös mahdollisena säästönä ja väläytettiin myös mahdollisuutta, että 

alueella olisi vain yksi kansalaisopisto. Yksi haastateltavista mainitsi, että oleellista on se, mitä tar-

jonta sisältää ja että se on asiakasta lähellä, ei niinkään se, kuka sen järjestää. 

 

Mielikuvia kansalaisopiston toiminnan rahoituksesta : 

- valtio, osallistumismaksut, kunta 

- valtionapu ja kuntarahoitus pitävät yllä 

- valtiolla iso / suurin osuus 

- valtio ja kunta, osallistumismaksuista opettajan palkka 

- valtionapu 60 %, kunta 35 %, osallistumismaksut 5 % 

- osallistumismaksut pieni osa 

 

Mainittiin, että osallistumismaksut voisivat tuplaantuakin, mutta toisaalta haluttiin myös työttö-

mille alennusta. Todettiin, että korkeammat osallistumismaksut voisivat myös lisätä kansalaisopis-

ton toiminnan arvostusta. 

 

 

Kannattaako opistopalvelujen järjestäminen?  

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että opistopalvelujen järjestäminen kannattaa; ei ra-

hallisesti mutta muuten. Kansalaisopisto on matalan kynnyksen harrastuspaikka kaikenikäisille. 

Ihmisiin kannattaa satsata, rahalla ei voi mitata kaikkea, välillisiäkin vaikutuksia on. Kansalaisopisto 

on myös hyvinvointipalvelu. Taloudellista kannattavuutta voisi parantaa kansalaisopistojen yhtei-

nen hallinto. Opisto lisää kunnan elinvoimaisuutta. 
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Millaisena näet kuntasi kansalaisopiston 10 vuoden kuluttua (2027)?  

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että kansalaisopiston toiminta jatkuu tulevaisuudes-

sakin mutta ei samanlaisena kuin nyt. Nähtiin, että lyhytkurssien määrä tulee lisääntymään ja vas-

taavasti pitkien koko lukuvuoden kestävien kurssien määrä tulee vähenemään. Vastaajien mukaan  

 

yhä suuremmassa osassa kursseja hyödynnetään digitaalista opetusta ja sähköisiä aineistoja mutta 

opinto-opas ei kuitenkaan ilmesty vain sähköisenä. Yli puolet näki, että opistolla ei enää tulevai-

suudessa ole omia kiinteitä opetustiloja. Suurimman osan mielestä kylillä toimitaan tulevaisuudes-

sa pienryhmissä. Toiminnan jatkumiseen vain keskustaajamassa uskoi noin puolet vastanneista. 

Suuren enemmistön mielestä tulevaisuuden opistossa on enemmän itsenäistä opiskelua, yhteisöl-

lisyyden merkitys on nykyistäkin suurempi ja kursseilla on opetussuunnitelma ja mahdollisuus saa-

da todistus. Kurssimaksujen määräytymiseen todellisten kustannusten mukaan uskoi vain alle puo-

let. 

 

 

 
 

Yhteistyö muiden kuntien kanssa on arkipäivää jo nyt. Ehkä voisi olla jopa Suupohjan yhteinen 

kansalaisopisto, jossa voisi olla enemmän tutkintoon tähtääviä kursseja. Opiston rooli voisi olla 

voimakkaampi kuin nyt, jos sitä osataan kehittää. Väestön ikärakenteen muutos asettaa toiminnal-

le haasteita.  Tämän päivän suuret ikäluokat ovat tottuneet toimimaan yhteisössä ja pitkäjäntei-

sesti. Nuoremmat ovat lyhytjänteisempiä. Ehkä kansalaisopisto tarvitsee uusia kursseja ja opiskel-

tavia aineita. Paikallisuudelle on tarvetta.  Tiedollinen puoli opetuksesta löytyy tulevaisuudessa 

verkosta. 
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Mitä haasteita tai ongelmia näet kansalaisopistojen toiminnassa tällä hetkellä tai 

tulevaisuudessa? 

Haastateltavat näkivät monenlaisia haasteita ja ongelmia liittyen kansalaisopiston toimintaan. 

Useampikin mainitsi haasteeksi toiminnan rahoituksen ja sen säilymisen. Uusien asiakasryhmien  

saaminen mukaan kansalaisopiston toimintaan nähtiin haasteena. Varsinkin nuoria haluttiin mu-

kaan syrjimättä kuitenkaan nykyistä asiakaskuntaa. Tähän liittyen myös kurssitarjonta ja sen suun-

nittelu koettiin haasteena. Toiminta nähtiin kaksijakoisena: kauan ohjelmassa olleet kurssit, esim. 

kudontapiiri ja toisaalta nykyhaasteisiin vastaavat digikurssit. Miten kehittää kurssitarjontaa moni-

puolisesti, siten että kurssit eivät ole liian erikoisia, pienen porukan juttuja vaan vetoavat isom-

paan joukkoon. Toiminnasta ei myöskään saa tulla sisäpiirin toimintaa, vaan osallistumiskynnys 

täytyy pitää matalana. Tässä voitaisiin ottaa käyttöön idealaatikko tarpeiden tietämiseksi. 

Tilat nähtiin sekä haasteena että ongelmana. Esimerkkinä mainittiin lakkautetut koulut, joiden 

käyttömahdollisuuksia vähentää mm. niiden kylmillään olo. Kylien autioituminen, väen vähenemi-

nen ja vanheneminen koettiin haasteena. Jos kylällä on vain pari innokasta kurssille osallistujaa, 

miten heidät saa keskustaan kurssille? Ongelmana mainittiin toisaalta ihmiset, joilla olisi varaa 

osallistua kursseille, mutta aikataulut eivät sovi ja toisaalta taas ihmiset, jotka tarvitsisivat kursseja 

mutta joilla ei ole varaa niihin. 

Pätevien ja innokkaiden opettajien ja vetäjien saaminen nähtiin myös haasteena. Toivottiin, että 

kuntarajat eivät olisi sitovia ja entistä useammin osallistuttaisiin opistojen kursseille yli kuntarajo-

jen. Mikä tila kansalaisopistolle jää muun tarjonnan kehittyessä? On muitakin tahoja, jotka tarjoa-

vat samantyyppistä toimintaa. Ratkaisuna voisi olla yhdessä tekeminen. 

Kansalaisopiston toimintatavoissa nähtiin vanhanaikaisuutta ja jumittuneisuutta. Todettiin kuiten-

kin, että pienellä paikkakunnalla toimintatapojen uudistaminen on vaikeaa. Toisaalta aina ei kui-

tenkaan voi tehdä, niin kuin on ennenkin tehty.  

 

Miten kehittäisit kansalaisopiston toimintaa omassa kunnassasi?  

Haastateltavilla oli runsaasti kansalaisopiston toiminnan kehittämisehdotuksia.  

 

Tarjonta 

Kansalaisopiston toivottiin olevan ajanmukainen ja pysyvän kehityksessä mukana. Digitaalisuutta 

toivottiin ilmoittautumiseen ja kursseista haluttiin oma lehtinen. Tietokonekurssit miellettiin jo 

aikansa eläneiksi ja tilalle ehdotettiin älylaitteiden käyttökursseja. Opistolle toivottiin ideanikkaria, 

joka kehittäisi hulluistakin ideoista vaikka vain muutaman tunnin kurssin. Kurssitarjontaa voisi lisä-

tä tekemällä yhteistyötä esim. Kauhajoen kansalaisopiston kanssa. 

Kurssitarjonnassa oleellisena pidettiin, että se vastaa kysyntää. Tämän varmistamiseksi ehdotettiin 

kyselyn tekemistä kuntalaisille vaikka paikallislehden kautta. Tärkeänä pidettiin, että kurssimaksu 

vastaa kurssin sisältöä. Kurssitarjontaa haluttiin lisätä mutta kuitenkin säilyttää perusjutut kuten 
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liikunta. Tarjontaa haluttiin kehittää viemällä sitä liikunnan, ravitsemuksen, hyvinvoinnin ja di-

giosaamisen suuntaan. Maahanmuuttajille toivottiin tarjontaa ja kannustusta omaehtoiseen opis-

keluun. Myös yrityksen perustamista tukevia kursseja ehdotettiin. 

