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LUKIJALLE

Käsillä oleva teos juhlistaa suomalaisen kulttuuri- ja sivis-
tyshistorian supervuotta: kuluvana vuonna 2019 tulee ku-
luneeksi 120 vuotta kansalais- ja työväenopistotoiminnan 
aloittamisesta Tampereella.  Vain kahta vuosikymmentä 
myöhemmin vuonna 1919 perustettiin silloinen Työväeno-
pistojen liitto vaalimaan opistotyötä, luomaan vuorovaiku-
tusta opistojen välille ja sanoittamaan syntyvälle opistoliik-
keelle yhteistä aatepohjaa. Opistoaate vaihtui jo liiton ensi 
vuosikymmeninä opistoasiaksi, opistoasia  vuosisadan ku-
luessa edunvalvonnaksi.  Työväenopistoista alkoi elinikäi-
sen oppimisen kansanliike: opiskelu harrastuksena on suo-
malainen kulttuuri-ilmiö, syvään juurtunut, omintakei-
nen ja väkevä.  

Opistoissa on tehty yli vuosisata vapaata sivistystyötä, 
ei koskaan villisti – eikä aina ihan vapaastikaan. Liiton 
alkuvuosikymmeniä leimasi opistokentän ihanteista nou-
seva voimakas itsesäätely. Sittemmin vapaan sivistystyön ja 
kansalaisopistojen tehtävät on määritelty laissa, mutta kou-
lutus- ja yhteiskuntapoliittiset tarpeet ovat eläneet. Rahoi-
tus  on koulutuksen ohjausjärjestelmän  järein työkalu, ja 
sen kuntoa ja tehoa on koko sadan vuoden historian ajan 
viilattu ja viritelty.  

Kansalaisopistojen  liitto on satavuotiaana ketterä ja 
vahva.  Sen kantaa kysytään, kuullaan ja kunnioitetaan. 
Vaikuttamistyö  ja edunvalvonta on  pitkäjänteistä yhteis-
työtä ja jatkuvaa verkostoitumista. Onnistumisen ehdoton 
edellytys on vahva kansalaisopistokenttä ja sen tuki. Opis-
toissa tehdään töitä kunnianhimoisesti kehittävällä, pää-
määrätietoisella ja pelkäämättömällä asenteella. Siitä syn-
tyy kansalaisopistojen uskottavuus.  

Vuosisadan alkuvuosikymmenten  sivistystehtävät ovat 
2020-luvulle tultaessa jälleen edessämme: koulutuksesta 
syrjässä olevien kouluttaminen, perustaitojen paikkaami-
nen, heikkojen vahvistaminen – ja toisaalta utelias kokei-
leminen. Moninaisuus  ja omaehtoisuus tekevät osallistu-
misesta helppoa ja houkuttavaa. Kansalaisopisto-opiskelun 
hyvinvointia tuottavista vaikutuksista on jo olemassa tut-

kimustietoa.  Moni opistossa toimiva tietää, että kun elä-
mässä yksi ovi sulkeutuu, opiston ovi avautuu. 

Kansalaisopisto, työväenopisto, aikuisopisto, opisto 
– paikalliset koulutustarpeet, paikallinen nimisovellus 
– on opiskelijamäärältään maamme suurin oppilaitos-
muoto ja opiskelijoilleen ja opettajilleen rakas. Vuosit-
tain yli 600 000 opiskelijaa ja kokonaisuudessaan yli mil-
joonaa osallistumista lähes 80 000 kurssille on vavahdut-
tava osoitus ihmisten tarpeesta oppia ja kehittyä yhdessä. 
Tarvitaanko enempää perusteluja opistojen olemassao-
lolle?  Tämän historiikin verran on syytä syventyä siihen, 
miten kansalaisopistoista on kehkeytynyt sellainen suo-
malaisia liikuttava voima, jollainen se  vuonna  2019 on. 
Miten ilman valtakunnallisia opetussuunnitelmia on  syn-
tynyt  kansalaisopiston kaltainen rakenne,  koulutusjärjes-
telmän osa, joka omaehtoisesti, pienin panoksin, pienessä 
mittakaavassa  mutta selvin tuloksin  toteuttaa sadan vuo-
den takaista suurta unelmaa: sivistynyttä kansakuntaa?  

Kansalaisopistojen liitto kiittää Zachris Castrénin sää-
tiötä ja Alfred Kordelinin säätiötä, joiden tuella tämän 
historiikin toteuttaminen oli mahdollista. Kiitokset histo-
riantutkija, dosentti, FT Samu Nyströmille liiton historian 
tutkimisesta ja sen avaamisesta laajalle lukijakunnalle. Eri-
tyiskiitokset tekemästäsi taustatyöstä opistoissa ja kentän 
kiertämisestä: se avasi arjen työhön uuden näkökulman. 

Työ kättemme se hengenkin 

on ylevätä työtä, 

työ tehty kourin jäntevin 

voi poistaa hengen yötä.

Työväen marssi 1894, säv. Oskar Merikanto, san. Antti Törneroos

 

Vaasassa tasa-arvon päivänä 19.3.2019

Sannasirkku Autio 
Kansalaisopistojen liiton hallituksen puheenjohtaja



”VAIKKA KÄYMME ERI TEITÄ,  
SAMA MÄÄRÄ LIE” 

– Kouvola 1929 ja 2019

”Vaikka käymme eri teitä, sama määrä lie”, eikö niin.  

Ihmisyyden ihanaa lippua, tiedon ja taidon voimakasta valoa,  

on työväen- ja kansalaisopistojen suojissa kuluneenakin talve-

na välkytetty. Samassa saatossa olemme mekin Kymintehtait-

ten-Kouvolan Työväenopiston Kouvolan osastolaiset mukana 

olleet. Syntyjä syviä selvitellen ja elämisen vaikeata taitoa tavoi-

tellen. Luentoja on ollut kahdesti viikossa ja opistomme toveri-

kuntaelämä on ollut hyvin pirteätä.

Työväenopisto-lehdessä julkaistiin kevättalvella 1929 Kou-
volan työväenopiston opistolaisten kuulumisia. Lukuvuo-
den ohjelmaan oli opiskelun lisäksi kuulunut opistolaisten 

”lauantai-kerho” ja joka toinen viikko järjestetty illanviet-
to. Uutuutena Kouvolassa oli aloitettu ”sielutieteen kerho”, 
jonka menestyksen kerrottiin todistavan, että opistolaisia 
kiinnostivat taitoaineiden lisäksi myös sivistävät opinnot. 
Samassa lehdessä kerrottiin, että Työväenopistojen liiton 
valtionapu oli kaksinkertaistettu. Nyt liitto voisi viimein 
palkata itsellensä vakinaisen sihteerin. ”Liittomme onkin 
näin ollen siis astumassa uuteen vaiheeseen. Ja sen toimi-
alat ovat yhä lisääntymässä”, lehdessä intoiltiin.  

Kouvolan työväenopisto ja Työväenopistojen liitto 
juhlivat vuonna 1929 molemmat kymmenvuotista taival-
taan. Opistotoimintaa oli tuolloin Suomessa harjoitettu jo 
30 vuoden ajan. Alkuvuoden Työväenopistolehdet olivat 
täynnä paitsi vastaavia kuvauksia eri opistojen toiminnasta, 
myös pohdintoja siitä, miten opistot ja liitto voisivat edis-
tää opistolaisuuden jaloja tavoitteita. Lehdissä pohdittiin 
opistolaisten yhteistä tunnusmerkkiä, haaveiltiin omasta 

”yhteissiirtolasta”, korostettiin liiton julkaiseman Työväeno-
pistojen laulukirjan merkitystä vapaan sivistystyön edistä-
misessä, suunniteltiin liiton järjestämiä yhteisiä ulkomaan-
retkiä sekä kiisteltiin siitä, mitä ”opistohenki” tarkoittaa, ja 
julkaistiin pitkiä kirjoituksia vapaan sivistystyön periaat-

teellisista linjoista. Mainoksissa opistolaisille markkinoitiin 
opiskeluun sopivaa kirjallisuutta sekä viipurilaisen mar-
gariinitehdas Karjalan tuotteita mainoslauseella ”Ei oppi 
ojaan kaada”.

Kansalaisopistojen liiton ja Kouvolan kansalaisopiston 
satavuotisjuhlia vietetään vuonna 2019. Tämän kunniaksi 
liiton perinteinen Tammiseminaari järjestettiin alkuvuo-
desta 2019 Kouvolassa. Seminaarin ohjelman pikainen tar-
kastelu kertoo sadassa vuodessa tapahtuneesta muutok-
sesta: Vapaasta sivistystyöstä puhuttiin nyt hyvin profes-
sionaalisista näkökulmista. Aiheina olivat muun muassa 
vapaan sivistystyön tutkimus, maahanmuuttajien ja aikuis-
ten osaamisohjelmat, aikuisväestön osaamisen kehittämi-
nen ja perustaidot, elinikäisen oppimisen rahoitus, digitu-
torointi, etsivä ja hakeutuva toiminta, kansalaisopistojen 
ja kolmannen sektorin yhteistyö, kestävä kehitys, taiteen 
perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat sekä kuntien 
sivistystyö ja viestintä strategisena toimintana. Päällisin 
puolin katsottuna vuoden 1929 maailmaan tämän Tam-
miseminaarin yhdisti lähinnä tämän teoksen kirjoittajan 
pitämä KoL 100 vuotta -luento.

Kun näihin kahteen maailmaan tutustuu tarkemmin, 
voi huomata, että näkyvistä eroista huolimatta kansalaiso-
pistojen ja liiton toiminnassa on oikeastaan paljon ikiaikai-
sia pysyviä aiheita ja perusasioita. Näiden muutoksien ja 
jatkuvuuksien esille nostaminen on tämän teoksen tärkein 
tehtävä. Niitä kuvaamalla voidaan 2000-luvun opistolai-
sille tarjota ymmärrys siihen, miten tähän päivään on tultu. 
Miksi opistot, opistotoiminta ja Kansalaisopistojen liitto 
ovat nykyään sellaisia kuin ovat? Menneisyyden ymmärtä-
minen auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja parhaimmassa 
tapauksessa myös tulevaisuutta. Tämän teoksen tavoit-
teena ei siis ole liiton historian suurmiesten ja -naisten kil-
ven kiillottaminen – tai historiallisten vääryyksien oikaise-
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minen. Tavoitteena on ollut hakea vastausta kysymyksiin, 
mistä liitossa ja opistotoiminnassa on eri aikoina oikeas-
taan ollut kysymys ja miten opistoista ja liitosta on tullut 
sellaisia, kuin ne nyt 2010-luvun lopulla ovat. Tämä tutki-
mus kertoo siitä, miten modernin Suomen opistojen sivis-
tysliikkeen liitosta tuli jälkiteollisen ajan professionaalinen 
etujärjestö.

Tämä kirja on kirjoitettu etenemään juhlasta ja Tam-
miseminaarista toiseen. Teoksen pääpaino on viimeisissä 
vuosikymmenissä, mutta samalla tehdään yleiskatsaus 
koko sadan vuoden jaksoon. Pääluvuissa liikutaan liiton 
juhlien ja kokouksien kautta vapaan sivistystyön yleisiin 
kehityslinjoihin ja niistä takaisin liiton tapahtumiin ja kan-
sanliikkeen vaiheisiin. Liiton perustamiskokouksesta vuo-
den 1919 kesäisestä Helsingistä edetään vuoden 2019 lumi-
sen Kouvolan Tammiseminaariin.

Kun alan ihmiset saavat tämän teoksen käsiinsä, selaa-
vat he luultavasti kirjan nopeasti läpi ja katsovat, onko 
heidät mainittu. Voin jo tässä paljastaa, että lähes jokai-
nen joutuu pettymään. Opistoliikkeessä on sadan vuoden 
aikana vaikuttanut valtava määrä ihmisiä, joiden ansiot 
paikallisesti tai kansallisesti olisivat olleet kokonaan oman 
lukunsa arvoisia. Pelkästään liiton hallituksessa, valtuus-
tossa, toimikunnissa, toimistossa, hankkeissa, lehdissä 
ja kokouksissa on vaivojaan säästelemättä työskennellyt 
kymmeniä ja satoja opistoliikkeen aktiiveja. Tiivis käsitte-
lytapa on kuitenkin pakottanut rajaamaan tekstissä esiin-
tyvien ihmisten määrän vain eri aikojen näkyvimpiin hah-
moihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että äänessä 
ovat lähinnä liiton ääntä eri vuosikymmeninä käyttäneet 
puheenjohtajat, toiminnanjohtajat sekä jotkut liiton jul-
kaisuissa aktiivisesti esiintyneet aktiivit. Kaikille oman 
nimensä puuttumisesta harmistuneille on syytä vielä 
korostaa, että syy tähän on ennen kaikkea valittu esitys-
tapa eikä esimerkiksi mainitsematta jääneiden saavutuk-
sien merkityksen vähättely tai piilottelu.

Kansalais- ja työväenopistoliikkeen sekä liiton histo-
riasta on kirjoitettu useampia teoksia. Liitto on julkaissut 
juhlavuosinaan useampia toiminnan historiaa käsitelleitä 
tai sivunneita teoksia. Näistä on syytä mainita Väinö Ruu-
salan toimittama Tiedon ja taidon tiellä. Kansalais- ja työ-
väenopistoliike 70 vuotta – KTOL 50 vuotta (1969), Kosti 

Huuhkan Kansalais- ja työväenopistotoiminnan histo-
ria 1899–1979 (1990) ja Taina Törmän toimittama Sivistys 
perusoikeutena – KTOL 75 vuotta 1919–1994 (1994). Kosti 
Huuhkan teosta voidaan pitää opistohistorian perusteok-
sena. 2010-luvun alussa julkaistusta kolmiosaisesta Suo-
men kasvatuksen ja koulutuksen historia -julkaisusta löy-
tyy Kirsi Ahosen sekä Juha Sihvosen ja Jukka Tuomiston 
kirjoittamat erinomaiset yleisesitykset vapaan sivistystyön 
historiasta aikojen alusta 2000-luvulle. Alan suuria linjoja 
on käsitelty myös lukuisissa opinnäytteissä, selvityksissä ja 
artikkeleissa. Näiden lisäksi paikallisia julkaisuja on valta-
vasti. Suurin osa opistoista ja monet opistolaisyhdistykset 
ovat julkaisseet aikojen saatossa omia historioitaan, monet 
jopa useampia. Osa historiikeista on ammattilaisten teke-
miä, osa opistolaisten kirjoittamia muistelmateoksia. Men-
neitä tapahtumia on myös muisteltu liiton omissa Työväen-
opisto, Opistolehti ja Aikuiskoulutuksen maailma -lehdissä 
sekä sivistys.net ja kansalaisopistot.fi -verkkosivustoilla.