 

Toimintatavat 

Toimintatapojen kehittämiseksi ehdotettiin tiedottamisen lisäämistä. Toimintatavoissa nähtiin 

myös vanhanaikaisuutta ja jumittuneisuutta. Aina ei voi toimia niin kuin on tehty ennenkin. Toivot-

tiin myös uudenlaista yhteistyötä. 

 

Opintojen tavoitteellisuus 

Haastateltavat olivat pääosin sitä mieltä, että opintojen tavoitteellisuuden kehittäminen olisi hyvä 

ja tärkeä asia. Osa opinnoista voisi olla tavoitteellisia mutta eivät kaikki. Tämä mahdollistaisi lukio- 

ja ammatillisissa opinnoissa hyödynnettävät kurssit, mutta opettajien tulisi olla päteviä.  Toisaalta 

hyväksi lukemista ei pidetty tarpeellisena ja sen nähtiin jopa hämärtävän kansalaisopiston perus-

tehtävää. Työttömät voisivat myös hyötyä tavoitteellisista kurssisuorituksista. Vain yksi haastatel-

tava oli sitä mieltä, että tavoitteellisuus opinnoissa ei ole tarpeen.  

 

Markkinointi 

Markkinoinnissa toivottiin ”herättelyä” pitkin vuotta, esim. juttuja paikallislehteen. Ehdotettiin 

myös avoimia ovia sekä erilaisia tempauksia. Some-kanavat haluttiin käyttöön. Kursseilta voisi 

tehdä juttuja ja ottaa kuvia. Toivottiin tekstiviestitiedottamista ja valomainosta uloskin ehdotet-

tiin. Kaiken kaikkiaan kansalaisopiston näkyvyyttä haluttiin tehostaa.  

 

Yhteistyö 

Yhteistyökumppaneiksi toivottiin mm. kouluja, toisia kansalaisopistoja, urheiluseuroja, yhdistyksiä, 

kunnan sosiaali- ja terveyspuolta, elinkeinoelämää, Marttoja, kirjastoa ja seurakuntaa. Toisten 

kansalaisopistojen käytänteistä voisi oppia; mikä toimii ja mikä ei. Kursseja voisi järjestää yhteis-

työssä yhdistysten kanssa. Kirjaston henkilökunnan työstä osa voisi olla kansalaisopistotyötä, jol-

loin korostuisi opiston sivistyksellinen rooli. Kansalaisopistolle toivottiin enemmän roolia työttö-

mien tukemisessa ja ehdotettiin tähän liittyen työttömien päivätoimintaa järjestettäväksi kansa-

laisopistossa. 
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Tavoitettavuus 

Kansalaisopiston tavoitettavuutta pidettiin hyvänä tai melko hyvänä. Arveltiin kuitenkin, että ta-

voitettavuus paranisi digitaalisuuden myötä. Toivottiin, että käytettäisiin muutakin tiedotuskana-

vaa kuin paikallislehteä, esim. Facebookia. Omia kotisivuja pidettiin myös tärkeinä. Muiden kansa-

laisopistojen kanssa yhdistymistä pidettiin myös tavoitettavuutta parantavana asiana. 
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Kauhajoen haastattelut 

 

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta kansalaisopisto? 

Valtaosalle haastateltavista tuli kansalaisopistosta mieleen kansan sivistäminen ja vapaa sivistys-

työ. Se, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus kehittää ja sivistää itseään oman mielenkiintonsa 

mukaan.  Kansalaisopisto antaa mahdollisuuden harrastaa vapaa-ajalla monia asioita; kursseja on 

laidasta laitaan. Opiskelun ja harrastamisen lisäksi kansalaisopisto nähtiin myös sosiaalisena paik-

kana, henkireikänä ja mahdollisuutena osallistua yhdessä muiden kanssa. Kansalaisopiston toimin-

ta painottuu aikuisopiskelijoihin. Ne, jotka ovat mukana kansalaisopistossa, ovat siellä omasta tah-

dostaan eli opiskelu ei ole pakollista eikä tutkintoihin tähtäävää. 

Kansalaisopisto tekee yhteistyötä monien nuorisoseurojen ja kulttuuripuolen toimijoiden kanssa. 

Opetus on valvottua ja lakisääteistä. Opiskelu opistossa on erittäin mieluisaa ajanvietettä vanhoille 

ja nuorille. Lasten osalta opiskelu on harrastuksiin perustuvaa ja se opettaa sekä kädentaitoja että 

motoriikkaa. Kansalaisopisto on positiivinen ja matalan kynnyksen mahdollisuus kehittää itseään, 

viettää aikaa, opiskella. Kansalaisopisto on aktiivinen. Opiston kurssi on aina tiettyyn kellonaikaan 

tiettynä päivänä viikossa.  Kaikilla haastatelluilla oli omakohtaisia kokemuksia kansalaisopistossa 

opiskelusta. 

 

 

Eniten mainintoja saaneet kansalaisopistoon liitetyt asiat: 
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Yhden kerran mainittuja asioita: 

vanhanaikaisuus, mahdollistaa joidenkin yhdistysten ja ryhmien olemassaolon, ihmiset tavoittava, 

kansalaisille suunnattua opetusta, itsensä kehittäminen, opiskelu, pätevät opettajat, koulu ja koulu-

maisuus, opetus valvottua ja lakisääteistä, henkireikä, osallistumismahdollisuus, aktiivinen, alueellista 

toimintaa, lapsille: käden taidot ja motoriikka 
 

 

Arvioi kansalaisopiston toimintaa asteikolla 1-5 

Haastateltavien vastauksissa oli käytössä melko paljon annetun asteikon ylempiä arvoja. Kansa-

laisopiston toiminta oli haastateltavien mielestä ajanmukaista, korkealaatuista, alueen tarpeet 

huomioonottavaa, arvostettua, tunnettua, joustavaa ja monipuolista. Puolet vastanneista oli sitä 

mieltä, että toiminta on omaperäistä. Asteikon huonointa arvosanaa ei käytetty ollenkaan ja toi-

seksi huonointakin vain muutaman kerran. 

 

 

 

 

Uuden kuntalain mukaiset tulevaisuuden kunnan roolit on esitelty liitteessä 2. Miten 

ne mielestäsi koskevat kansalaisopistoa ja sen toimintaa?  

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että kaikki tulevaisuuden kunnan roolit koskevat kansa-

laisopistoa. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että sivistys- ja hyvinvointirooli ovat tärkeitä.  Kansalais-

opisto tekee sivistävää työtä järjestämällä erilaisia kursseja ja tämä luo osaltaan myös hyvinvoin-

tia. Kursseille osallistuminen on harrastamista mutta myös sivistämistä. Kansalaisopisto on toimi- 
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nut pitkään kulttuuritoimen tukijana, kun sen ohjelmassa on näytelmäryhmiä ja kuoroja. Kansa-

laisopisto on osa kunnan sivistystoimea ja sillä on vahva jalansija sivistämisessä. Se on vapaa-ajan 

hyvinvointipalvelupalvelu, jolla on myös ennaltaehkäisevä vaikutus.  Hyvinvointirooli korostuu eri-

tyisesti vanhemman väestön keskuudessa. Kansalaisopisto on kuntalaisten harrastuspaikka ja se 

lisää osaltaan seudun elinvoimaisuutta ja ihmisten yhteenkuuluvuutta. Sivistyksen ja tiedon lisää-

minen lisäävät hyvinvointia ja esimerkiksi ensiapukurssilla opittu tieto lisää tarvittaessa myös tois-

ten hyvinvointia. Kansalaisopisto lisää hyvinvointia esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, näyttelyi-

tä ja musiikkiesityksiä. Tämä toteutuu osallistujien kautta.  

Osallisuus- ja yhteisörooli liittyy osittain hyvinvointirooliin, koska osallisuus lisää hyvinvointia. Tä-

män roolin myötä kansalaisopisto osallistaa kuntalaisia. Kursseilla ollaan yhteisönä ja saadaan so-

siaalisia kontakteja. Tämä rooli voisi olla suurempikin. Kansalaisopiston kurssit ovat monelle ainoa 

mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan. Tämä rooli liitettiin myös kunnassa toimiviin yhdis-

tyksiin. 

Elinkeino- ja työllisyysrooli koskee kansalaisopistoa. Kun se järjestää aktivoivia kursseja, niistä 

hyötyvät sekä työttömät että työssä käyvät. Kansalaisopisto voi vastata elinkeinoelämän tarpeisiin 

ja vahvistaa ammattitaitojen oppimista. Kurssit voivat myös auttaa ammatinvaihdossa. Tämä kaik-

ki auttaa työllisyyden hoidossa ja ehkä myös osaltaan voi vähentää työttömyyttä. Maahanmuutta-

jat työllistyvät paremmin, jos ovat kielitaitoisia ja tässä kansalaisopisto voi auttaa.  

Kansalaisopisto vaikuttaa elinympäristörooliin osallisuus- ja yhteisöroolin kautta, mikä puolestaan 

vaikuttaa kehittäjä- ja kumppanirooliin. Opistolla on elinympäristöä virkistävä vaikutus.  

Roolilla on kansalaisopistolla keskeinen merkitys, koska monipuoliset harrastusmahdollisuudet 

rikastuttavat kuntaa. Esimerkkinä tästä roolista mainittiin Isojoella järjestetty kurssi ympäristön 

hoitamiseksi ja kunnostamiseksi, mikä vaikutti suoraan kunnan viihtyvyyteen. Tästä ehdotettiin 

hankeideaa, joka toteutettaisiin kansalaisopiston kurssina. 

Itsehallintoroolin katsottiin koskevan kansalaisopistoa vähiten, koska kunta ja valtio määrittävät 

puitteet. Roolilla nähtiin olevan enemmän merkitystä, jos alueen kansalaisopistoilla olisi yhteinen 

rehtori ja opettajat. Itsehallintoroolin miellettiin olevan osaksi sisällä osallisuus- ja yhteisöroolissa. 

Koska kunnilla on itsehallintoasema, niiden toivottiin toteuttavan sitä niin, että kansalaisopiston 

toiminta voi jatkua. Kansalaisopisto on Suupohjassa oma, ja siihen toivottiin myös Teuvaa mukaan. 

Kansalaisopisto ei toimi pelkästään kylillä vaan seudulla. 

Kehittäjä- ja kumppaniroolin nähtiin sopivan hyvin kansalaisopistolle. Se miellettiin kehittäjänä 

kunnan sivistyksessä, hyvinvoinnissa, elinkeinoissa ja työllisyydessä sekä elinympäristössä. Se näh-

tiin myös hyvänä kumppanina yrityksille. Tärkeänä nähtiin, että kaikki toimijat puhaltavat yhteen 

hiileen ja ajattelevat asioita avoimesti ja laajasti. 
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Roolit, jotka haastateltavien mielestä koskivat kansalaisopistoa: 

 

 

 

Mikä merkitys kansalaisopistolla on palveluntarjoajana?  

Vastaajien mielestä kansalaisopisto on tärkeä palveluntarjoaja kunnalle ja kuntalaisille. Se on yksi 

kunnan yhteisöroolin ja kumppanuusroolin hoitaja ja osa hyvinvointipalveluja. Se edistää kunta-

laisten hyvinvointia ja terveyttä. Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisten tarpeiden mukaisia palveluja 

ja vahvistaa kunnan kokonaispalvelua. Palvelut ovat tärkeitä kunnan aikuisväestölle. Ne mahdollis-

tavat edullisen harrastamisen ja itsensä kehittämisen. Kansalaisopisto palveluntarjoajana korostaa 

kunnan elinvoimaisuutta ja sillä on tärkeä rooli kuntalaisten aktiivisuudessa.   

Kansalaisopisto järjestää kylille palveluja ja mahdollistaa näin kunnan reuna-alueiden toimintaa. 

Mitä pienempi kunta, sitä suurempi merkitys kansalaisopistolla on varsinkin kylille, joille se tuo 

harrastusmahdollisuuksia. Liikuntarajoitteiset kuntalaiset hyötyvät kylille tuoduista palveluista.  

 

Onko oma opisto itseisarvo? 

Vain yksi haastateltavista piti omaa kansalaisopistoa selvästi itseisarvona, koska naapurikunnat 

ovat huomattavasti pienempiä. Yleisesti vastaajat olivat sitä mieltä, että oma opisto ei ole itseisar-

vo. Voimavarojen yhdistäminen ja laajempaan kokonaisuuteen pyrkiminen nähtiin järkevänä. Toi-

saalta pelkona oli palvelujen siirtyminen kauemmaksi, jos opistoa laajennetaan liikaa. Opiston 

etääntyminen kuntalaisista mainittiin myös uhkana. Nähtiin, että yhteistyöllä olisi paljon mahdolli-

suuksia. Kaikkea ei tarvitse tuottaa itse, vaan palveluja voi ostaa myös naapurikunnalta. Isomman 

kokonaisuuden nähtiin myös mahdollistavan tehokkaammat ja monipuolisemmat palvelut sekä 

pätevät opettajat, koska tunteja olisi tarjolla enemmän. Seudullinen kansalaisopisto nähtiin parissa 

vastauksessa mahdollisena, maakunnallinen kuitenkin jo liian suurena. 
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Mielikuvia kansalaisopiston toiminnan rahoituksesta: 

-valtio:  suurin osa 

-kunta:  suurin osa 

-osallistumismaksut pienin osa 

-n. 50 % valtio, n. 50 % kunta + osallistumismaksut 

-kuntarahoitus, osallistumismaksut pieni osa 

 

Vastauksissa mainittiin useampaankin kertaan valtion ja kunnan rahoituksen kiristyminen. Toisaal-

ta kuitenkin kurssien osallistumismaksut haluttiin pitää kohtuullisina. Mainittiin myös, että valtio 

voisi satsata enemmän vapaan sivistystyön tukemiseen. Tuki voisi olla enemmän kehitykseen 

suunnattua hankerahaa. 

 

 

Kannattaako opistopalvelujen järjestäminen? 

Kaikki vastanneet olivat yksimielisiä siitä, että kansalaisopistopalveluiden järjestäminen kannatta 

vaikkakaan ei rahallisesti. Kaikkea ei kuitenkaan voi mitata rahassa. Opistopalveluiden nähtiin ole-

van osa ennalta ehkäisevää hyvinvointityötä. Opiston palvelut yhdistävät ihmisiä ja parantavat 

elämänlaatua. Se on yhdessä tekemistä ja merkitsee yksittäiselle ihmiselle ulospääsyä neljän sei-

nän sisältä. Kun kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, se on säästöä kunnalle. Kansalaisopisto merkit-

see osallistumista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. 

 

Millaisena näet kuntasi kansalaisopiston 10 vuoden kuluttua (2027)?  

Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että kansalaisopiston toiminta jatkuu kymmenen vuoden ku-

luttuakin mutta suurimman osan mielestä ei kuitenkaan samanlaisena kuin nyt. Vain kolme vastaa-

jaa oli sitä mieltä, että opiston toiminta ei muutu seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. 
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Puolet vastanneista oli sitä mieltä, että opistolla ei enää tulevaisuudessa ole omia kiinteitä opetus-

tiloja. Paperiseen opinto-ohjelmaan uskoi kuitenkin vielä vähän yli puolet. Yhtä mieltä kaikki haas-

tateltavat olivat siitä, että tulevaisuudessa lyhytkursseja on enemmän ja ne ovat monipuolisempia, 

yhteisöllisyyden merkitys kasvaa entisestään ja kursseilla on opetussuunnitelma ja siitä on mahdol-

lisuus saada osaamistodistus. Suurin osa vastanneista uskoi, että yhä suuremmassa osassa kursse-

ja hyödynnetään tulevaisuudessa digitaalista opetusta ja sähköisiä aineistoja. Samoin he ennusti-

vat, että itsenäistä opiskelua on myös enemmän tulevaisuuden kansalaisopistossa. 

Toiminnan keskittymiseen vain kunnan keskustaajamaan uskoi vähemmistö vastanneista. Kaikki 

haastateltavat näkivät, että kylillä toimitaan tulevaisuudessa pienryhmissä. Suurimman osan mie-

lestä kurssimaksut eivät tulevaisuudessakaan määräydy todellisten kustannusten mukaan. 

 

Haastateltavilla oli vielä lisäksi seuraavanlaisia tulevaisuuden visioita: 

Kauhajoen kansalaisopisto on seudullinen opisto. Kansalaisopistojen tehtävä voi erikoistua. Jos 

joku muu sektori ei pysty tarjoamaan tiettyjä palveluja, ne tulevat kansalaisopiston tarjottaviksi. 

Kansalaisopiston toiminta on osa seudullista koulutuskeskusta, jonka muodostavat vapaa sivistys-

työ ja toinen koulutusaste. Kansalaisopisto on entistä enemmän kulttuurilaitos. Kansalaisopisto on 

osa suurempaa kokonaisuutta. Jos fyysinen etäisyys kasvaa, tulee keinoja, joilla kontakti ja yhtey-

denpito helpottuvat. 

Nähtiin, että kielikoulutuksen rooli voisi kasvaa ja perinnekurssien merkitys pienentyä. Kurssit pai-

nottuvat osaamisen kehittämiseen: Konkreettisena esimerkkinä vaikkapa viulunrakentamisen 

kurssin merkitys vähenee. Kursseja suunnitellaan yhä enemmän vuorovaikutuksessa eli kuntalais- 
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ten mielipide ja toiveet otetaan huomioon. Kansalaisopistot ovat 10 vuoden kuluttua jopa koulut-

tajan roolissa. Ne voivat vastata siihen haasteeseen, joka koulutusrintamalla on, järjestämällä tois-

ta astetta palvelevaa koulutusta. 

 

Mitä haasteita tai ongelmia näet kansalaisopistojen toiminnassa tällä hetkellä tai 

tulevaisuudessa? 

Puolet haastateltavista mainitsi kansalaisopiston haasteeksi talouden ja rahan vähenemisen. Valti-

on ja kunnan säästötoimenpiteet rajoittavat kansalaisopiston monipuolista toimintaa. Nuorten 

saaminen mukaan opiston toimintaan nähtiin haasteena. Nykyisin monet harrastukset ja älylait-

teet kilpailevat ihmisten ajasta, joten kansalaisopistolla on haasteena saada osansa ihmisten va-

paa-ajasta. Älylaitteet aiheuttavat myös sen, ettei enää niin helposti lähdetä osallistumaan vaan 

jäädään kotiin oman laitteen ääreen.  

 

Kansalaisopisto ei saa jumiutua vanhoille urille.  Haasteena nähtiin yhteistyön lisääminen muiden 

koulutustahojen kanssa. Ikäluokkien pieneneminen luo omat haasteensa ja osallistujien sitoutta-

minen. Miten säilyttää kiinnostus opiston tarjontaa kohtaan? Myös opiston hajanaisuus ja pienuus 

nähtiin ongelmana. Haasteena nähtiin kurssien mahdollinen siirtyminen verkkoon, mikä rajoittaisi 

vanhemman väen osallistumista. Haasteena mainittiin myös osaavien ja halukkaiden opettajien 

saaminen. 

 

 

Miten kehittäisit kansalaisopiston toimintaa omassa kunnassasi?  

Haastatelluilla oli paljon erilaisia ehdotuksia kansalaisopiston toiminnan kehittämiseksi.  

 

Tarjonta 

Tarjontaa haluttiin kehittää mm. seutuverkon avulla. Tämä mahdollistaisi opetuksen viemisen tar-

vittaessa vaikka opiskelijoiden kotitietokoneille. Etäopetus toimisi myös toteutettuna kansalais-

opiston tiloissa, jolloin opettaja voisi olla vaikka toisella paikkakunnalla. Toivottiin tarjontaa ala-

asteikäisille, jotta nämä tottuisivat osallistumaan opiston toimintaan jo lapsina. Konkreettisina 

kurssitoiveina esitettiin räätälöityjä lyhytkursseja, kielten lyhyitä aktivointikursseja, harvinaisten 

kielten kursseja, yleissivistäviä kursseja (historia), älylaitteiden käyttökursseja, kursseja tietokonei-

den mahdollisuuksista, teemakursseja, pelikoodauskurssi, henkilökohtaisen avustajan kurssi, yri-

tyksen perustamiskurssi, yhdistystoimintakurssi ja kädentaitokursseja, joille voisi tulla tutustumis-

mielessä.  

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteistyötä haluttiin laajentaa. Sanssin koulusta ehdotettiin 

kulttuurikeskusta ja kylätaloista kurssien pitopaikkoja kansalaisopistolle. Kansalaisopiston kurssi-

tarjonnan tulisi vastata kysyntää ja siksi palautteen kysyminen ja saaminen olisi tärkeää. Kansalais-
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opiston tulisi tarjota elämyksiä, jotka lisäävät ihmisten elämänlaatua. Mainittiin, että opistolla on 

jo nyt halua järjestää erilaisia kursseja toivomusten mukaan. Toivottiin, että kurssitarjonnassa us-

kalletaan mennä tuntemattomillekin alueille. Tarjonnan kehittämisessä voisi auttaa isompi yksik-

kö, jolloin käytössä olisi yhteisiä tiloja ja laitteita. 

 

Toimintatavat 

Kansalaisopiston nykyisiä toimintatapoja pidettiin melko hyvinä ja ammattitaitoisina. Tiimityötä ja 

sähköistä ilmoittautumista kehuttiin. Kehittämistä nähtiin toisen asteen oppilaitosten kanssa teh-

tävässä yhteistyössä ja kurssien maksusysteemissä. Kansalaisopistoon toivottiin kertamaksua tai 

10 kerran osallistumiskorttia. Ongelmana mainittiin, että, välillä ei pääse kurssille esim. työesteen 

takia ja toisinaan taas olisi aikaa, mutta ei voi mennä, koska ei ole ilmoittautunut. Ehdotettiin, että 

kansalaisopisto voisi kehittää kursseja pop up –malliin eli ajatuksella ”tule silloin kun ehdit”. Koska 

kansalaisopisto osallistaa ja luo yhteisöllisyyttä, nähtiin, että digiopetus ei välttämättä tukisi tätä 

asiaa. On tärkeä olla koko ajan avoin ja muutosvalmis. Osaavien ja pätevien opettajien rekrytointi 

mainittiin tärkeäksi. 

 

Opintojen tavoitteellisuus 

Opintojen tavoitteellisuutta pidettiin yleisesti ottaen hyvänä asiana. Tavoitteellisuuden arveltiin 

houkuttelevan erityisesti nuoria. Todettiin, että tavoitteita on kursseilla jo nyt, esim. kudontakurs-

silla matto tai luontokurssilla hyvinvointi. Pätevyyden antavia kursseja pidettiin hyvinä ja yhteis-

työtä koulujen kanssa. Toisaalta pelättiin tavoitteellisuuden muuttavan kansalaisopiston opintojen 

luonnetta ja vähentävän virkistysfunktiota. Haluttiin jättää opiskelijoille valinnan mahdollisuus 

opintojen tavoitteellisuuden suhteen. Ehdotettiin, että ammatillista ja muutakin opiskelua voisi 

toteuttaa osasuorituksina kansalaisopistossa. Toivottiin esimerkiksi virkamiesruotsin ja englannin 

kielen tavoitteellisia kursseja. Kurssien hyväksi luku hyödyttäisi myös sellaisia nuoria, joilla ei ole 

opiskelupaikkaa. 