Tämän teoksen tärkeimpinä lähdeaineistoina ovat 
olleet liiton arkistot ja julkaisut sekä tutkimushanketta var-
ten tekemäni 13 tutkimushaastattelua. Merkittäväksi osoit-
tautuivat myös lähes 30 opistoon tekemäni tutustumis-
vierailut vuosina 2017–2018. Teos ei sisällä lähdeviitteitä, 
mutta tärkeimpien lähteiden luettelo löytyy kirjan lopusta. 
Haastattelujen nauhoitukset on tallennettu Kansalaisopis-
tojen liiton arkistoon. Sekä haastattelujen että opistovierai-
lujen otosta suunniteltaessa tavoitteena oli ennen kaikkea 
mahdollisimman tehokkaan ja monipuolisen kokonaisuu-
den muodostaminen. On selvää, että tässäkin jouduttiin 
tekemään kipeitä ja ehkä myös vääriäkin rajauksia. Niitä 
voi ja saa kritisoida. Joka tapauksessa tutkimustyössä jou-
dutaan aina tekemään rajauksia ja rakentamaan kokonai-
suus käytössä olevien resurssien mukaan. 

Tämän teoksen tavoitteena on ollut antaa tiivis katsaus 
kansalais- ja työväenopistoliikkeen ja liiton historian ylei-
siin linjoihin. Tiukka aikataulu ja rajalliset resurssit asetti-
vat hankkeelle raamit, joiden ulkopuolelle jäi paljon mie-
lenkiintoisia ja tärkeitä ilmiöitä vuosien varrelta. Huo-
limatta siitä, että opistoliikkeen historiasta on julkaistu 
yleiskatsauksia sekä liikkeen erilaisia ilmiöitä sivuavia 
opinnäytteitä, ei aihetta suinkaan ole ammennettu tyhjiin. 
Opistojen, sivistysliikkeen ja liiton arkistot pullistelevat 
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aineistoja, jotka odottavat uuden polven tutkijoita uusine 
kysymyksineen. Vanhoihin kansioihin, valokuviin ja jul-
kaisuihin on tallentunut valtavan monipuolinen ja rikas 
opistokulttuuri – ihmisiä, ajatuksia, tunnelmia ja suuria 
unelmia sivistyksen voimalla yhdessä tehdystä parem-
masta huomisesta. Toivottavasti tämä teos innostaa myös 
tulevia tutkijapolvia hakeutumaan näiden rikkaiden ja elä-
mäntäyteisten aineistojen pariin. 

Historiantutkijan työ saattaa näyttää ulospäin yksinäi-
seltä puurtamiselta, mutta totuus on toinen. Tämäkään 
tutkimus ei olisi valmistunut, ellei hankkeen tukena olisi 
ollut verrattain suurta joukkoa eri alojen ammattilaisia ja 
kaikenlaista sivistysväkeä. On kiitoksien aika. Erityisesti 
haluan kiittää Kansalaisopistojen liiton reipasta ja aikaan-
saavaa väkeä eli Jaana Nuottasta, Viljami Wiirilinnaa, Lau-
ramaija Hurmetta ja Laura Ryyminiä. Suurena tukena on 
myös ollut hankkeen historiatoimikunta, johon kuuluivat 
Nuottasen ja Wiirilinnan lisäksi KoL:n puheenjohtaja San-
nasirkku Autio, professori Laura Kolbe ja opetusneuvos 
Kirsi Lähde. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut 
Helsingin työväenopiston rehtorina ja KoL:n toimistossa-
kin aikanaan työskennellyt Taina Saarinen. Nimeltä maini-
ten on myös syytä kiittää kaikkia tätä teosta varten haas-
tattelemiani sivistysvaikuttajia, jotka vaivojaan säästämättä 
ja vaikeitakin aiheita karttamatta jaksoivat pohtia kanssani 
menneiden aikojen tapahtumia ja päätöksiä. Kiitos San-
nasirkku Autio, Gunborg Gayer, Jyrki Jokinen, Kirsi Lähde, 
Martti Markkanen, Arja Mäkeläinen, Jaana Nuottanen, 
Heljä Nurmela, Juha Sihvonen, Eeva-Inkeri Sirelius, Mauri 
Tammela, Taina Saarinen ja Liisa Vornanen. 

Suurempana joukkona haluan kiittää kaikkia niitä opis-
tojen edustajia, joiden kanssa sain vierailujeni yhteydessä 
tutustua 2010-luvun monimuotoiseen ja vireään opisto-
maailmaan. Kiitettävien opistojen lista on pitkä: Autere- 
opisto (Mänttä-Vilppula), Helsingin työväenopisto, Hyvin-
kään Opisto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Jokihelmen 
opisto (Haapavesi), Jyväskylän kansalaisopisto, Keuruun 
kansalaisopisto, Kuopion kansalaisopisto, Kurikan kansa-
laisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto (Alavus), Linna-
lan opisto (Savonlinna), Mäntyharjun kansalaisopisto, Nur-
mijärven Opisto, Oulu-opisto, Pirkan opisto (Nokia), Puu-
malan kansalaisopisto, Ranuan kansalaisopisto, Rauman 

kansalaisopisto, Revontuli-opisto (Kittilä), Ruoveden opisto, 
Seinäjoen kansalaisopisto, Siilinjärven kansalaisopisto, Sot-
kamon kansalaisopisto, Sisä-Savon kansalaisopisto (Suo-
nenjoki), Tampereen seudun työväenopisto, Vaasa-opisto, 
Wahren-opisto (Forssa), Valkeakoski-opisto, Valkon kansa-
laisopisto (Loviisa) ja  Virta-opisto (Imatra). Kiitos näiden 
opistojen ystävällisen henkilökunnan, lukuisat matkat halki 
itsenäisyyden juhlavuottaan juhlineen Suomen olivat erin-
omaisen antoisia ja sivistäviä. Lopuksi on vielä syytä nostaa 
esiin yksi ammattilainen, jonka merkitys tämän kirjan lop-
puasulle on ollut poikkeuksellisen ratkaiseva. Tämän teok-
sen ulkoasun on taittanut graafikko Anne Kaikkonen, jota 
on syytä kiittää teoksen kauniista ulkoasusta.

Historiantutkijan ammatillisena etuoikeutena on, ettei 
se ihmisten joukko, joiden kanssa saa työskennellä, rajoitu 
pelkästään elävien kirjoissa oleviin. Tätä tutkimusta teh-
dessä olen saanut ”keskustella” Zachris Castrénin ja Toivo 
Ilmari Wuorenrinteen kanssa, seurata valtuuston kokouk-
sien kuumia keskusteluja ja matkustaa Työväenopistojen 
liiton opistolaisretkellä sodanjälkeiseen Kööpenhaminaan 
sekä kuulla Kouvolan työväenopiston kuulumisia vuodelta 
1929. Kuten todettua, ovat arkistot täynnä paitsi tietoja men-
neiden aikojen päätöksistä, myös ennen kaikkea täynnä 
kuvauksia opistotoiminnan rikkaasta moninaisuudesta – 
elämästä. Tämän ajan opistolaisia onkin syytä muistuttaa: 
tallentakaa myös digiajan tiedot opistojenne ja liittonne 
arkistoihin. Ne auttavat tulevia polvia ymmärtämään, mistä 
opistotoiminnassa on teidän aikananne ollut kysymys. 

Hyvät lukijat! Kansalais- ja työväenopistoissa on 120 
vuoden aikana opiskellut, opettanut ja työskennellyt pit-
källe useampi miljoona suomalaista. Valtava määrä ihmi-
siä on saanut mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, oppi-
miseen ja harrastamiseen toisten samoista asioista kiinnos-
tuneiden kanssaihmisten kanssa. Maailma, vapaa sivistys-
työ ja Kansalaisopistojen liitto ovat ulkoisesti muuttuneet 
moneen kertaan sadan vuoden aikana, mutta toiminnan 
ydin on edelleen sama. Toivottavasti tämä teos osaltaan 
auttaa opistoväkeä ja liittoa vapaan sivistystyön pitämi-
sessä elävänä ja voimakkaana myös tulevaisuudessa.

Lumisessa Kouvolassa Tammiseminaarissa 1.2.2019

Samu Nyström
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TYÖVÄEN- JA  
KANSALAISOPISTOLIIKKEEN SYNTY

Maanantaiaamun yllätys

Työväenopistojen toinen edustajakokous alkoi Helsingis-
sä sunnuntaina kesäkuun 8. päivänä vuonna 1919. Ensim-
mäinen kokouspäivä huipentui illanviettoon Koiton talon 
yläsalissa. Sen ohjelmaan kuului puheita, lausuntaa, laulua 
ja ennen kaikkea opistoväen vapaata seurustelua. Illanvie-
ton keskusteluissa sivuttiin luultavasti myös opistoliikkeen 
ajankohtaisia asioita ja muodostettiin liittoumia seuraavan 
päivän äänestyksiin. Monet ensimmäisenä päivänä auki 
jääneistä kysymyksistä ratkaistaisiin nimittäin toisena ko-
kouspäivänä. Mitä kaikkea illalla tapahtui, sitä emme enää 
tiedä. Joka tapauksessa seuraava aamu alkoi yllätyksellä.

Kokous jatkui Koiton talolla maanantaina aamukym-
meneltä. Avauspuheenvuoron piti puheenjohtajana toimi-
nut Helsingin työväenopiston suomenkielisen osaston joh-
taja, työväenopistoliikkeen johtohahmo Zachris Castrén. 
Yllättäen hän ei tyytynyt kokouksen avaamiseen, vaan teki 
puheessaan ehdotuksen Työväenopistojen liiton perusta-
misesta. Ajatus itsessään ei ollut yllättävä, sillä aiheesta oli 
kyllä puhuttu vuoden 1917 ensimmäisessä yhteisessä edus-
tajakokouksessa, ja sitä koskeva alustus oli merkitty ohjel-
maan vielä samaksi päiväksi. Jostain syystä puheenjohtaja 
ei kuitenkaan halunnut odottaa iltapäivän alustusta ja siitä 
käytävää keskustelua. Olivatko taustalla illan aikana käy-
dyt keskustelut? Vai oliko kyseessä maanantaiaamun mie-
lijohde? Vastaustauksia ei ole enää löydettävissä. Ainakaan 

Castrénilla ei ollut esityksensä tueksi laajempaa suunnitel-
maa liiton tavoitteista ja toimintamuodoista. Tämä puhuisi 
enemmän sen puolesta, että perustamisajatuksen esittämi-
nen tuli mukaan avauspuheeseen vasta viime hetkellä.

Aamun aloitukseen ehtinyt kokousväki hyväksyi ehdo-
tuksen yksimielisesti ja toimeen ryhdyttiin välittömästi. 
Ensimmäisessä edustajakokouksessa vuonna 1917 valittu 
keskustoimikunta muutettiin Työväenopistojen liiton toi-
mikunnaksi ja sen tueksi asetettiin lisätty liittotoimikunta, 
johon jokainen opisto saisi nimetä kolme edustajaa. Näiden 
elimien tehtäväksi annettiin tarvittavien perustamistoimien 
toteuttaminen. Lopuksi suoritettiin toimikunnan vaali. 
Tämän jälkeen historiallinen hetki oli ohi. Työväenopisto-
jen liitto oli perustettu. Puheenjohtaja kopautti nuijaansa ja 
kokouksessa palattiin esityslistan mukaiseen päiväjärjestyk-
seen.

Kahdessa vuodessa muuttunut maailma  
ja opistoliikkeen pysyvät  
ikuisuuskysymykset 1919

Ajatus opistojen yhteisjärjestöstä ei ollut uusi. Työväeno-
pistojen ensimmäinen edustajakokous oli järjestetty Hel-
singin työväenopiston aloitteesta kesällä 1917. Autonomian 
ajan viimeisillä hetkillä pidetty kokous oli jo itsessään ollut 
merkki syntymässä olleesta työväenopistoliikkeestä. Yhte-
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nä keskustelunaiheena oli ollut pysyvämmän yhteistyöjär-
jestön tarve. Edustajakokous oli valinnut keskustoimikun-
nan, jonka tehtäväksi oli annettu myös pohtia oman yhdis-
tyksen tarpeellisuutta. Hanke hukkui kuitenkin historian 
myrskyihin. 

Muutoksen merkit olivat nähtävissä jo tuon ensimmäi-
sen kokouksen alla kesällä 1917: Maailmansodan aiheutta-
man pula-ajan takia ”maaseutuedustajille” pyrittiin välittä-
mään leipäkortteja ja asuntoja. Järjestäjät kyselivät lehti-il-

moituksin helsinkiläisiltä apua kokousvieraiden majoitta-
miseen. Vuoden loppua kohden vallankumouksen, vapau-
den ja toivon merkeissä alkanut vuosi muuttui pulan, 
laman ja vihan ajaksi. Työväenopistojen yhteistoimintaa 
suunnitellut toimikunta ehti kokoontua juuri itsenäisty-
neen maan pääkaupungissa tammikuun alussa 1918, mutta 
tuolloin oltiin jo matkalla kohti sisällissotaa. Yhdistys jäi 
perustamatta ja sisällissodan jälkeen näytti hetken siltä, 
ettei työväenopistoilla olisi paikkaa uudessa Suomessa. 

Työväenopistojen liitto perustettiin Koiton talolla työväenopistojen 2. edustajakokouksessa kesäkuussa 1919. Kuva: Kansan arkisto.