 

Markkinointi 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että kansalaisopiston näkyvyys on tärkeää ja siihen on hyvä 

jatkossakin panostaa.  Ehdotettiin, että keskustan tyhjiä liiketiloja hyödynnettäisiin opiston mai-

nostamisessa ja laitettaisiin esim. jumpparyhmä harjoittelemaan tyhjään tilaan tai matonkutojat 

kutomaan näyteikkunalle. Myös tanssijoita ehdotettiin kauppakäytävälle. Tällä kaikella haluttiin 

kansalaisopistolle uudenlaista näkyvyyttä. Markkinoinnissa ehdotettiin esim. lehtijuttuja kerto-

maan oppilaiden mielipiteitä kursseista ja niiden hyödyistä.  

Nettisivuja kehuttiin toimiviksi ja paperinen opinto-ohjelmakin sai kehuja. Mainittiin myös, että 

kurssien opettajat voisivat kirjoittaa kursseistaan tiedotteita lehtiin. Paikkakunnan isompiin tapah-
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tumiin haluttiin musiikin lisäksi mukaan kansalaisopiston toiminnan esittelijöitä. Koska kansalais-

opisto on kohtaamispaikka, sen toivottiin näkyvän siellä, missä kuntalaisetkin ovat. Tiedotukseen 

toivottiin mukavia yllätyksiä ja hauskoja juttuja kertomaan, että opiskelu on kiva harrastus. Face-

book mainittiin hyvänä tiedotuskanavana paikallislehden lisäksi. Toisaalta todettiin, ettei tiedot-

taminen vain Kauhajoki-lehdessä kanna Isojoelle tai Karijoelle asti. Tiedottamisessa tulisi huomioi-

da aikuisten ja vanhemman väestön lisäksi myös nuoret. 

 

Yhteistyö 

Vastaajien mukaan yhteistyötä kannattaisi tehdä muiden kansanopistojen ja kansalaisopistojen 

kanssa. Voisi vaikka järjestää koulutuksia eri tahojen kanssa. Muiksi mahdollisiksi yhteistyötahoiksi 

nimettiin oppilaitokset, avoin yliopisto, ammattikorkeakoulu, yliopisto, musiikkiopisto, Kankaan-

pään opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Teuvan kunta, yrittäjät, maahanmuuttajat ja hyvinvointi-

palveluja tuottavat tahot. Lyhytkursseja ehdotettiin markkinoitaviksi yhteistyöverkostojen kautta 

riittävän osallistujamäärän takaamiseksi. Yhteistyönä järjestettävät kurssit voisivat olla maahan-

muuttajien kotouttamiskursseja tai yrittäjien tarpeisiin räätälöityjä kursseja.  

 

Tavoitettavuus 

Kansalaisopiston tavoitettavuutta pidettiin pääosin hyvänä. Opiston tavoittaa netistä ja toimistolla 

on kiinteät aukioloajat. Henkilökunnan saa hyvin kiinni myös puhelimitse. Ja koska kursseja järjes-

tetään kylillä, on opisto sielläkin tavoitettavissa. Tavoitettavuutta ehdotettiin kehitettäväksi tuo-

malla opistoon lisää digitaalisuutta ja olemalla mukana seudun tapahtumissa. Tavoitettavuuden 

kehittämiseksi ehdotettiin, että kuntien sivuilta olisi esim. logoista linkki kansalaisopiston sivuille. 

Henkilöstön tunnettuutta haluttiin parantaa lisäämällä valokuvat nettisivuille.  
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Yhteenveto 

 

1. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta kansalaisopisto? 

 

KURIKKA (11 vast.) TEUVA (9 vast.) KAUHAJOKI (10 vast.) 

edullinen (5) harrastuspaikka (5) kansan sivistys / vapaa sivistys-
työ (7) 

ei edellytä koulutuspohjaa (3) oman osaamisen ja itsensä 
kehittäminen (5) 

laaja tarjonta (4) 

ei oppivelvollisuutta (3) edullinen (3) vapaa-ajan harrastus (4) 

elämänilon antaja (3) aikuisopiskelu (3) sosiaalinen toiminta (3) 

harrastuksen mahdollistaja (2) hyvinvointi (2) aikuisopiskelu / aikuisopiskeli-
jat (2) 

harrastus yhdistää (2) kaikille avoin (2) ei pakollista (2) 

 yhteisöllisyys (2) kaikille avoin (2) 

  ajanvietto (2) 

 

Arvioi kansalaisopiston toimintaa asteikolla 1-5 

(1=vanhanaikaista, 2=melko vanhanaikaista, 3, 4=melko ajanmukaista, 5=ajanmukaista) 

 

Arvosanojen keskiarvot: 

 

  Kurikka Teuva Kauhajoki 

1 vanhanaikaista – ajanmukaista 
 

3,3 3,1 3,3 

2 tavanomaista – omaperäistä 
 

3,1 2,4 3,0 

3 heikkoa – korkealaatuista 
 

3,6 3,3 3,8 

4 ei ota alueen tarpeita huomioon – 
 alueen tarpeet huomioonottava 
 

3,6 3,4 4,2 

5 epäarvostettua – arvostettua 
 

3,8 3,2 3,9 

6 tuntematonta – tunnettua 
 

3,5 3,3 3,8 

7 jäykkää – joustavaa 
 

4,0 3,2 3,5 

8 suppeaa – monipuolista 
 

4,4 3,9 4,1 
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2. Uuden kuntalain mukaiset tulevaisuuden kunnan roolit on esitelty liitteessä 2. Miten ne 

mielestäsi koskevat kansalaisopistoa ja sen toimintaa? 

Roolit, jotka haastateltavien mielestä koskivat kansalaisopistoa: 

  Kurikka Teuva Kauhajoki 
1 Sivistysrooli 

 
10/11 8/9 10/10 

2 Hyvinvointirooli 
 

11/11 8/9 10/10 

3 Osallisuus- ja yhteisörooli 
 

9/11 8/9 9/10 

4 Elinkeino- ja työllisyysrooli 
 

9/11 4/9 8/10 

5 Elinympäristörooli 
 

5/11 5/9 8/10 

6 Itsehallintorooli 
 

5/11 3/9 7/10 

7 Kehittäjä- ja kumppanirooli 
 

9/11 6/9 8/10 

 

Millaisena näet kuntasi kansalaisopiston 10 vuoden kuluttua (2027)? 

  Kurikka  
(11 vast.) 

Teuva 
(9 vast.) 

Kauhajoki 
(10 vast.) 

  Kyllä/Ei Kyllä/Ei Kyllä/Ei 

1 Toiminta jatkuu samanlaisena kuin nyt. 1/10 0/9 3/7 

2 Yhä suuremmassa osassa kursseja  
hyödynnetään digitaalista opetusta ja 
sähköisiä aineistoja. 

9/2 8/1 8/2 

3 Lyhytkursseja on enemmän ja ne ovat 
monipuolisempia. 

11/0 7/2 10/0 

4 Pitkiä koko lukuvuoden kursseja on 
vähemmän. 

8/3 8/1 9/1 

5 Opistolla ei ole omia kiinteitä opetus- 
tiloja. 

9/2 6/3 5/5 

6 Opinto-ohjelma on vain sähköisessä  
muodossa. 

6/5 5/4 4/6 

7 Toiminta on loppunut kokonaan. 0/11 0/9 0/10 
8 Toimintaa on vain keskustaajamissa. 2/9 4/5 3/7 

9 Toiminta kylillä on pienryhmissä. 8/3 7/2 10/0 

10 Kurssimaksut määräytyvät todellisten 
kustannusten mukaan. 

1/10 4/5 3/7 

11 Itsenäistä opiskelua on enemmän. 6/5 7/2 7/3 

12 Yhteisöllisyyden merkitys on nykyis- 
täkin suurempi. 

8/3 7/2 10/0 

13 Kurssilla on opetussuunnitelma ja  
siitä on mahdollisuus saada osaamis- 

10/1 8/1 10/0 
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todistus. 
 

 

3. Mitä haasteita tai ongelmia näet kansalaisopistojen toiminnassa tällä hetkellä tai tulevai-

suudessa? 

 

Kurikka Teuva Kauhajoki 

pelko kurssitarjonnan supis-
tumisesta 

toiminnan säilyminen ja rahoi-
tus 

talous ja rahan väheneminen 

yksinäisten ja syrjäytyneiden 
saaminen mukaan 

uusien asiakasryhmien mu-
kaan saaminen 

nuorten saaminen mukaan 

pätevien opettajien saaminen kurssitarjonta ja sen suunnitte-
lu 

ei saa jumiutua vanhoille urille 

tämän päivän tarpeisiin vas-
taaminen 

tilat yhteistyön lisääminen muiden 
koulutustahojen kanssa 

kansalaisopiston merkityksen 
tunnustaminen 

kylien autioituminen, väen 
väheneminen ja vanhenemi-
nen 

ikäluokkien pieneneminen 

kiristynyt taloudellinen tilanne ihmisten mahdollisuudet osal-
listua kursseille (aika, raha) 

osallistujien sitouttaminen 

houkutteleva imago ja sen 
markkinointi 

pätevien opettajien saaminen miten säilyttää kiinnostus opis-
ton tarjontaa kohtaan 

opiskelijoiden sitouttaminen kansalaisopiston asema mui-
den palveluntarjoajien joukos-
sa 

opiston hajanaisuus ja pienuus 

 toimintatapojen vanhanaikai-
suus ja jumiutuneisuus 

kurssien mahdollinen siirtymi-
nen verkkoon 

  osaavien ja halukkaiden opet-
tajien saaminen 

 

 

4. Miten kehittäisit kansalaisopiston toimintaa omassa kunnassasi? 

Kurikka 

1. Yhteistyö 

-mahdollisia kumppaneita: muut opistot, seurakunta, seurat, järjestöt, yhdistykset ja eri ammat-

tiryhmät, sosiaali- ja terveysala, koulut, yliopistot, ammattikorkeakoulut, yritykset 

 

2. Markkinointi 

- usean kanavan käyttö, jalkautuminen 

-nuoret avuksi, koska heillä some-osaamista 

-aiemmin opiskelleiden mielipiteet avuksi markkinointiin ja kiinnostuksen herättämiseen 

-paikallislehteen juttuja 
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-lisäsatsaus talvikauden toimintaan 

-opiston näkyvyys koko lukuvuoden ajan 

 

 

3. Tarjonta 

- kuntalaiset mukaan kertomaan mielipiteensä tarjottavista kursseista 

- uusia kursseja on tärkeä tarjota, vaikka varmuutta osallistujista ei olisikaan 

- kurssitarjonnan kehittämisessä kaksi linjaa: perinteiset kurssit kuten esim. kudonta ja toi-

saalta uudet kurssit 

- tarjontaan ehdotettiin lisättäväksi jokin valtakunnallisesti kiinnostava erikoisuus 

- kurssiehdotukset: vieraan kielen ja esim. ruoanlaittokurssin yhdistäminen, hygieniapassi, 

järjestyksenvalvonta, preppauskursseja, kursseja harvinaisemmista kielistä ja suomen kie-

len jatkuvia kursseja maahanmuuttajille, lyhytkursseja mm. opiskelutekniikasta ja loppu-

työn tekemisestä 

 

4. Toimintatavat 

- kurssien järjestäminen videoneuvottelun avulla 

- kurssien karsiminen toiminnan turvaamiseksi  

- kurssien houkuttelevuutta lisättäisiin innostavilla ja vetovoimaisilla opettajilla 

- ilmoittautumissivu myös englanninkielisenä 

- kuntalaisille kysely opiston toiminnan kehittämisestä 

- asiakasraati testaamaan lomakkeita ja antamaan palautetta opiston toimintatavoista 

 

5. Opintojen tavoitteellisuus 

- mahdollisuus halukkaille 

- perusopetuksen säilyttäminen 

- tavoitteellisuudella ei kilpailla muiden oppilaitosten kanssa 

 

6. Tavoitettavuus 

- kansalaisopiston tavoitettavuus hyvä 

-somen hyödyntäminen tärkeää 

 

 

Teuva 

1. Tarjonta 

- ajanmukaisuus ja kehityksessä mukana pysyminen 

- digitaalisuus ilmoittautumiseen 

- opistolle ideanikkari, joka kehittäisi hulluistakin ideoista vaikka vain muutaman tunnin 

kurssin 

- tarjontaa voisi lisätä tekemällä yhteistyötä esim. Kauhajoen kansalaisopiston kanssa 

- tarjonnan vastattava kysyntää 
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- kurssimaksun vastattava kurssin sisältöä 

- tarjontaa haluttiin viedä sitä liikunnan, ravitsemuksen, hyvinvoinnin ja digiosaamisen 

suuntaan 

- maahanmuuttajille tarjontaa ja kannustusta omaehtoiseen opiskeluun 

- älylaitteiden käyttökursseja 

- yrityksen perustamista tukevia kursseja 

 

2. Toimintatavat 

- tiedottamisen lisääminen 

- uudenlaista yhteistyötä 

- aina ei voi toimia kuten ennenkin , toimintatavoissa vanhanaikaisuutta ja jumittuneisuutta 

 

 

3. Opintojen tavoitteellisuus 

- osa opinnoista tavoitteellisia, eivät kaikki 

- työttömät voisivat hyötyä 

 

4. Markkinointi 

- herättelyä pitkin vuotta 

- juttuja paikallislehteen 

- avoimet ovat, tempauksia 

- some-kanavat käyttöön 

- juttuja ja kuvia kursseilta 

- tekstiviestitiedottamista 

- valomainos ulos 

- kansalaisopiston näkyvyyden tehostaminen 

 

5. Yhteistyö 

- mahdollisia yhteistyökumppaneita: koulut, toisia kansalaisopistot, urheiluseurat, yhdistyk-

set, kunnan sosiaali- ja terveyspuoli, elinkeinoelämä, Martat, kirjasto ja seurakunta 

- enemmän roolia työttömien tukemisessa 

 

6. Tavoitettavuus 

-tavoitettavuus hyvä tai melko hyvä 

-paranisi digitaalisuuden myötä 

-Facebook käyttöön 

-oma kotisivu tärkeä 

- muiden kansalaisopistojen kanssa yhdistyminen parantaisi tavoitettavuutta 
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Kauhajoki 

1. Tarjonta 

- kehitetään seutuverkon avulla 

- tarjontaa ala-asteikäisillekin 

- kurssiehdotuksia: räätälöityjä lyhytkursseja, kielten lyhyitä aktivointikursseja, harvinaisten 

kielten kursseja, yleissivistäviä kursseja (historia), älylaitteiden käyttökursseja, kursseja tie-

tokoneiden mahdollisuuksista, teemakursseja, pelikoodauskurssi, henkilökohtaisen avus-

tajan kurssi, yrityksen perustamiskurssi, yhdistystoimintakurssi ja kädentaitokursseja, joille 

voisi tulla tutustumismielessä 

- yhteistyötä musiikkiopiston kanssa voisi laajentaa 

- tarjonnan tulee vastata kysyntää 

- palautteen kysyminen ja saaminen tärkeää 

- tulisi tarjota elämyksiä ja lisätä elämänlaatua 

- uskallusta mennä tuntemattomillekin alueille 

- isompi yksikkö voisi auttaa tarjonnan kehittämisessä 

 