TYÖVÄENOPISTOJEN 2. EDUSTAJAKOKOUS | Työväenopistojen liiton perustaminen | Koiton talo, Helsinki |||1919
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Työväenopistojen kahden edustajakokouksen välillä oli 
vain kaksi vuotta, mutta niiden välillä maailma oli ehtinyt 
muuttua täysin. Kokouspaikka oli kuitenkin sama – Rait-
tiusyhdistys Koiton talo. Pääkaupungista löytyi paljon tun-
nettuja kokoustiloja, joten on hyvä pysähtyä miettimään, 
miksi työväenopistojen edustajat kokoontuivat sisällisso-
dan jälkeen työväenliikettä lähellä olleen raittiusyhdistyk-
sen tiloissa. Itse asiassa paljon sopivampaa paikkaa olisi 
ollut vaikea Helsingistä löytää. Raittiusyhdistys Koitto oli 
perustettu vuonna 1883 osana raittiusliikkeen järjestäy-
tymistä ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan murrosta. 
Raittiusasian edistämisen lisäksi yhdistyksellä oli ollut 
myös alusta alkaen sivistys- ja kulttuuritoimintaa. Vuosi-
sadan vaihteen jälkeen siitä tuli aiempaa selvemmin työ-
väestön yhdistys ja sen toimintaan kuului kuoroja, soitto-
kuntia, näytelmäseura, opintopiirejä ja kirjasto. Se oli näin 
malliesimerkki modernisaation alkuvaiheen suomalaisesta 
sivistysprojektista, jossa sivistysihanteet läpäisivät kaikki 
yhteiskuntaluokat. 

Kokouspaikan valinnalle oli Koiton sivistystaustan 
lisäksi olemassa myös toinenkin selitys. Simonkadun ja 
Yrjönkadun kulmassa sijainnut Koiton talo oli Helsingin 
työväenopiston pääpaikka kesällä 1919. Kun omaa opisto-
taloa ei vielä ollut, toimi työväenopisto kahdessa paikassa. 
Eteläisen Helsingin opistolaiset opiskelivat Koiton talolla 
ja pohjoisen asukkaat työväentalolla. Toiminnan pääpaik-
kana oli ollut työväentalo, mutta se oli tuhoutunut Hel-
singin taistelussa huhtikuussa 1918. Työväenyhdistys oli 
saanut rakennuksen takaisin itselleen vasta vuoden 1918 
lopulla ja kesällä 1919 se oli vielä remontissa. Sisällissodan 
jälkeisessä valkoisessa Suomessa ei ollut muutenkaan suo-
tavaa kokoustaa työväentalolla. Koiton talo oli sekin ollut 
hetken takavarikoituna, mutta toimintaa oli päästy jatka-
maan jo syksyllä 1918. Työväenopistojen edustajat kokoon-
tuivat siis Helsingin työväenopiston päätoimipaikassa, 
jonka omisti samasta suomalaisesta sivistysprojektista 
ponnistanut vasemmistolainen raittiusliike. 

Tulevien vuosien tapaan vuoden 1919 edustajako-
kous oli verrattain suuri tapahtuma. Osallistujia laskettiin 
olleen noin sata. Paikalle olivat saapuneet melkein kaik-
kien työväenopistojen johtajat sekä johtokuntien ja oppi-

laiden edustajia. Mukana oli tavalla tai toisella edustettuna 
yhdeksän työväenopistoa ja yksi kansalaisopisto. Näiden 
lisäksi kokoukseen osallistui ”joukko Helsingin työväeno-
piston oppilaita”. Ajalle tyypillisesti paikalla oli myös useita 
toimittajia ja tapahtumaa seurattiin laajasti Suomen leh-
distössä. 

Edustajakokouksen avasi vapaan sivistystyön merkit-
tävänä taustahahmona tunnettu sosialihallituksen ylitireh-
tööri ja Helsingin työväenopiston johtokunnan puheenjoh-
taja Einar Böök. Molemmilla kotimaisilla kielillä pitämäs-
sään korkealentoisessa puheessa hän välitti opistoväelle 
itsensä viisauden jumalattaren Pallas Athenen terveiset. 
Jumalatar kehotti rakentamaan entistä suurempia sivis-
tyksen temppeleitä. ”Oppikaa itse ja opettakaa muita ajat-
telemaan omilla aivoillaan, olemaan henkilöitä! Julistakaa, 
että älyssä ja tiedossa on suurempi arvo kuin rahassa! Rik-
kaus ja valta raakalaisen kädessä on kuin kultarengas sian 
kärsässä. Kasvattakaa ihmisiä henkiseen tasavertaisuuteen, 
vasta silloin ne voivat tuntea itsensä vapaiksi! Veljeyttä ei 
luoda pakolla, se on henkistä yhteyttä.” Paljon paremmin 
ei olisi voinut alleviivata sitä, miten vahvasti työväenopis-
toliikkeen aatteellinen pohja nojasi länsimaisen sivistyksen 
kivijalkaan – tai sitä, miten laajaksi sivistystehtävä tuolloin 
ymmärrettiin.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Zachris Castrén, 
joka käsitteli pitkässä avausesitelmässään työväenopisto-
jen sivistystehtävää ja opistojen vaikeaa asemaa sisällisso-
dan jälkeisessä Suomessa. Viimeksi mainittu aihe oli työ-
väenopistojen edustajille erityisen vaikea. Kansanopistoista 
oli tullut reippaita suojeluskuntalaisia, mutta työväeno-
pistojen opiskelijat olivat lähteneet joukolla punakaartiin. 
Sodan jälkeisessä valkoisessa Suomessa tämä asetelma oli 
langettanut synkän varjon työväenopistotoiminnan ylle. 
Castrén totesi arvostelun rakentuvan väärille perusteille. 
Molemmat ryhmät olivat taistelleet oman taustaryhmänsä 
ihanteiden innostamina. Castrén painotti, että hän ei tällä 
mitenkään puolustanut työläisnuorison toimintaa sisällis-
sodan aikana, vaan halusi vain tuoda esiin asian ”sielutie-
teellisen selityksen”. Sisällissodassa ja siihen johtaneessa 
kehityskulussa ei ollut siis kyse fennomaanisen kansan-
sivistysprojektin epäonnistumisesta, päinvastoin. Kaikki 

Tilaisuuksia ei järjestetty |||1920
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Yksi vuoden 1919 kokousväkeä  
puhuttaneista ikuisuusaiheista  
oli opistojen omien toimitilojen  
tarve. Tuolloin yhdelläkään opistolla  
ei vielä ollut omaa opistotaloa.  
Kuvissa Helsinkiin 1913 suunnitel-
tu opistotalo sekä Kotkan työväen-
 opiston ”maja” vuonna 1924.  
Kuvat: Helsingin kaupunginarkisto  
ja Työväenopisto 3/1924.
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koettu kertoi siitä, että sivistystyötä tulisi jatkaa aiempaa-
kin voimakkaammin. Onnistuakseen sivistystyön rinnalla 
tarvittiin yhteiskunnallisten olojen kehittämistä. Työväen-
opistot olivat noudattaneet tieteellisyyttä ja puolueetto-
muutta – ja näin tulisi myös jatkossa olla. Castrén painotti, 
että lähtökohtaisesti opistojen tavoitteena tuli olla nimensä 
mukaisesti työväenluokan yleissivistyksen edistäminen.

Sama aihe oli esillä myös päivän kolmannen puhujan, 
Viron kansalliskokouksen jäsenen ja Kansansivistysmi-
nisteriön edustajan Villem Ernitsin puheenvuorossa. Hän 
kertoi kokemuksistaan Viron sisällissodassa ja painotti 
työväestön enemmistön osallistuneen taisteluun venäläi-
siä ja bolsevikkeja vastaan. Samalla hän korosti työväestön 
suurta osuutta tasavallan synnyssä ja sivistysolojen kehittä-
misessä. Kun aiemmin Virossa oli opetusta ollut saatavilla 
pääosin saksaksi tai venäjäksi, oltiin nyt panostamassa 
vironkieliseen opetukseen. Sivistystyötä tukemalla saa-
taisiin myös ”bolsevismiin taipuvainen” työväestön osan 
mukaan Viroa rakentamaan. Ernits totesi, että Suomessa 
tehty sivistystyö oli virolaisten esikuva. 

Työväenopistojen edustajakokouksen avauspuheen-
vuorot ja kokouksen käytännön järjestelyt kertoivat sekä 
sivistysliikkeen juurista että vuoden 1919 vaikeasta yhteis-
kunnallisesta tilanteesta. Vuodet 1917–1918 olivat koetel-
leet kovin käsin opistoliikettä ja uutta alkua mietittiin nyt 
rikkilyödyn, juuri itsenäistyneen kansakunnan pääkau-
pungissa. Tekemättömien vapaan sivistystyön töiden vuori 
näytti valtavan suurelta.

Sisällissotaan liittyneiden aiheiden jälkeen kokous 
pääsi keskustelemaan opistotyön ajankohtaisista asioista. 
Kesäkuussa 1919 opistoväkeä puhuttaneet aiheet ovat sit-
temmin osoittautuneet ikuisuusaiheiksi, jotka muuttu-
jat muuttaen ovat edelleen läsnä 2000-luvun opistotyössä. 
Tämän takia on hyvä jäädä vielä hetkeksi Koiton talolle 
kuuntelemaan opistoväen keskusteluja.

Yhteiset opetussisällöt vai paikallinen vapaus?

Ensimmäisen kokouspäivän aloitti väittely siitä, pitäisikö 
työväenopistojen opetussisältöjä ja -muotoja pyrkiä yhte-
näistämään. Alustuspuheenvuoron piti opiskelija M. Lam-
mi, joka totesi, että vasta muodostumassa oleva työväeno-

pistotoiminta tarvitsi yleisluontoisia päätöksiä opetussisäl-
töjen painotuksista vaikkakin opistoille olisi jatkossakin 
taattava vapaus itse päättää oman alueensa opetustarpeista. 
Tämä ristiriitainen asetelma tuli sittemmin tutuiksi kaikil-
le opistolaispolville ja aiheeseen palataan tässäkin teokses-
sa useaan otteeseen.

Jos opetuksen painopisteistä sovittaisiin yhdessä, niin 
mihin aineisiin opistoissa tulisi panostaa? Alustaja Lammi 
ehdotti, että opetuksessa pitäisi keskittyä sivistäviin luen-
toihin. ”Käytännöllisiä opetusaineita” ja kieliä opetettaisiin 
vain, jos ne paikallisesti koettaisiin yhteiskunnallisen sivis-
tyksen kannalta välttämättömiksi. Kuten arvata saattaa, 
herätti aihe laajan keskustelun. Etenkin kieltenopetuksen 
asema herätti suuria tunteita. Pitkän ja riitaisan keskuste-
lun jälkeen aihe sysättiin valmisteluvaliokunnan jatkokä-
sittelyyn. Lopulta kokouksen päätös noudatti samanlaista 
linjanvetoa kuin mihin myöhempinä vuosinakin pää-
dyttiin: Yhtenäiseen toimintaohjelmaan oli syytä pyrkiä, 
mutta paikalliset olosuhteet huomioiden. Etusija tuli antaa 

”sellaisille kysymyksille ja oppiaineille, joiden opiskelemi-
nen on yleisen yhteiskunnallisen sivistyksen kannalta vält-
tämätöntä”, mutta samalla tuli huomioida opiskelijoiden 
toiveet.

Valtion ja kuntien työnjako opistojen tukemisessa –  
miten huomioidaan opistojen kokoerot?

Ensimmäisenä kokouspäivänä käsiteltiin myös ikuisuus-
kysymyksistä ehkä vaikeinta ja keskeisintä – eli opistotoi-
minnan rahoitusta. Alustuksessa todettiin, että toistaisek-
si opistot olivat toimineen pääosin kuntien tukemina. Lu-
kukausimaksuja oli myös kerätty, mutta ne olivat olleet 
enemmän ”muodollista laatua”. Näin ollen rahoitus oli 
riippuvainen kunnanvaltuustojen tahtotilasta ja toistai-
seksi se oli ollut ”varovaista ja epämääräistä”. Tämän ta-
kia opistotoiminnan kannattajat olivat pyrkineet saamaan 
opistot valtionapujen piiriin. Perusteluna oli ennen kaik-
kea se, että muutkin oppilaitosmuodot saivat valtionapua. 
Kunnanvaltuustojen uskottiin tukevan opistoja myötämie-
lisemmin, jos myös valtio osallistuisi kustannuksiin. Ase-
telmat muistuttivat näin kummasti etenkin 1990-luvun jäl-
keen käytyjä keskusteluja.

TYÖVÄENOPISTOJEN LIITON ENSIMMÄINEN EDUSTAJAKOKOUS 

Voidaanko työväenopistot, kansalaisopistot, vapaat opistot ja muut samankaltaiset pitää yhtenä opistosarjana? | Koiton talo, Helsinki ||| 
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Ajatus työväenopistojen valtionavusta ei ollut uusi. 
Eduskunta oli vuonna 1913 ottanut valtion menosääntöön 
määrärahan työväenopistoille ja Koulutoimen ylihallitus 
oli seuraavana vuonna julkaissut valtionapuja koskevan 
ohjesäännön. Sen mukaan opiston valtionavun suuruus 
riippui opiston koosta ja siitä, paljonko kunta itse sijoitti 
opistoonsa. Opiskelumaksujen tuli olla kohtuullisia ja 
lukuohjelman tuli noudattaa ohjesääntöä. Seuraavina vuo-
sina määrärahaa ei kuitenkaan enää otettu uudestaan val-
tion menosääntöön.

Nyt määräraha oli jälleen myönnetty. Kuten myöhem-
pinäkin aikoina, herättivät valtionavun suuruus ja jakope-
rusteet suuria tunteita opistoväen keskuudessa. Jakomallin 
katsottiin olevan epäreilu suurille opistoille, joiden isän-
täkunnat sijoittivat opistoihinsa paljon isompia summia 
kuin valtio. Alustaja ehdottikin suurille opistoille kiinteää 
25 %:n rahoitusosuutta. Lisäksi opistojen yhteistoimin-
taa varten tulisi varata tietty osuus valtionavusta. Lopulta 
kokousväki päätyi kuitenkin ehdottamaan, että valtiono-
suuden suuruudelle määriteltäisiin sama jakoperuste kuin 
kaupunkien kansakouluille. 