2. Toimintatavat 

- nykyiset toimintatavat melko hyvät ja ammattitaitoiset 

- tiimityö hyvää 

- sähköinen ilmoittautuminen hyvä asia 

- kansalaisopistoon toivottiin kertamaksua tai 10 kerran osallistumiskorttia 

- voisi kehittää kursseja pop up –malliin eli ajatuksella ”tule silloin kun ehdit” 

- tärkeää olla avoin ja muutosvalmis 

- osaavien ja pätevien opettajien rekrytointi 

-  

3. Opintojen tavoitteellisuus 

- yleisesti ottaen hyvä asia 

- houkuttelee nuoria 

- pätevyyden antavat kurssit hyviä 

- toisaalta pelättiin tavoitteellisuuden muuttavan opintojen luonnetta ja vähentävän virkis-

tysfunktiota 

- opiskelijoille valinnan mahdollisuus tavoitteellisuuden suhteen 

- opintojen osasuorituksia  

- virkamiesruotsin ja englannin kielen tavoitteellisia kursseja 

 

4. Markkinointi 

- kansalaisopiston näkyvyys tärkeää 

- keskustan tyhjien liiketilojen hyödyntäminen opiston mainostamisessa (jumpparyhmä har-

joittelemaan tyhjään tilaan tai matonkutojat kutomaan näyteikkunalle) 

- tanssijoita ehdotettiin kauppakäytävälle 

- lehtijuttuja kertomaan oppilaiden mielipiteitä kursseista ja niiden hyödyistä 

- nettisivut toimivia, samoin paperinen opinto-ohjelma 
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- kurssien opettajat kirjoittamaan kursseistaan lehtiin 

- Facebook hyvä tiedotuskanava paikallislehden lisäksi 

- markkinoinnissa huomioitava kaikenikäiset 

 

 

5. Yhteistyö 

- mahdolliset yhteistyökumppanit: kansanopistot ja kansalaisopistot, oppilaitokset, avoin 

yliopisto, ammattikorkeakoulu, yliopisto, musiikkiopisto, Kankaanpään opisto, Etelä-

Pohjanmaan opisto, Teuvan kunta, yrittäjät, maahanmuuttajat  ja hyvinvointipalveluja 

tuottavat tahot 

- yhteistyönä järjestettävät kurssit voisivat olla maahanmuuttajien kotouttamiskursseja ja 

yrittäjien tarpeisiin räätälöityjä kursseja 

 

 

6. Tavoitettavuus 

- tavoitettavuutta pidettiin pääosin hyvänä 

- opiston tavoittaa netistä ja toimistolla on kiinteät aukioloajat 

- henkilökunnan saa hyvin kiinni puhelimitse 

- opistoon lisää digitaalisuutta ja mukaan seudun tapahtumiin 

- kuntien sivuilta esim. logoista linkki kansalaisopiston sivuille 

- henkilökunnan valokuvat nettisivuille 
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LIITE 1 

 

Kuntalehden verkkosivuilla tulevaisuuden kunnan rooleja avataan seuraavasti: 

 

 
 

1. SIVISTYSROOLI 

 

Kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja sekä opetuspalveluja esiopetuksesta perusopetukseen ja 

lukioon tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Kunnat kantavat vastuuta siitä, että kaikille nuorille 

löytyy perusopetuksen jälkeen jatkokoulutuspaikka lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta. 

     

Kunnassa on kirjasto, josta voi lainata kirjoja, aikakauslehtiä, levyjä. Kirjastoista löytyy myös digi-

taalisia aineistoja, tietoverkkoyhteyksiä sekä tietopalveluja. Kirjastot järjestävät paljon erilaisia 

tapahtumia. Kielikahvilat edistävät maahanmuuttajien kotoutumista. Kunnat ylläpitävät liikunta-

palveluja ja liikuntapaikkoja kaikille kuntalaisille. Kunnat tukevat taloudellisilla avustuksilla urheilu-

seuroja ja yhdistyksiä. 

 

Nuoret voivat viettää vapaa-aikaa nuorisotoimen järjestämissä palveluissa ja tiloissa, joita kunta 

ylläpitää. Kunta voi järjestää nuorille myös erilaisia työpajoja ja tapahtumia. Etsivä nuorisotyö tu-

kee monessa kunnassa nuoria. Nuoret voivat vaikuttaa omiin palveluihinsa muun muassa nuoriso-

valtuustojen kautta.  

 

Kunnassa voi harrastaa ja toteuttaa itseään kansalaisopistoissa, kulttuuri- ja taidekerhoissa ja tai-

teen perusopetuksessa. Kunnat ylläpitävät museoita, teattereita, orkestereita, kulttuuritaloja ja 

taideoppilaitoksia.  
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Tulevaisuuden kunnassa muokataan kirjastoista kuntalaisten olohuoneita, mahdollistetaan etä-

koulunkäynti ja hyödynnetään enemmän kansalaisopistoja osaamisen kasvattamisessa. 

     

2. HYVINVOINTIROOLI 

Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista voimavarojensa mukaan. Kunta 

omalta osaltaan edistää kuntalaisten hyvinvointia. 

 

Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä 

elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuo-

lisista harrastusmahdollisuuksista. Väestön hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruo-

ka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristöön, liikennejärjestelyihin sekä 

moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. 

 

Kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kunnan kaiken tekemisen keskiössä. Yhteisölli-

nen välittäminen, turvallisuuden tunne ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet korostuvat. Kunta-

laisten turvallisuuden tunne muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyväs-

tä ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös 

riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot 

sekä turvallinen työympäristö. 

 

Monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen sekä hyvin-

vointia edistävän ympäristön luominen ovat seuraavina vuosina työn alla. Samaan aikaan rakenne-

taan kunnan ja maakunnan hyvinvointipalveluiden ammattilaisten sekä kunnan, yhdistysten, yri-

tysten ja seurakuntien välistä yhteistyötä. Kunta toimii mahdollistajana ja koordinoijana muiden 

toimijoiden hyvinvointitoiminnalle. 

 

 

3. OSALLISUUS- JA YHTEISÖROOLI 

 

Jokainen voi kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa kunnassa. Kuntavaaleissa äänestäjät valitsevat val-

tuutetut valtuustoon, joka päättää yhteisistä asioista. Kuntalaiset voivat osallistua myös erilaisiin 

yleisötilaisuuksiin ja kuntalaisraateihin, tehdä kunnalle aloitteita sekä antaa asiakaspalautetta pal-

veluista. 

 

Erilaiset kuntalaisryhmät voivat osallistua nuorisovaltuustojen, vammais- ja vanhusneuvostojen 

sekä monikulttuurisuustoimikuntien toimintaan. Kuntalaiset toimivat erilaisissa järjestöissä ja 

ryhmissä, joissa he voivat edistää itselle tärkeitä asioita yhdessä muiden kanssa. Kunnan tehtävänä 

on myös luoda kuntalaisille kohtaamispaikkoja ja avustaa kuntalaisten yhteistä tekemistä. 

 

Kuntalaiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin nopeasti ja mahdollisimman kevyellä ta-

valla. Kuntademokratiaa onkin tarpeen kehittää parantamalla sähköisiä osallistumistyökaluja ja 
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hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Lisäksi nuorten, maahanmuuttajien ja heikoimmassa asemassa 

olevien osallisuus vaatii huomiota. 