Valtion taloudellisen tuen varaan laskettiin myös opis-
tojen toimitiloja käsitelleessä kysymyksessä. Tohtori J. A. 
Pärnönen huomautti alustuksessaan, että Suomen vanhin 
opisto oli jo täyttänyt kaksikymmentä vuotta ja opistoja oli 
jo toistakymmentä, mutta yhdelläkään ei vieläkään ollut 
omaa opistotaloa. Puolueettomuuden toteuttaminen oli 
vaikeaa, kun monet opistoista toimivat aatteellisten yhdis-
tysten tiloissa. Helsingin opiston toiminta työväentalolla ja 
Koiton talolla ei ollut ideaali ratkaisu, vaan lisäsi epäluu-
loja opistoa kohtaan. Muutenkin opistojen käytössä olleet 
tilat olivat usein rauhattomia, eikä niitä ollut suunniteltu 
opistotoimintaa silmällä pitäen. Vuokratiloista olisi pääs-
tävä omiin tiloihin! Kokousväki tuki alustajan näkemyksiä 
siitä, että kaupunkien pitäisi rakentaa opistoille omia opis-
totaloja. Rahoitusta toivottiin saatavan myös valtiolta suo-
rana valtionapuna sekä halpoina lainoina.

Taideopetuksen merkitys  
kansakunnalle ja opistoille

Tämän jälkeen kokouksessa palattiin vielä uudestaan ope-
tussisältöihin ja keskusteltiin työväenopistojen suhteesta 
taiteeseen. Alustajana toimi A. Rantaniemi, joka esitti, että 
väkivaltainen sisällissota oli nostanut esiin kansassa ”piile-
viä raakoja voimia”, mikä pakotti arvioimaan uudelleen si-
vistystyön sisältöjä. Tähän asti pääpaino oli ollut tietopuo-
lisessa opetuksessa. Oli vedottu älyyn ja unohdettu tunteet. 
Tarvittiin keinoja ”kansan moraalisen tason kohottami-
seksi” – ja yksi erinomainen keino tähän oli taidekasvatus. 
Rantaniemen ehdotuksen mukaisesti kokousväki päätti 
esittää, että opistojen opetusohjelmiin otettaisiin ”eri tai-
teenhaaroja koskettelevia luentoja” ja että opetukseen py-
rittäisiin saamaan mukaan myös ”kansantajuisia” konsert-
teja sekä vierailuja taidenäyttelyissä. Myös tulevien opisto-
talojen suunnittelussa toivottiin painotettavan ”taiteellisia 
seikkoja”. Lisäksi kehotettiin opistoja hankkimaan työväen-
asuntoja varten mallipiirustuksia, ”joissa on toteutettu tai-
teen ja käytännöllisyyden vaatimukset ja joita työläiset voi-
vat käyttää hyväkseen omia koteja järjestäessään”. Näin työ-
väenopistojen taidekasvatukselle mietittiin hyvin konkreet-
tisia väyliä luennoilta ja taidelaitoksista koteihin saakka.

Aihetta sivuttiin myös laajemmassa kontekstissa, kun 
kokousväki ryhtyi pohtimaan vapaan sivistystyön ja opis-
totoiminnan rajoja. Kansanvalistusseuran sihteeri, kansan-
edustaja Niilo Liakka ehdotti alustuksessaan, että työväen-
opistoista muodostettaisiin alueidensa sivistyskeskuksia, 
joista edistettäisiin laajemminkin oman alueen kotiseutu-, 
kulttuuri- ja sivistystoimintaa. Erilaisia yhteistoiminta-
muotoja pitäisi etsiä oman paikkakunnan kirjaston, sivis-
tysjärjestöjen sekä taide- ja tiedelaitosten kanssa. Lisäksi 
paikallisten taiteilijoiden, esittävien ryhmien ja taidekeräi-
lijöiden kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä. Tällaisena sivistys-
työn edistämiskeskuksena toimivalle opistolle tarvittaisiin 
jatkossa luonnollisesti myös laajempia opetusresursseja. 
Kokousväki kannatti yhteistyötä paikallisten sivistys- ja 
kulttuurilaitosten kanssa ja esitelmän lähtökohtien huo-
mioimista opetussuunnittelussa. Laajempaan toimintaan 
opistojen resurssit eivät toistaiseksi riittäisi. 

Tilaisuuksia ei järjestetty |||1922
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Keille opistot oli tarkoitettu ja  
millä nimellä opistoja tulisi kutsua?

Ikuisuuskysymyksistä viimeisenä käsiteltiin yhtä kaikista 
eniten opistolaisia kautta aikain puhuttanutta aihetta: keille  
opetusta järjestettiin ja millä nimellä opistoja tulisi kut-
sua. Laajaa aihetta käsiteltiin aluksi kahdessa alustuksessa. 
Kotkan työväenopiston johtaja Rafael Engelberg totesi, että 
työväenopistot olivat kehittyneet nopeasti monipuolisiksi 
sivistyslaitoksiksi ja että että niiden toimintaan olisi hyvä 
vetää mukaan myös laajemmat kansanpiirit. Samalla opis-
tot ja kuntien kirjastot tulisi sijoittaa yhteisiin rakennuk-
siin. Näin saataisiin paikallisia valistustoiminnan keskitty-
miä – ”sivistystaloja eli sivistölöitä”. Tällaisen monitoimita-
lossa toimivan opiston sivistysvoima voisi olla arvaamatto-
man suuri. Alustaja myös painotti, että opistojen nimeksi 
sopisi paremmin kansalaisopisto, sillä ne palvelivat jo nyt 
laajoja kansankerroksia ja tarjosivat kansansivistystä. Työ-
läinenkin on kansalainen, mutta opistolaiset eivät olleet 
työläisiä. Ei olisi mielekästä rakentaa erikseen ”porvario-
pistoja”. Jos nimikiistaan tarvittaisiin kompromissia, voitai-
siin puhua ”sivistölän opistoista”. Joka tapauksessa työväen-
opistojen toimintakentän laajentaminen oli kaikin tavoin 
kannatettavaa. 

Toisen alustuksen piti Helsingin työväenopiston oppi-
las Ruokonen ja hän lähestyi aihetta pohtimalla työväen-
opistojen suhdetta järjestäytyneeseen työväkeen. Ruoko-
sen mukaan työväenopistot eivät olleet täysin onnistuneet 
alkuperäisessä tehtävässään, mikä näkyi siinä, että järjes-
täytynyt työväki oli paikoin ryhtynyt järjestämään omia 
opetuskurssejaan. Opistojen tulisi jatkossa paremmin huo-
mioida työväestön itselleen omaksumat päämäärät. Puo-
lueettomuuden vaatimus oli oikeastaan tässä asiassa aina 
puolueellista. Ruokosen mukaan suhdetta piti lähentää, 
opistojen toverikuntia tuli kannustaa yhteistyöhön paik-
kakunnan työväenjärjestöjen kanssa ja työväestölle piti 
varata paikkoja opistojen johtokuntiin. 

Alustuksien jälkeen kokousväki iski aiheen käsittelyyn 
innolla. Nimenmuutoksen kannattajat korostivat, että käy-
tännössä toiminta oli jo laajentunut työväestön ulkopuolel-
lekin. Vastustajat puolestaan varoittivat nimenmuutoksen 

johtavan opistojen tärkeimmän kohderyhmän eli työväes-
tön irtautumiseen opistoista. Maan ainoan kansalaisopis-
ton eli Kuopion opiston johtaja ilmoitti näin myös oikeasti 
tapahtuneen Kuopiossa. Laineet velloivat korkeina molem-
piin suuntiin, eikä yksimielisyyttä löytynyt. Keskustelun 
aaltoillessa maanantain kokousaika kääntyi lopulleen ja 
lopulta kokousväki päätti siirtää aiheen uudelleenvalmis-
teluun juuri perustetun Työväenopistojen liiton liittotoimi-
kunnalle. 

Niin on aina ollut ja niin on aina oleva

Kokouksessa kuultiin alustuksien lisäksi myös esitelmä, 
jonkalaisia tultaisiin seuraavien vuosien aikana kuulemaan 
lähes vuosittain. Ohjelmassa oli nimittäin uuden opetus-
teknologien esittely kokousväelle. Esitelmän pitänyt Hel-
singin työväenopiston ruotsinkielisen osaston johtaja Jo-
hannes Qvist korosti visuaalisten aineistojen merkitystä 
luentojen tukena. Kuvia voisi näyttää tauluina tai varjoku-
vina. Hyödyllinen väline oli myös liitutaulu, jolle voisi kir-
joittaa luennon keskeisiä asioita, kuten nimiä ja vuosiluku-
ja. Uusinta teknologiaa edustaneiden varjokuvien hyötyä 
ja suosiota ei yleisölle tarvinnut enempää painottaa. On-
gelmana oli, että teknologia oli kallista. Yhden kuvan val-
mistaminen maksoi viisi markkaa ja koneet olivat kalliita. 
Tämän takia opistojen kannatti tehdä varjokuvien hankin-
nassa yhteistyötä ja sopia lainajärjestelyistä. Yhteinen vä-
litystoimisto olisi tarpeen, mutta se olisi vaikeaa toteuttaa. 
Tulevaisuudessa kansanvalistuksella olisi käytössä vielä 
varjokuviakin tehokkaampi tekniikka, nimittäin elävät ku-
vat. Ne olivat jo nyt saavuttaneet suuren kansansuosion ja 
tulevaisuudessa niitä voitaisiin varmasti hyödyntää myös 
opetuksessa. Tästä oli paljon hyviä esimerkkejä eri puolil-
la Eurooppaa. Qvist ehdottikin, että opistot kannustaisivat 
valtion ja oman alueensa virastoja visuaalisten opetusai-
neistojen tuottamiseen.

Työväenopistojen nimikiistat, kohderyhmien määrit-
tely, opetussisältöjen yhtenäistäminen vapaus säilyttäen, 
oppiaineiden väliset painotukset, toiminnan rahoitus, val-
tionosuuksien jakoperusteet, rajanveto muiden sivistys- ja 
kulttuurilaitosten kanssa, toimitilaratkaisut, uuden opetus-
teknologian hyödyntäminen ja muut kokouksessa käsitel-
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lyt aiheet osoittautuivat sittemmin kansalais- ja työväeno-
pistotoiminnan ydinkysymyksiksi, joihin vapaan sivistys-
työn väki on saanut palata uudestaan ja uudestaan sadan 
vuoden ajan. 

Työväenopistojen liiton perustamiseen johtanut edus-
tajakokous päättyi iltakuudelta. Yhteistunnelman kohotta-
miseksi laulettiin lopuksi opistoliikkeen tunnuslaulu, Työ-
väen marssi. 

1. Käy eespäin väki voimakas,

äl’ orjajoukko halpa

täst’ alkain ole. Tarmollas

sä särje tieltäs salpa.

Mink’ kuntos keksii, kirvees lyö,

se olkoon vapauden työ,

jonk’ eestä poistuu sorron yö,

jonk’ eestä poistuu sorron yö!

2. Työ kättemme se hengenkin

on ylevätä työtä,

työ tehty kourin jäntevin

voi poistaa hengen yötä.

Tok’ kunnian ei halu vaan

saa meitä työhön, toimintaan,

:,: mutt’ myöskin onni synnyinmaan. :,:

(säv. Oskar Merikanto, san. Antti Törneroos 1894)

Kansansivistystä Suomalaiselta Klubilta  
anniskeluyhtiöiden voittovaroin?  
Työväenopistoliikkeen alkuvaiheet

Suomen ensimmäisen työväenopiston syntysanat lausut-
tiin Tampereen Suomalaisella Klubilla alkuvuodesta 1898. 
Tuolloin aihe oli noussut esiin reaalilyseon lehtorin V. Ma-
lisen ja vapaaherra E. S. Yrjö-Koskisen keskustelussa. Pian 
tämän jälkeen helmikuussa 1898 Yrjö-Koskinen oli pitänyt 
klubikokouksessa aiheesta alustuksen, jossa hän ehdot-
ti työväenopiston perustamista. Tämä sai klubin yksimie-
lisen kannatuksen. Pian ehdotus olikin jo kaupunginval-
tuuston käsittelyssä, joka suhtautui ajatukseen myötämie-

lisesti. Seuraavaksi hanke siirtyi senaatille, jolta Tampereen 
kaupunki haki perustamislupaa ja vahvistusta ohjesään-
nölle. Senaatissa hankkeeseen suhtauduttiin epäröiden: 
Oppilaitostyyppi oli uusi ja sen opetussisällöt kuulostivat 
epämääräisiltä. Suurimpana uhkana nähtiin ilmeisesti yh-
teiskuntaopin opettaminen. Näin tamperelaiset joutuivat 
hieman viilaamaan sääntöjä ja poistamaan yhteiskuntao-
pin opetussisällöistä, minkä jälkeen senaattikin näytti vih-
reää valoa. Tampereen työväenopiston toiminta alkoi tam-
mikuussa 1899. Opiston johtokunnan puheenjohtajaksi va-
littiin vapaaherra E. S. Yrjö-Koskinen ja opiston johtajaksi 
maisteri Severi Nyman (Nuormaa). Avajaistilaisuus järjes-
tettiin Raittiusseuran talolla 16.1.1899 ja sen ohjelmana oli 
koraali, rukous, avajaispuhe, esitelmä sekä Maamme-laulu. 

Työväenopistoliike oli alkujaan leimallisesti liberaalin 
suomenmielisen porvariston ja sivistysväen hanke. Työ-
väestö oli opistojen syntyprosessissa enemmän objekti 
kuin subjekti. Asetelma ei kuitenkaan ollut suoran yksi-
ulotteinen. Työväenopistojen synty liittyi nimittäin kan-
salliseen sivistysprojektiin, jonka keskeiset lähtökohdat ja 
tavoitteet oli omaksuttu käytännössä kaikissa puolueissa ja 
yhteiskuntaryhmissä. Tampereen työväenopiston perusta-
minen oli osa laajempaa suomalaisen yhteiskunnan kehi-
tysprosessia.

Suomalaisen vapaan sivistystyön historian juuret oli-
vat 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kansalli-
suusaatteen rinnalla heränneessä kansanvalistusajattelussa. 
Aatehistoriallisesti perustan olivat luoneet valistus ja uus-
humanismi. Ilmiö itsessään oli yleiseurooppalainen ja liit-
tyi kansallisvaltioiden syntyyn ja modernisaatioon. Kan-
sallisuusajatteluun kuului yhteisen kansallisen kertomuk-
sen rakentaminen, oman kielen ja kulttuurin kehittäminen 
sekä ajatus yksilöistä kansakunnan jäseninä eli kansalaisina. 
Näiden uuden ajan kansalaisten tuli olla tietoisia maailmas-
taan, kansastaan ja itsestään osana suurta kokonaisuutta. 
Suomessa kansanvalistustoiminnan keskeiseksi oppi-isäksi 
nousi Snellman, joka korosti kirjoituksissaan ”itsetajuisten 
järkiolentojen” eli sivistyneiden kansalaisten merkitystä 
kansakunnan muodostumisessa ja menestymisessä. 

Kansallisen sivistysprojektin ensimmäinen suuri pon-
nistus oli kirkollisen kansanopetuksen uudistaminen kan-
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Ensimmäinen työväenopisto perustet  tiin Tampereelle vuonna 1899. 
Alla Tampereen työväenopiston opisk eli joita työväentalon opinto-
 salissa vuonna 1916 ja viereisellä sivulla yhteiskuntatiedon opinto-
piiri vuonna 1930. Kuvat: Työväenmuseo Werstas.

sakoululaitokseksi. Koulujärjestelmän laajentumisen ja 
vakiintumisen merkitystä suomalaisen yhteiskunnan mur-
roksessa ei voi ylikorostaa. Sivistysideologia levisi yliopis-
ton ja seminaarien kouluttamien opettajien mukana yhä 
uusille paikkakunnille, joiden kouluissa kansallisen kerto-
muksen ja länsimaisen sivistyksen perusteet istutettiin kas-
vaviin sukupolviin. 

18



Sivistysprojektin toinen haara koski aikuisväestölle 
suunnattua valistusta. Kansansivistystyön ensiaskeleita oli-
vat kyläkirjastot, kansankielisen kirjallisuuden painattami-
nen ja erilaiset yleistajuiset luentotilaisuudet. Alkuvaiheessa 
avainasemassa olivat ylioppilaat, joiden osakunnat ja suo-
menmieliset ylioppilasyhdistykset ryhtyivät jo 1800-luvun 
puolivälin jälkeen järjestämään ns. yleistajuisia esitelmäti-
laisuuksia niin pääkaupungissa kuin maaseudullakin. Alku-
vaiheessa sivistysprojekti oli ylhäältä alaspäin toteutettu 
kansallismielisen sivistyneistön hanke, joka oli suunnattu 
erityisesti suomenkieliselle kansalle. Vapaasta sivistystyöstä 
puhuttiin tuolloin ”vapaana kansanvalistustyönä”.

Sivistystä liikkeisiin – modernisoituva Suomi  
ja työväenluokan synty

Vuosisadan lopulle tultaessa kansanvalistustoiminta sai jär-
jestäytyneempiä muotoja ja sivistysideologia omaksuttiin 
myös lähes jokaisen 1800-luvun lopulla syntyneen kan-
sanliikkeen keskeiseksi osaksi. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura oli perustettu jo vuonna 1831 ja sen ansiosta suomen-
kielisen kirjallisuuden määrä oli kasvanut vuosi vuodelta. 
Kansanvalistustoiminnan kannalta ratkaisevinta oli Kan-
sanvalistusseuran perustaminen vuonna 1874. Nyt sivistys-
työlle ryhdyttiin etsimään entistä organisoituneempia muo-
toja. Samasta juuresta lähtivät 1800-luvun lopulla kehitty-

mään muun muassa nuorisoseuraliike, raittiusliike, kansan-
opistoliike ja wrightiläinen työväenliike, jotka kaikki sisäl-
lyttivät toimintaansa vapaata sivistystoimintaa eli lukusaleja, 
kirjastoja, esitelmätilaisuuksia, lukupiirejä ja valistuslehtiä. 

Se, että Suomeen ylipäätään syntyi kansanliikkeitä, ja 
se, että liikkeissä oli mukana myös muita kansankerrok-
sia kuin sivistyneistöä, kertoi suuresta murroksesta. Suo-
men modernisaatio oli käynnistetty valtiollisin toimenpi-
tein 1800-luvun puolivälin jälkeen. Aluksi kehitys oli ollut 
verkkaista, mutta vuosi vuodelta suomalaisen yhteiskun-
nan muutostahti oli kiihtynyt ja suomalaiset olivat tem-
pautuneet mukaan koko Eurooppaa ravistelleeseen muu-
tokseen. Väestönkasvu, elinkeinojen vapauttaminen, teol-
listuminen, kaupungistuminen, liikenneyhteyksien sekä 
tiedonvälityksen kehittyminen ja uusien ideologioiden 
läpimurto mullistivat muutamassa vuosikymmenessä suo-
malaisen yhteiskunnan. Maatalousvaltainen sääty-yhteis-
kunta alkoi muuttua teollistuvaksi maatalousvaltaiseksi 
moderniksi yhteiskunnaksi. Reilun sukupolven aikana 
Suomen kaupunkien väestödemografia mullistui. Alun 
perin lähes olemattomasta työväenluokasta kasvoi kau-
punkien suurin väestöryhmä. Suomalainen erityisyys oli, 
että myös maaseudulle syntyi suuria teollisuusyhdyskuntia. 

Työväenluokan syntyminen ja sen elinoloihin liittyneet 
ongelmat olivat seurauksineen tunnettuja ilmiöitä Suomea 

kehittyneemmistä yhteiskunnista.  
Näin ilmiöön liittyviä kokemuk-
sia, malleja ja aatesuun tauksia 
voi  tiin hakea muista Eu roopan 
maista. Työväenluokan syntymi-
nen haastoi sivistysväen useasta 
suunnasta: palkkatyöllä ja mark-
kinatalouden armoilla elänyt 
väestönryhmä kasvoi erilleen 
perinteisistä yhteiskuntaraken-
teista ja sen sosiaaliset olot oli-
vat monella tapaa ongelmalliset. 
Fennomaanien näkökulmasta 
uhkana oli, että työväestöä ei saa-
taisi mukaan porvarilliseen kan-
sakunnan rakentamiseen – ja että 
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monien maiden esimerkkien tavoin suomalainen työväes-
tökin innostuisi sosialismista. 

Suomen ensimmäiset työväenyhdistykset olivat niin 
sanottuja wrightiläisiä työväenyhdistyksiä. Ne olivat läh-
tökohdiltaan porvarillisia yhteisjärjestöjä, joiden kautta 
pyrittiin paitsi parantamaan työväestön elinolosuhteita, 
myös rakentamaan työnantajien ja työläisten keskinäistä 
luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhdistyk-
sien johdossa toimi usein liberaalin porvariston ja sivisty-
neistön edustajia. Suomen ensimmäinen työväenyhdistys 
perustettiin Helsinkiin vuonna 1883 tehtailija Viktor Julius 
von Wrightin aloitteesta. Seuraavina vuosina vastaavia 
yhdistyksiä perustettiin moniin suurimpiin kaupunkeihin 
ja teollisuuskeskuksiin. Edellä kerrottiin, että Työväeno-
pistojen liiton perustamiskokouksessa oli lopuksi laulettu 
Työväen marssi. Kyseessä ei tuolloin suinkaan ollut sosia-
listinen provokaatio valkoisessa Suomessa, vaan opistoliik-
keen juurien tunnustaminen. Marssi oli nimittäin wrighti-
läisen työväenliikkeen tunnuslaulu.

Wrightiläisten työväenyhdistyksien yksi keskeinen toi-
mintatavoite oli jäsenistönsä sivistäminen. Tähän pyrittiin 
esitelmätilaisuuksin, jalostavin huvitilaisuuksin, lukusalein 
ja julkaisemalla omia lehtiä. Jo 1890-luvulle tultaessa kym-
menen yhdistyksen kerrottiin järjestäneen alkeisopetuskurs-
seja ja kahdeksan luentotoimintaa. Paikoin yhdistykset toi-
mivat yhteistyössä paikallisten kansanvalistusyhdistyksien 
kansanopistokurssien kanssa. Wrightiläisen vaiheen aikana 
työväenyhdistyksillä oli hyvät yhteiskuntasuhteet niin kau-
punginvaltuustoihin kuin kansanvalistusjärjestöihinkin – 
samat herrat istuivat kaikissa ja asioista voitiin sopia muka-
vasti Suomalaisella Klubilla tai kaupungin seurahuoneella.

Kansanopistokurssien ja työväenyhdistyksien luento-
kurssit sisälsivät 1800-luvun viimeisinä vuosina luentoja 
historiasta, maantieteestä, luonnontieteestä, terveysopista, 
uskonnosta ja yhteiskunnallisista aiheista. Joillakin paik-
kakunnilla opetusohjelmaan kuului myös alkeisopetusta. 
Luentokurssien toiminta sisälsi myös keskustelukokouk-
sia, juhlia ja retkiä. Kurssien opiskelijoilla oli erilaisia toi-
mikuntia, monenlaista toveritoimintaa ja jopa omia lehtiä. 
Toiminnan tasolla kurssit sisälsivät jo tulevan työväenopis-
toliikkeen keskeiset toimintamallit ja periaatteet. Ongelma 

oli, että kurssien toiminnasta puuttuivat jatkuvuutta ja 
suunnitelmallisuutta tukevat rakenteet.

Ensimmäiset työväenopistot

Vuosisadan vaihteeseen tultaessa kansanvalistusväki oli 
monelta suunnalta alkanut etsiä toimintamalleja kasva-
van työväenliikkeen saamiseksi organisoidummin mukaan 
kansalliseen sivistysprojektiin. Merkittäväksi esikuvak-
si muodostui lopulta Tukholmaan vuonna 1880 perustettu 
työväenopisto. Lääketieteen tohtori Anton Nyströmin pe-
rustama opisto nojautui positivistiseen filosofiaan eli tiivis-
tetysti ilmaistuna puolueettomaan tieteellisen tiedon välit-
tämiseen. Tämä työväenopistomalli ei lopulta menestynyt 
Ruotsissa, mutta se ehti toimia ratkaisevana esikuvana suo-
malaiselle kansanvalistusväelle. Ensimmäiset aloitteet työ-
väenopiston perustamisesta tehtiin Helsingissä ja Tampe-
reella 1890-luvun alussa. Nämä eivät vielä johtaneet perus-
tamispäätöksiin, mutta niiden seurauksena kaupungit ryh-
tyivät tukemaan luentokurssitoimintaa. Työväenyhdistyk-
sien järjestämien kurssien ja kansanopistokurssien suosio 
hiipui vähitellen 1890-luvulla ja samalla työväenyhdistykset 
tempautuivat irti wrightiläisyydestä. Kun vielä vuosisadan 
vaihteen yhteiskunnallista elämää leimasivat sortovuosien, 
suurlakon ja eduskuntauudistuksen turbulenssit, alkoi aika 
olla kypsä siihen, että porvarillisissa kaupunginvaltuustois-
sa nähtiin tärkeäksi perustaa aiempaa jäsentyneempään si-
vistystyöhön pystyviä oppilaitoksia – eli työväenopistoja.

Autonomian ajan viimeisinä vuosina 1900-luvun alussa 
Suomeen perustettiin kaikkiaan yksitoista työväenopis-
toa kymmeneen kaupunkiin eli Tampereen jälkeen Vaa-
saan, Ouluun, Turkuun, Viipuriin, Pietarsaareen, Kotkaan, 
Helsinkiin, Kuopioon, Poriin ja Raumalle. Kansallisella 
tasolla työväenopistojen perustamista tukivat kaikki suu-
rimmat puolueet. Työväenopistoasia oli tavalla tai toisella 
huomioitu kaikkien ensimmäisiin eduskuntavaaleihin val-
mistautuneiden puolueiden ohjelmissa. Käytännössä opis-
tojen perustaminen tapahtui kuitenkin paikallisin voimin 
ja päätöksin. Aloite tuli usein sivistys- ja työväenasiaa 
lähellä olleista porvarillisista piireistä sekä vähitellen myös 
nousevan työväenliikkeen puolelta. Ehdotuksia ei yleensä 
pahemmin vastustettu, mutta opistohankkeet viivästyivät 
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usein rahoituskiistojen takia. Huomattavaa myös on, että 
ensimmäisten opistojen perustamispäätökset tehtiin vielä 
porvarillisen kaupunginhallinnon aikana ennen yleistä ja 
yhtäläistä äänioikeutta kunnallisvaaleissa.

Työväenopistoliike syntyi siis ennen kaikkea kansalli-
sen porvariston ja sivistyneistön hankkeena. Muun kan-
sanvalistustoiminnan tavoin perusasetelmana oli, että 
sivistyneistö jakoi tiedon valoa ylhäältä alaspäin. Tästä 
huolimatta työväestö ei silti ollut pelkästään toiminnan 
kohteena. Vapaan sivistystyön lähtökohtana kun oli, että 
osallistuminen oli vapaaehtoista. Pelkästään yhteiskunnan 
ylempien kerroksien projektina opistojen salit olisivat voi-
neet jäädä tyhjiksi. Oli siis ensisijaisen tärkeää, että tavalli-
set työläiset kokivat opistojen toiminnan niin merkityksel-
liseksi, että olivat valmiita käyttämään vähäisen vapaa-ai-
kansa opistotyössä. 

Opistojen perustamista edeltäneiden kurssien ja yhdis-
tyksien luentotoiminnan kokemukset kertoivat yksiselit-
teisesti toiminnan tarpeellisuudesta: Uuden ajan uusista 
yhteiskuntaryhmistä työväestö oli juuri se, jonka jäsenet 
kokivat erityisesti tarvitsevansa vapaan sivistystyön avaa-
mia mahdollisuuksia. Modernin ajan työtehtävissä ja kau-
punkielämässä tarvittiin sellaisia tietoja ja taitoja, joita 
maatalousyhteiskunnan kasvateilta ei löytynyt. Lisäksi 
sivistysprojektin siemenet oli istutettu paitsi työväenliik-
keeseen myös kansakouluja käyneisiin ikäluokkiin. Opis-
tojen tarjoamille mahdollisuuksille oli näin kysyntää. 