 

Tarpeen on kehittää yhteistä tekemistä eri ikäryhmien välillä sekä erilaisia vaikuttamismahdolli-

suuksia kevyestä osallistumisesta pitkäkestoisempaan vaikuttamiseen. Kunnalla on olennainen 

merkitys paikallisen yhteisöllisyyden luojana. Paikallinen yhteisöllisyys on innostuneita kuntalaisia, 

jotka toimivat yhteisen hyvän eteen. Yhteisöllisyys edellyttää toimijoiden välistä luottamusta, va-

pautta toimia yhteisesti sovittujen asioiden eteen sekä kuntajohdon ja kuntalaisten tukea.  

 

 

4. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSROOLI 

 

Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistämiseen kuuluvat maankäytön suunnittelu, yritystilojen ja 

tonttien tarjonta, hankintojen toteuttaminen, maahanmuuttajien kotouttaminen, asuntopolitiikka, 

julkisen liikenteen organisointi, syrjäytymisen ehkäisy sekä yritystoiminnan edellytysten paranta-

minen. 

 

Kuntien elinkeinoasiamiehet ja yritysneuvojat auttavat yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia sekä välittävät 

tietoa tarjolla olevista yritystoimintaa tukevista palveluista. Kunnilla ja niiden kehittämisyhtiöillä 

on usein aktiivinen rooli yritysverkostojen ja tutkimuslaitosten yhteisen innovaatiotoiminnan ke-

hittämisen koordinoijana ja kumppanina. 

 

Kuntien elinkeinopoliittisilla panostuksilla tuetaan merkittävästi uusien työpaikkojen luomista. 

Kuntien oppilaitosten ja yritysten yhteistyön kehittämisellä voidaan tukea työllistymistä.  

 

Kuntien osallistuminen on laajentunut nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyysprojekteihin, 

työpajatoimintaan ja vajaakuntoisten työllistämispalveluihin. Maahanmuuttajien työllistymistä 

tukevat toimenpiteet voivat olla kielikoulutusta, perus- tai ammatillista koulutusta ja asunnon jär-

jestämistä yhdistettynä esimerkiksi palkkatukeen tai starttirahaan. 

 

Kaupunkien toimenpiteiden piiriin kuuluvat innovaatioympäristöjen kehittäminen, yrityspuistot, 

kulttuuriteollisuuden toimitilojen järjestäminen, teknologiakeskukset jne. Uusia mahdollisuuksia 

maaseudun elinkeinotoiminnalle ovat matkailun, kaivannaisteollisuuden ja biotalouden kas-

vunäkymät. 

 

 

5. ELINYMPÄRISTÖROOLI 

 

Kuntalaisten arkeen ja elinympäristöön liittyvillä toimilla turvataan asumisen edellytykset ja ter-

veellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Kunta tarjoaa mahdollisuudet asumiseen, 

palveluiden käyttämiseen, työssäkäyntiin, ulkoiluun, harrastuksiin, mutta myös lepoon ja yksityi-

syyteen.  
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Kunta huolehtii, että jokaisella on puhdasta juomavettä, sähköä ja lämpöä. Kunta vastaa kadunpi-

dosta ja jätteiden keräyksestä, kaavoituksesta, tonttitarjonnasta ja kunnallistekniikan rakentami-

sesta sekä kuntalaisille että yrityksille. Kunnat hoitavat myös joukkoliikennetehtäviä. Kunta tarjoaa 

kuntalaisille asuntoja ja rakennuttaa toimitiloja ja rakennuksia. Lisäksi kunta myöntää rakennuslu-

pia ja valvoo rakennustöiden suorittamista. Kunta hoitaa ilmansuojelua, pinta- ja pohjavesien suo-

jelua ja meluntorjuntaa, ympäristöön vaikuttavien toimintojen lupapalvelua, valvontaa ja neuvon-

taa sekä ympäristön tilan seurantaa. 

 

Luonto ja puhdas ympäristö nähdään kunnan vetovoimatekijänä. Kävelyn, pyöräilyn, joukkoliiken-

teen ja autojen yhteiskäytön mahdollisuuksia parannetaan. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään 

liikkumispalvelujen tarjoamisessa ja käytössä sekä yleensäkin asioinnissa ja työnteossa. Samalla 

edistetään paikallista, kestävää energian käyttöä, tuotantoa ja jakelua sekä luonnonvarojen järke-

vää hyödyntämistä. Tulevaisuudessa vahvistetaan yhteisöllisyyden rakenteita ja poistetaan esteitä 

esimerkiksi helpottamalla kaupunkitilan hyödyntämistä ja rakennusten yhteiskäyttöä. 

 

 

6. ITSEHALLINTOROOLI 

 

Kuntalaisille kunta merkitsee yhteisten asioiden hoitamista, kohtaamispaikkoja ja yhteistoiminnal-

lisuutta. 

 

Kuntalaiset hoitavat yhdessä yhteisiksi katsomiaan asioita ja tekevät valintoja hyvinvointinsa ja 

alueensa kehittämisen edistämiseksi. Itsehallinnollinen kunta on maaperä, jossa erilaiset kuntalai-

set ja toimijat yhdessä käsittelevät yhteisöllisiä haasteita. Kuntalaisten tarpeet, arvot ja näkemyk-

set määrittävät toimintaa ja toimintatapoja. 

 

Kunnallinen itsehallinto on tärkeä lähtökohta paikallisten asioiden hoidossa ja mahdollisuudessa 

tehdä paikallisia valintoja. Itsehallinnollisissa kunnissa erilaiset, paikalliset ratkaisut ovat mahdolli-

sia. Kukin paikallinen yhteisö tekee omat ratkaisunsa ja toimii itse päättämällään tavalla niin, kuin 

näkevät tarpeelliseksi omat paikalliset olosuhteet ja toimintaedellytykset huomioon ottaen. 

 

Kunnilla on merkitystä koko Suomen hyvinvoinnin ja menestymisen kannalta. Lisäksi kunnilla on 

perustavanlaatuinen merkitys koko maamme demokraattisen järjestelmän kannalta. Tulevaisuu-

dessa kuntien toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ja vapaus tehtävien toteuttamiseen turva-

taan. 

 

7. KEHITTÄJÄ- JA KUMPPANIROOLI 

 

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja paikallisen elinvoiman kehittäminen tapahtuu kumppanuudessa kun-

talaisten, yritysten, sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa. Kunta kokoaa yhteen alueella toimivia 

yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia ja muita yhteisöjä.  
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Kumppanuus vahvistaa osaamista ja tietotaitoa sekä varmistaa tehokasta resurssien ja voimavaro-

jen käyttöä. Kumppanuudessa eri toimijoiden tavoitteet ovat yhteisiä ja toiminta perustuu luotta-

mukseen, yhdenvertaisuuteen ja vastavuoroisuuteen sekä toimivaan, avoimeen vuorovaikutuk-

seen. Lisäksi toiminnasta on aitoa lisäarvoa kaikille osapuolille ja toimijoiden resurssit ja osaami-

nen täydentävät toisiaan. Kunnan kumppanuus eri tahojen kanssa voi olla keskustelu-, toimija-, 

tila-, suunnittelu-, kehittämis-, palvelu- tai budjettikumppanuutta. 

 

Kumppanuuden avulla voidaan esimerkiksi parantaa arjen turvallisuutta, edistää kuntalaisten hy-

vinvointia, kotouttaa maahanmuuttajia ja tuottaa palveluja. Lisäksi kumppanuudella voidaan luoda 

osallistumis- ja työllistymismahdollisuuksia, paikallista yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä 

ja lisätä osallisuuden kokemista. 

 

Nyt on ajankohtaista pohtia, miten synnytetään kumppanuus ja toimijoiden välinen luottamus, 

miten koordinoidaan toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä miten tehdään yhteis-

tä päätöksentekoa ja otetaan yhteistä vastuuta tuloksista. 

 

(Tulevaisuuden kunnan roolit, 2016. Saatavissa:  https://kuntalehti.fi/kuntaroolit/#1) 

 