Dosentteja ja maistereita, kivityömiehiä ja  
kotiapulaisia – kaupunkiväestön kansanliike

Vuonna 1919 oltiin vielä kaukana siitä ajatuksesta, että 
opistoja olisi jokaisessa Suomen kunnassa. Liittoa perus-
tettaessa voitiin kuitenkin lähteä siitä, että opistoverkoston 
muodostumisen päätavoite alkoi olla saavutettu. Tavoittee-
nahan oli erityisesti työväestön sivistysolojen parantami-
nen, joten tärkeää oli saada opistoja sinne, missä työväes-
tökin asui. Vuonna 1919 merkittävä osa Suomen työväes-
töstä asui niissä kymmenessä kaupungissa, joihin työväen-
opistoja oli jo perustettu. Liitolle voitiin näin heti aluksi 
asettaa kaksisuuntainen tavoite: sen tuli edistää jo olemas-
sa olevien opistojen yhteistoimintaa sekä toisaalta edesaut-

taa opistoliikkeen laajentumista uusille alueille.
Opistojen tarkoitus ja toimintamalli oli määritelty nii-

den ohjesäännöissä. Merkittäviä esikuvia olivat Tukhol-
man ja Tampereen työväenopistot. Aiemmin perustettu-
jen opistojen esimerkkien lisäksi opistojen toimintamal-
lien muotoutumiseen vaikuttivat myös paikalliset olot sekä 
perustamisen taustalla vaikuttaneet tahot. Peruslähtökoh-
tana oli, että vaikka opetus oli avointa kaikille kansalaispii-
reille, oli se erityisesti suunnattu työväestölle. Alkuvaiheen 
ainoa poikkeus löytyi Kuopiosta, jossa lähdettiin alusta 
alkaen siitä, että opisto oli suunnattu kaikille kaupungin 
asukkaille. Kun muut antoivat opistolleen nimen työväen-
opisto, nimesivät kuopiolaiset opistonsa kansalaisopistoksi. 

Opistojen johtokunnat, johtajat ja opettajat tulivat 
ensimmäisien vuosikymmenien aikana kansallisen sivis-
tyneistön parista. Edustettuina olivat erityisesti opetta-
jat, lehtimiehet ja yliopistoväki. Teoksessaan Kansalais- ja 
työväenopistotoiminnan historia Kosti Huuhka laski, että 
ensimmäisten vuosikymmenien aikana opistojen johtajia 
oli yhteensä 20, joista viisi oli filosofian tohtoreita, 12 mais-
tereita tai kandidaatteja, kaksi kansakoulunopettajia ja 
yksi ylioppilas. Opistot olivat siis tukevasti sivistyneistön 
käsissä. Tässä mielessä opistot eivät millään muotoa olleet 
työväen opistoja.

Sen sijaan oppilaiden osalta opistot olivat mitä suu-
rimmassa määrin työväen opistoja. Säilyneiden tilasto-
tietojen pohjalta näyttäisi siltä, että ensimmäisten vuosi-
kymmenien aikana työväestön osuus oli jopa yli 80 % kai-
kista opiskelijoista. Eri opistoista säilyneet opiskelijatilastot 
kuvaavat hyvin modernisaation alkuvaiheen lähtökohtia ja 
työväen sivistystyön perusteita. Suurimmalla osalla opis-
kelijoista pohjakoulutuksena oli kansakoulu, mutta paikoi-
tellen jopa yli kolmanneksen koulunkäynti oli rajoittunut 
vain kiertokouluun, kansakoulun alkuun tai jäänyt koko-
naan väliin. Opistotyön lähtökohdat olivat näin kovin toi-
senlaiset kuin myöhempinä vuosikymmeninä. Merkittävä 
ero tuleviin vuosiin nähden oli myös se, että monissa opis-
toissa suurin osa opiskelijoista oli miehiä. Vasta muutaman 
toimintavuoden jälkeen sukupuolijakauma alkoi kääntyä 
sellaiseksi kuin se tulevina vuosikymmeninä vakiintui – 
merkittäväksi naisenemmistöksi.
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Yhteisöllisyys ja sivistystyön kansanliike

Ensimmäisien vuosikymmenien aikana työväenopistoissa 
kohtasivat siis yliopistokoulutuksen saanut sivistyneistö ja 
olemattoman pohjakoulutuksen saanut työväestö. Suurten 
yhteiskunnallisten erojen aikakaudella nämä ryhmät edus-
tivat elinoloiltaan ja sivistystasoltaan kansallisia ääripäitä. 
Kun tähän yhdistelmään lisättiin vielä erilaiset poliittiset 
ideologiat, olivat lähtökohdat yhteiselle opistotoiminnal-
le haastavat. Vapauteen perustuvassa opiskelussa opiske-
lijoita ei voinut kohdata samalla lailla kuin vaikkapa kan-
sakouluissa tai yliopistoissa. Jotta opistotyöskentely täytti 
niin sivistyneistön kuin työväestönkin tavoitteet, tarvittiin 
kokonaan uudenlaista pedagogiikkaa ja opiskeluympäris-

töä. Muissa kansanliikkeissä ja opistoja edeltäneiden kurs-
sien toiminnassa oli tähän asetelmaan löydetty jo toimivia 
ratkaisuja, nimittäin yhteisöllisyys ja yhteistoiminta. Sivis-
tystavoitteiden toteuttamiseksi työväenopistojen väestä eli 
johdosta, opettajista ja opiskelijoista tuli muodostaa pai-
kallinen yhteisö – ja koko toiminnasta sivistystyön kansan-
liike. 

Paikallisesti opistojen sisäistä yhteistoimintaa edistet-
tiin niin opistojen hallinnossa kuin opetuksen suunnitte-
lussakin. Joissakin opistoissa työväestön edustajille varat-
tiin kiintiöpaikat opiston johtokuntaan. Opistoissa otettiin 
käyttöön myös muita edustuksellisia malleja, joissa opis-
kelijat pääsivät eri tavoin osallistumaan opiston toimin-
nan kehittämiseen. Hallinnollisten ratkaisujen rinnalla jat-

Valkeakosken työväenopiston toverikunta retkellä vuonna 1931. Työväenopistojen toimintaan kuului alusta alkaen  
toverikuntia ja opistolaisyhdistyksiä. Opistotyön tukemisen lisäksi ne pyrkivät edistämään yhteisöllisyyttä – opistolaisuutta.  
Kuva: Työväenmuseo Werstas.
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kettiin jo luentokurssien ja yhdistyksien kurssitoiminnan 
ajoilta perittyjä hyväksi koettuja toimintamuotoja, kuten 
keskustelupiirejä sekä erilaisia juhlia ja iltamia. Näissä voi-
tiin näppärästi yhdistää sekä opistojen sivistykselliset että 
yhteisölliset tavoitteet. Esimerkiksi keskustelupiireissä voi-
tiin yhtä aikaa harjoitella sekä kokoustekniikkaa että käydä 
yhteiskunnallista keskustelua. Piirit olivat usein todella 
suosittuja ja kokouksien tunnelman raportoitiin monesti 
olleen erityisen intensiivinen. Yhteiskunnallisten aiheiden 
rinnalla keskustelupiireissä käsiteltiin opistojen toimintaan 
ja opistolaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Monilla piireillä 
oli myös oma käsin kirjoitettu sanomalehtensä. Keskuste-
lupiirien vaikutus näkyi pitkään myös liiton toiminnassa, 
sillä monet edustajakokouksien alustuksista olivat sellaisia, 
jotka oli alun perin valmisteltu jonkun opiston keskustelu-
piirissä.

Opistojen sekä opiskelijoiden juhlista ja iltamista kehit-
tyi vähitellen yksi opistojen merkittävimmistä toiminta-
malleista. Sivistävän ja viihteellisen ohjelman sekä tans-
sin yhdistelmä oli erittäin suosittu ja hyväksi havaittu 
opistolaisuuden edistämismalli. Juhlia ja retkiä varten oli 
monissa opistoissa perustettu erilaisia toimi- ja toveri-
kuntia. Näiden pohjalta alkoi vähitellen syntyä varsinaisia 
opistolaisyhdistyksiä, joista tuli seuraavien vuosikymme-
nien aikana erittäin merkittäviä toimijoita opistolaisuu-
den rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Ilman opistolais-
yhdistyksiä työväenopistoliikkeestä tuskin olisi syntynyt 
sellaista suurta kansanliikettä kuin siitä lopulta tuli. Opis-
tolaisyhdistykset toimivat opiskelijoiden edustajina opisto-
jen johdon ja liiton suuntaan, mutta ennen kaikkea ne toi-
mivat yhteishengen ja yhteistoiminnan edistäjinä. Ensim-
mäisien vuosikymmenien ajan opistolaiselämä pullisteli 
monenlaista toimintaa – iltamia, retkiä sekä vähitellen 
myös kesänviettoa yhdistyksien kesäkodeissa.

”Opistoliike syntyi silloin kun opistot alkoivat harjoittaa 
yhteistoimintaa ja perustivat Työväenopistojen liiton 1919. 
Tällöin toiminta sai yhteisen aatesisällön”, totesi opistoliik-
keen historiaa tutkinut opistotyön veteraani Kosti Huuhka 
haastattelussaan vuonna 1989. Edellä esitetyn perusteella 
Huuhkan näkemystä voidaan pitää perusteltuna. Liittoa 
perustettaessa oli jo olemassa ajatus siitä yhtenäisyydestä 

ja aatepohjasta, jolle liike rakentuisi. Kansallista työväen- 
ja kansalaisopistoliikettä muodostettaessa oli näin alusta 
alkaen selvää, ettei liikettä voisi rakentaa vain opistojen 
omistajien ja henkilökunnan varaan, vaan mukaan piti 
saada myös opiskelijat. Näin oli luonnollista, että perus-
tamiseen johtaneissa edustajakokouksissa olivat mukana 
kaikki opistolaisuuden piiriin luetut ryhmittymät eli joh-
tajat, opettajat, oppilaat sekä johtokuntien eli omistajien 
edustajat. Perustamiskokouksen jälkeen kansanliikettä – 
ajatusta yhteisestä arvopohjasta ja kaikkien opistolaisten 
yhteenkuuluvuuden tunteesta – ryhdyttiin vaalimaan ja 
rakentamaan Työväenopistojen liiton kautta. 

Työväenopistojen liiton  
ensimmäiset askeleet

Liiton perustamispäätöksen jälkeen kesäkuun kokouksessa 
valittiin seuraavaksi järjestäytymistä toteuttamaan ”liitto-
hallinto”. Käytännön syistä järjestelyjen toteuttaminen an-
nettiin helsinkiläisistä muodostetun johtokunnan harteille. 
Sitä tukemaan asetettiin kaikkia opistoja edustanut vahvis-
tettu johtokunta. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin itse-
oikeutetusti perustamisajatuksen esittäjä ja liikkeen keskei-
nen auktoriteetti Zachris Castrén. Hänen lisäkseen jäsenik-
si valittiin opettaja Eemeli Kunnas ja Kansanvalistusseuran 
sihteeri Niilo Liakka sekä oppilaat neiti Maiju Lehti ja J. K. 
Ruohonen. Helsingin työväenopiston ruotsinkielistä osastoa 
edustivat osaston johtaja tohtori Johannes Qvist sekä oppi-
las Julius Vistbacka. Varalle valittiin oppilaat A. Virtanen, J. 
L. Kivi ja tohtori Axel Mickvitz.

Varsinainen järjestäytyminen tapahtui syksyllä 1919. 
Puheenjohtajaksi valittiin Castrén ja varapuheenjohtajaksi 
Liakka. Lokakuussa suomalaisissa sanomalehdissä uutisoi-
tiin viimein, että edustajakokouksessa tehtyjen päätösten 
mukaisesti työväenopistot olivat muodostaneet ”erityisen 
sivistysliiton”. Sihteeriksi kerrottiin valitun tohtori Rafael 
Engelbergin ja hänen ilmoitettiin päivystävän päivisin klo 
13–15. Liiton toimisto sijaitsi Helsingissä osoitteessa Itäinen 
Teatterikuja 5 B ja sen puhelinnumero oli 7850. Uutisissa 
liiton ensimmäisiksi tavoitteiksi mainittiin omien sään-

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON OPISTOLAISYHDISTYKSEN JA TYÖVÄENOPISTOJEN LIITON KANSANJUHLA | Zachris Castrén 60 vuotta
Helsingin työväenopisto |||

1929

23

TY
Ö

VÄ
EN

- J
A 

KA
N

SA
LA

IS
O

PI
ST

O
LI

IK
KE

EN
 S

YN
TY



töjen laatimisen lisäksi pyrkimys laatia mallisäännöt työ-
väenopistoille ja opistojen toverikunnille. Näiden jälkeen 
tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan ryhtyä ”välittä-
mään työväenopistojen asioita” eli välittämään luennoit-
sijoita ja erilaisia taideaineistoja sekä ”välittämään kaik-
kea toivottavaa yhteyttä eri opistojen välillä”. Samat tiedot 
mainitaan pääpiirteissään myös liiton ensimmäisessä toi-
mintakertomuksessa. Edellä esitetyn lisäksi toimikunta 
ilmoitti, että se oli alkanut käsitellä niitä keskusteluaiheita, 
joita yleiskokouksessa oli sille osoitettu. Ensimmäisen vuo-
den toiminta rahoitettiin valtionavulla, jota oli saatu 3 000 
markkaa eli vuoden 2018 rahanarvossa noin 1 200 euroa. 
Suurin kuluerä oli sihteerille maksettu puolen vuoden 
palkkio, joka oli ollut 1 800 markkaa. ”Kanslian” vuokra-
kulut olivat olleet 400 markkaa.

Mistä Työväenopistojen liitossa on  
oikeastaan kysymys?

Alun jälkeen seurasi vastoinkäymisiä ja rekisteröidyn yh-
distyksen perustaminen osoittautui vaikeaksi. Yhdistys-
rekisteristä vastannut sosiaalihallitus esitti nimittäin aluk-
si tulkinnan, jonka mukaan liiton jäseniksi mietittyjä työ-
väenopistoja ei voitu tulkita yhdistyksen muodostamiseen 
sopiviksi juridisiksi henkilöiksi. Näin toimikunta joutui 
heti syventymään liittoa myöhemminkin puhuttaneeseen 
ydinkysymykseen: keiden yhdistys liitto oikeastaan oli? 
Jos opistot eivät voisi olla jäseniä, tulisiko liitto muodos-
taa kannatusyhdistyksien ja opistolaisyhdistyksien kautta? 
Kunnallinen keskustoimisto ehdotti, että liitto voitaisiin 
rinnastaa Kaupunkiliittoon ja jättää näin rekisteröimättä. 
Tämä ratkaisu olisi kuitenkin tehnyt liitosta vain kunnal-
listen opistojen liiton. Lopulta sääntöihin kirjattiin, että jä-
seniksi voisivat liittyä kaikki työväenopistot, jotka täyttivät 
valtionavun saamisen ehdot. Liittotoimikunnan laatima 
sääntöehdotus valmistui marraskuussa 1919 ja lopullinen 
muotoilu hyväksyttiin opistojen antamien lausuntojen jäl-
keen vuodenvaihteessa 1919–1920. Viranomaisten hyväk-
syntä saatiin vasta vuotta myöhemmin. 

Sääntöjen mukaan liiton virallinen nimi oli ”Työväen-
opistojen liitto (T.L.)”. Vuoden 1919 edustajakokouksessa ei 
ollut käsitelty laajemmin liiton toimintatarkoitusta, mutta 

Työväenopistojen liitto perustettiin edistämään opistoliikkeen  
asiaa ja opistolaisten yhteisyyttä. Ensimmäisten vuosikymmenien  
opistotyöskentelyssä yhteislaululla oli keskeinen asema, joten  
liiton ensimmäinen ja pitkään myös ainoa julkaisu oli vuonna  
1928 julkaistu laulukirja. Sittemmin siitä julkaistiin uusitut versiot  
vuosina 1961 ja 1973.
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nyt siihenkin saatiin vastaus. Sääntöjen 2. §:n mukaan tar-
koitus oli ”työväenopistoaatteen edistäminen, työväenopis-
tojen yhteisetujen valvominen ja vuorovaikutuksen ylläpi-
täminen työväenopistojen välillä”. Tarkoittamisen toteutta-
mistavat oli säännöissä jaettu viiteen ryhmään: 1) herättää 
kiinnostusta työväenopetukseen sekä edesauttaa opistojen 
perustamista ja kehittämistä tietoja ja mallisääntöjä jaka-
malla, 2) välittää luennoitsijoita ja opetusvälineitä yms., 3) 
järjestää työväenopistojen yhteisiä kokouksia, 4) julkaista 
työväenopistojen vuosikirjoja ja albumeja sekä 5) mahdol-
liset muut sopivat toimenpiteet.

Tässä kohtaa on syytä pysähtyä toimintatarkoituksen 
määrittelyyn. Liitolla oli siis kolme tavoitetta: työväeno-
pistoaatteen edistäminen, etujen valvominen ja opistojen 
vuorovaikutuksen ylläpitäminen. Kosti Huuhkan mukaan 
tämä kertoi siitä, että liitto perustettiin alun perin aatteel-
liseksi yhdistykseksi. Työväenopistoaate muutettiin sään-
nöissä 1930-luvulla työväenopistoasiaksi. Syyt muutok-
seen ovat jääneet tuntemattomiksi, mutta peruslähtökoh-
taa tämä ei muuttanut. Yleiskokouksissa ja Työväenopisto-
lehdessä puhuttiin usein erityisestä työväenopistohengestä. 
Määritelmä oli paitsi yhdistävä, myös rajaava ja kysymyk-
siä herättävä. Oliko työväenopistohenki läheinen sukulai-
nen työväenhenkisyydelle? Entä miten tämä sopi opetuk-
sen puolueettomuuteen? Tai miten määritelmän piiriin 
sopivat muista lähtökohdista syntyneet opistot? Suhde työ-
väenliikkeeseen ja puolueettomuuteen oli kysymys, joka 
selvästi jakoi opistoväkeä kahteen leiriin, joista toisessa oli-
vat rehtorit sekä johtokunnat ja toisessa opiskelijat. 

Ensimmäisinä vuosikymmeninä näissä periaatteelli-
sissa keskusteluissa ei lopulta kuitenkaan puututtu suoraan 
liikkeen arvopohjaan. Sen sijaan opistoliikkeen rajojen 
määritteleminen oli aihe, jossa periaatteellisiin kysymyk-
siin jouduttiin hakemaan myös käytännön tason vastauk-
sia. Olivatko erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla nimillä 
toimineet työväen-, kansalais-, vapaa- ja muut opistot 
kaikki samaa sivistysliikettä? Monet itsenäisyyden ensim-
mäisinä vuosikymmeninä perustetuista opistoista kuului-
vat setlementtiliikkeeseen, joten kysymys tuli ajankohtai-
seksi heti liiton perustamisen jälkeen. Aluksi vastaus oli 
kielteinen. Setlementtien opistojen katsottiin toimivan eri-

laiselta arvopohjalta, eikä niitä sen vuoksi hyväksytty liiton 
jäseniksi. Vasta vuodesta 1939 lähtien jäseniksi hyväksyt-
tiin kaikki ne opistot, joille valtio oli myöntänyt opistotoi-
mintaan tarkoitettua valtionapua. 

Liiton edustuksellinen organisaatio ja  
alkuvaiheen keskeiset henkilöt

Työväenopistojen edustajakokouksien pohjalta syntyneen 
liiton toiminta jatkui pitkään ensimmäisissä kokouksissa 
hyviksi havaittujen käytäntöjen mukaisesti. Päätösvalta oli 
edustajakokouksilla, jotka oli kutsuttava koolle vähintään 
joka kolmas vuosi. Liiton hallituksena toimi ”Työväeno-
pistojen liiton Toimikunta” eli tuttavallisemmin liittotoimi-
kunta. Sen tehtävänä oli hoitaa liiton käytännön toimintaa. 
Pitkien etäisyyksien ja hitaan tiedonkulun seurauksena 
1900-luvun alun järjestöihin kehitettiin usein erilaisia vä-
liportaan malleja. Näin tehtiin myös Työväenopistojen lii-
tossa, jossa edustajakokousta edustamaan asetettiin ”Työ-
väenopistojen Liiton Lisätty Toimikunta”. Jokainen opisto 
sai nimittää siihen johtajansa sekä yhden opiskelijoiden 
edustajan. Lisätyn toimikunnan tehtäväksi oli mietitty, että 
se voisi tarvittaessa ohjata ja tukea hallituksen toimintaa. 
Käytännössä lisätyn toimikunnan tehtäväksi rajautui jäse-
nien hyväksyminen ja erottaminen. Lisätystä toimikunnas-
ta luovuttiin jo vuonna 1927.

Edustajakokouksien kokoonpano kertoi hyvin, mistä 
liitossa oli alkuvuosina kysymys ja keiden järjestö se käy-
tännössä oli. Edustajat valittiin nimittäin nelikantaperi-
aatteen mukaisesti eli edustettuina olivat johtajat, johto-
kunnat, opettajat ja oppilaat. Kosti Huuhkan laskelmien 
mukaan alkuvuosina valta liitossa oli laskennallisesti oppi-
lailla. Sotaa edeltävien kokousten edustajista keskimäärin 
57 % oli oppilaiden edustajia. Käytännössä tämä ei kuiten-
kaan tarkoittanut, että liittoa olisi hallittu oppilaiden pää-
töksillä, sillä päätöksiä tehdessä opistokenttä ei joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta jakautunut nelikannan rajo-
jen mukaisesti.

Kun edustajakokouksia järjestettiin vain kolmen vuo-
den välein, jäi liiton käytännön toiminnan hoitaminen hal-
lituksen ja toimihenkilöiden varaan. Keskeisiä toimijoita 
olivat puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Parin 
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Työväenopistojen liiton IV edustajakokous Tampereella 
vuonna 1930. Oikealla etureunassa vierekkäin liiton  
ensimmäisten vuosikymmenten puheenjohtajat Zachris 
Castrén ja Toivo Ilmari Wuorenrinne.  
Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.



ensimmäisen vuosikymmenen aikana liiton (ja työväen-
opistoliikkeen) johtohahmona toimi liiton puheenjohtaja, 
Helsingin työväenopiston johtaja Zachris Castrén, joka 
johti liikettä kuolemaansa saakka vuoteen 1938. Muina 
keskeisinä hahmoina on mainittava pitkäaikaiset sihteerit 
Rafael Engelberg (1919–1924) ja Ernst Lähde (1929–1945). 
Lähde oli myös liiton ensimmäinen päätoiminen sihteeri. 
Castrénin rinnalla näkyväksi hahmoksi kasvoi hänen lähin 
työkumppaninsa ja seuraajansa Toivo Ilmari Wuoren-
rinne. Hän toimi ensimmäisten vuosikymmenten aikana 
niin varapuheenjohtajana kuin sihteerinäkin. Puheenjoh-
tajaksi Wuorenrinne valittiin Castrénin kuoleman jälkeen 
ja hän hoiti tehtävää vuoteen 1961 saakka. Liiton talous oli 
ensimmäiset 20 vuotta tunnetun pitkän linjan kansansivis-
tysmiehen Eemeli Kunnaksen hoidossa. Castrén, Wuoren-
rinne, Engelberg, Lähde ja Kunnas olivat kaikki muuten-
kin tunnettuja palavamielisiä vapaan sivistystyön monia-
laisia pioneereja, jotka osallistuivat sivistystyöhön yhteis-
kunnan eri sektoreilla. 

Jos puheenjohtaja oli liikkeen keulakuva, oli sihteeri 
puolestaan se, johon liiton kanssa asioineet tottuivat ole-
maan yhteydessä. Sihteeri oli pitkään liiton ainoa toimi-
henkilö, joten hän vastasi yksin liitolle saapuneisiin kirjei-
siin ja puheluihin. Kun liitto alkoi välittää luennoijia, sai 
sihteeri hoitaa paitsi tietojen kokoamisen ja välittämisen, 
myös merkittävän osan luennoista. Esimerkiksi vuonna 
1938 laskettiin, että sihteeri oli kiertänyt 23 opistoa pitäen 
yhteensä 74 esitelmää ja luentoa. Toimisto muutti ilmei-
sesti usein sihteerin mukana, sillä osoite vaihtui lähes vuo-
sittain. 1920-luvun puolivälissä toimisto sijaitsi Suomalai-
suuden Liiton kanslian yhteydessä Aurorankadulla ja vuo-
sikymmenen lopulla Työväen Akatemian kanslian yhtey-
dessä Kauniaisissa. Vuoden 1928 toimintakertomuksessa 
Työväen Akatemian kanssa tehdystä yhteistyöstä kirjattiin 
seuraavasti: 

”Täällä liitolla on ollut käytettävänään kaikki tarpeellinen toi-

mistovälineistö; kansliatöistä on taas huolehtinut herra Hugo L. 

Mäkinen. Toimistotöistä on suurin osa suoritettu suomenkielellä, 

vain pieni osa asioita on ekspediteerattu ruotsinkielellä; lisäksi 

on ollut hiukan saksan- ja englanninkielistäkin kirjeenvaihtoa” 

Kokouksista koulutukseen, lehdestä opistolais-
 merkkiin – liitto yhteisöllisyyden edistäjänä

Yhtenäisyyden edistämisessä ja kansanliikkeen luomises-
sa oli tärkeää, että opistotoiminnassa mukana olleille tar-
jottiin mahdollisuuksia yhdessäoloon ja ajatuksien vaih-
tamiseen. Liiton merkittävimmäksi toimintamuodoksi 
muodostuivat alusta alkaen edustajakokoukset. Aluksi ko-
kouksia järjestettiin joka toinen vuosi ja sen jälkeen joka 
kolmas vuosi. Opistot saivat lähettää kokouksiin niin joh-
tokunnan, opettajien kuin opiskelijoidenkin edustajia, jo-
ten kokouksiin saattoi saapua satoja edustajia eri puolilta 
Suomea. Keskustelu oli vilkasta niin kokouksien aikana 
kuin illanvietoissakin.

Yhteistoiminnan edistämiseksi ryhdyttiin pian järjes-
tämään paikallisin voimin myös opistolaisten vierailuja 
toistensa opistoissa sekä eri opistojen opiskelijoiden yhtei-
siä retkiä. Vähitellen vierailuperinnettä laajennettiin eri 
alueilla järjestetyiksi opistopäiviksi. Aluksi tapahtumat jär-
jestettiin paikallisin voimin, mutta lopulta liitto otti päivät 
siipiensä suojiin. Ensimmäisiä liiton järjestämiä opistopäi-
viä vietettiin Kuopiossa kesäkuussa 1928. Kansanliikkeen 
kasvusta kertoi se, että paikalle saapui noin 800 osallis-
tujaa. Opistopäivien ohella liitto alkoi 1930-luvun lopulla 
järjestää kesäkursseja, ”Työväenopistolaisten kesäviik-
koja”, jotka oli pääosin suunnattu opistojen opiskelijoille. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Valtionrautatiet 
myönsi säännöllisesti opistoväelle alennusta edustajako-
kous- ja opistopäivämatkoja varten.

Koko opistoliikkeelle suunnattujen tapahtumien rin-
nalla liiton toimintaan tuli jo alkuvuosina erityisesti reh-
toreille ja opettajille suunnattua koulutustoimintaa. Alfred 
Kordelinin säätiön tuella alettiin 1920-luvulla erillisiä 
luento- ja neuvottelupäiviä. Aluksi päivät järjestettiin 
yhdessä Kansanopistoyhdistyksen kanssa ja ne oli tarkoi-
tettu kaikille vapaan sivistystyön opettajille. Ratkaisu ei täy-
sin tyydyttänyt työväenopistoväkeä ja näin vuodesta 1928 
lähtien liitto alkoi järjestää vuosittain tammikuussa omia 
luento- ja neuvottelupäiviään. Loppiaisen aikoihin järjeste-
tyt päivät oli aluksi tarkoitettu johtajille ja opettajille, mutta 
pian mukaan pääsivät myös opistolaiskuntien ja johtokun-
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Omalla Työväenopisto -lehdellä oli opistoliikkeen yhteisöllisyyden edistämisessä erityisen tärkeä merkitys. Vuodesta 
1923 julkaistun lehden joulunumeroiden kauniit kansikuvat olivat yleensä opistolaistaiteilijoiden tekemiä.
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tien edustajat. Merkittävä edellytys koulutustoiminnan jär-
jestämiselle olivat alusta alkaen Kordelinin säätiön vuosit-
tain koulutustoimintaa varten myöntämät määrärahat.

Erilaiset tapahtumat ja kokoukset eivät yksinään riit-
täneet yhteisöllisyyden ja yhtenäisyyden kehittämiseen. 
Pitkien etäisyyksien maassa oman julkaisun saaminen 
nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi tavoitteeksi. Tätä oli poh-
dittu jo vuosina 1917–1919, ja ajatus julkaisusta oli kirjattu 
myös Työväenopistojen liiton sääntöihin. Tärkeydestä 
huolimatta liitossa päädyttiin kuitenkin kerta toisensa jäl-
keen siihen, että hankkeen toteuttamiseen ei ollut riittä-
viä taloudellisia resursseja. Kun liitto ei saanut julkaisua 
jalkeille, päätyivät Kotkan työväenopiston toverikunta ja 
opiston johtaja T. I. Wuorenrinne perustamaan opisto-
liikkeelle oman julkaisun. Nimeksi annettiin Suomen Työ-
väenopisto ja ensimmäinen numero julkaistiin loppuvuo-
desta 1923. Seuraavan vuoden alussa lehteä julkaisemaan 
perustettiin erityinen osakeyhtiö, jonka osakkaiksi lähti 
opistoja, opistolaiskuntia, opistolaisia ja muuta sivistysvä-
keä. Liiton haltuun lehti siirtyi vasta vuoden 1931 alusta. 

Lehden lisäksi suunnitelmissa oli myös muun opisto-
työtä tukevan julkaisutoiminnan käynnistäminen, mutta 
sotaa ennen liitto ehti kustantaa vain yhden teoksen. Kyse 
ei kuitenkaan ollut mistä tahansa oppikirjasta vaan teok-
sesta, joka alleviivasi liiton merkitystä ennen kaikkea opis-
toliikkeen yhteisöllisyyden rakentajana. Ensimmäinen jul-
kaisu oli nimittäin Työväenopiston laulukirja (1928). Yhteis-
laulu oli pedagogisesti hyväksi koettu yhteishengen kohot-
taja ja yhteislaulut kuuluivat niin opistojen luentotoimin-
taan, illanviettoihin kuin liiton kokouksiinkin. Opistoliik-
keen oma laulukirja sisälsi myös omia lauluja, kuten Opis-
tolaismarssi, Syystervehdys opistolle ja Työväenopistolaisten 
laulu. Liiton toimintakertomuksessa riemuittiinkin pian, 
että yli 250 laulua sisältänyt teos oli osoittautunut erittäin 
kysytyksi: ”Tällaisesta teoksesta on ollut suuri puute työ-
väenopistoissa, jotka eivät ole voineet erikoisluonteensa 
vuoksi vapaasti käyttää muita tarjolla olevia laulukirjoja.”

Opistolaisliikkeen rakentamiseen liittyivät myös 
1920-luvulla toteutuneet aloitteet omasta merkkipäivästä 
ja opistolaismerkistä. Aloitteen opistomerkistä teki Työ-
väenopisto-lehdessä Rauman kansalaisopiston opistolais-

yhdistys alkuvuodesta 1924. Raumalaisten mukaan yhtei-
nen merkki lujittaisi opistolaisaatetta ja lisäisi yhteenkuu-
luvuuden tunnetta. Sen avulla opistolaiset tunnistaisivat 
toisensa muissa kaupungeissa vieraillessaan ja löytäisivät 
näin hengenheimolaisensa. Opistolaismerkkiä kantavaa 
olisi helpompi lähestyä ja kenties vieraassa kaupungissa 
kulkevalle tarjoutuisi mahdollisuus paikallisopastukseen. 
Ajatus herätti vastakaikua ja liiton toimikunta sai tehtäväk-
seen merkin suunnittelun. Vaikka ajatusta kannatettiin laa-
jasti, eteni käytännön toteutus hitaasti. Taiteilija A. Kari-
mon luonnokset valmistuivat keväällä 1929 ja liittotoimi-
kunta hyväksyi merkin huhtikuussa 1930. Merkin hinnaksi 
määräytyi 25 markkaa, mikä herätti opistolaisissa kritiik-
kiä. Lisäksi opistolaiset valittivat, että merkin kuvana ollut 
vene sai sen näyttämään enemmän soutuseuran kuin opis-
toliikkeen merkiltä. Kymmenessä vuodessa merkkiä myy-
tiinkin vain 200 kappaletta. 

Vuosipäivähanke eteni merkkisuunnitelmia nopeam   - 
min. Aloite opistojen vuosipäivästä tuli Zachris Castrénilta,  
joka ehdotti asiaa Työväenopisto-lehdessä maaliskuussa 
1925. Työväenopistoaatteen juhlistamiseen sopivaksi ajan-
kohdaksi hän ehdotti Kevät-Mariaa eli Marian ilmestys-
päivää. Sillä oli valmiiksi uskonnon näkökulmasta lupauk-
sen päivän merkitys ja se oli myös perinteinen kevään 
juhla, joten Castrénin mukaan se ”kiinnittäisi juhlamielen 
lupaukseen ihmisyysaatteen täyttymisestä, jonka viehättä-
mänä laajat kansalaispiirit pyrkivät todelliseen sivistykseen”. 
Vuosipäivää juhlittiin monissa opistoissa ensimmäistä ker-
taa vuonna 1926 ja opistoliikkeen viralliseksi juhlapäiväksi 
se hyväksyttiin vuoden 1927 edustajakokouksessa.

Parissa vuosikymmenessä liitosta oli näin muodostu-
nut merkittävä kansanliikkeen aatteellisuuden ja toimin-
nan ylläpitäjä. Vaikka liittoa rakennettiinkin laajan kan-
sanliikkeen yhteisjärjestöksi, ei sen taloutta laskettu aluksi 
jäsenten varaan. Liiton toiminta oli käynnistynyt valtion 
rahoittamana ja jatkossakin valtion taloudellinen tuki 
muodosti liiton taloudellisen pohjan. Alkuvuosien jälkeen 
ryhdyttiin myös keräämään opiskelijamäärän perusteella 
porrastettua jäsenmaksua. Pian tuloja saatiin pienimuo-
toisesti myös joistakin liiton toimintamuodoista, kuten esi-
merkiksi lomakkeiden painattamisesta.
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Kunnat, valtio ja opistoliike –  
opistotoiminnan perusta valettiin  
1920-luvun aikana

Ensimmäisinä vuosikymmeninä opistojen perustaminen 
tapahtui kuntien ja yhdistyksien toimesta paikallisin re-
surssein. Kun valtiontukea ei ollut saatavissa, helpotettiin 
kunnissa perustamispäätöstä usein sillä, että opiston ra-
hoitus määriteltiin otettavaksi anniskeluliikkeen voitto-
varoista. Ratkaisu madalsi kunnallispäättäjien kynnystä 
perustamispäätökselle, mutta samalla opistojen talous jäi 
epävarmalle pohjalle. Tämä rahoitusmalli ei ollut miten-
kään poikkeuksellinen kunnallishallinnollinen ratkaisu 

modernisaation ensimmäisinä vuosikymmeninä. Monet 
modernin kunnan toiminnoista aloitettiin yksityisin voi-
min tai tilapäisen rahoituksen turvin, mutta otettiin sit-
temmin pysyvästi kuntien menoarvioihin. Kaupungis-
tuminen oli nopeaa ja erot alueiden välillä suuria, joten 
valtiovalta ei yleensä pysynyt kehityksessä mukana. Täl-
löin uusia toimintamuotoja ja uutta kunnallistekniikkaa 
jouduttiin ottamaan käyttöön paikallisin päätöksin ilman 
tietoa tulevasta lainsäädännöstä tai mahdollisista valtion-
avuista. 

Työväen sivistystoiminnalle oli haettu valtiontukea jo 
1800-luvun lopulla ja asia oli puolueiden ohjelmissa myös 
heti ensimmäisen eduskunnan kokoontuessa. Valtiontuki 

Opistoliike levisi itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosikymmeninä myös pienempiin teollisuuskeskuksiin ja kaupunkeihin.  
Kansanliikkeen vahvistamiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi ryhdyttiin eri puolilla Suomea järjestämään 1920-luvun alkupuolella  
paikallisia opistopäiviä. Ensimmäiset Työväenopistojen liiton kansalliset opistopäivät järjestettiin Kuopiossa vuonna 1928.  
Osallistujia kerrottiin olleen noin 800. Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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sai eduskunnassa kannatusta, mutta menoarvioon rahoja 
ei löytynyt ennen kuin vuonna 1912. Tuolloin vuodeksi 1913 
varattiin työväenopistoja varten 30  000 markkaa eli vuo-
den 2018 rahanarvossa noin 113 000 euroa. Summa oli mer-
kittävä, mutta seuraavina vuosina tukea ei enää myönnetty.

Joka tapauksessa vuoden 1912 päätös valtion tuesta 
muutti työväenopistojen toimintakentän pysyvästi. Osana 
tuen myöntämistä valtiovalta nimittäin määritteli, minkä-
laista työväenopistotoimintaa tuettaisiin. Koulutoimen yli-
hallituksen laatimat sekä senaatin vahvistamat ohjesään-
nöt ja lukuohjelma annettiin vuodenvaihteessa 1913–1914. 
Valtionavun ehtona oli, että opiston omistaja tuki opistoa 
omista varoistaan, että opiskelijoita oli vähintään 40, että 
sisäänkirjautumismaksu oli maltillinen, että opetukseen 
sisällytettiin lukuohjelmaan kirjattuja aineita ja että opisto 
toimittaisi Koulutoimen ylihallitukselle vuosittain toimin-
takertomuksen. 

Näin opistojen toimintaa alettiin määritellä omistaja-
tahojen lisäksi myös valtion puolelta. Toki valtiovalta oli 
osallistunut raamien asettamiseen jo Tampereen opistoa 
perustettaessa, jolloin se oli asettanut ehtoja opiston ohje-
säännön vahvistamiselle. Nämä olivat välittyneet välilli-
sesti myös muiden opistojen sääntöihin, sillä ne laadittiin 
usein Tampereen sääntöjen pohjalta.

Seuraavan kerran rahaa oli jaossa vasta vuoden 1917 
jälkeen. Tuolloin jaettavaa oli jo 100 000 markkaa, mutta 
inflaatiotarkastuksen jälkeen summa oli käytännössä sama 
kuin vuonna 1912. Kesän 1919 edustajakokouksessa laa-
dittu työväenopistojen ehdotus valtionapujen jakomallista 
ei menestynyt, vaan valtioneuvosto päätti, että valtionapua 
maksettaisiin 50 % opiston todellisista menoista. Vähän 
myöhemmin maksatusperiaatteisiin lisättiin porrastusta 
uusia ja syrjäseutujen opistoja varten. Kun aiemmin oli 
toimittu täysin paikallisin resurssein, kuulosti 50 %:n val-
tionapu merkittävältä parannukselta. Käytännössä näin 
suureen valtiontukeen ei kuitenkaan päästy, sillä valtioval-
lan myöntämät määrärahat eivät riittäneet sääntömääräi-
siin valtionapuihin. Huuhkan laskelmien mukaan todelli-
seksi avustustasoksi jäi 25–30 %.

Valtio maksoi lisäksi 1920-luvulla kohdennettua tukea 
pakolaisten kouluttamiseen. Itärajan läheisyydessä toi-

mineet opistot saivat nimittäin määrärahoja ”pakolaisva-
listukseen” eli Venäjän sisällissodan ja heimosotien takia 
Suomeen saapuneiden pakolaisten koulutuksen järjestämi-
seen. Tässä voidaan nähdä samoja piirteitä kuin 1990- ja 
2000-lukujen maahanmuuttajahankkeissa ja suuntaviiva-
rahoituksessa. 

Työväenopistot lakisääteisen valtionavun piiriin

”Erikoisen huomattavaksi tapaukseksi muodostui opistoliik-

keellemme kauan odotetun työväenopistolain tuleminen hy-

väksytyksi eduskunnassa vuoden lopulla. Laki, samalla kuin se 

lähemmin määrittelee työväenopistojemme työ- ja järjestys-

muodot, takaa nyt kaikille laissa lähemmin mainitut ehdot täyt-

täville opistoille 50 %:n avustuksen niiden todellisista menoista. 

Tämä laki merkitsee siis sen päämäärän toteutumista, johon 

opistopiireissä on jo useampia vuosia pyritty.” 

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1926

Lainsäädännön puuttuessa valtionavut vaihtelivat valtion 
menoarvioon määriteltyjen määrärahojen mukana. Ti-
lanne oli ei ollut optimaalinen, sillä avut jäivät pieniksi ja 
niiden suuruutta ei voinut ennakoida. Näin opistoliikkeen 
edustajien tavoitteeksi nousi laki opistojen valtionavusta. 
Tätä he pyrkivät edistämään niin keskushallinnossa kuin 
eduskunnassakin. Tavoite toteutui viimein vuodenvaih-
teessa 1926–1927, jolloin annettiin laki ja asetus työväeno-
pistojen valtionavusta. Lainsäädäntö nosti valtionavun 50 
%:iin todellisista menoista, jonka lisäksi rajaseudun ja köy-
hien kuntien opistot saattoivat saada 10 %:n lisäavustuksen. 
Samalla valtio määritteli aiempaa selvemmät raamit sille, 
mitä työväenopistoilla tarkoitettiin ja miten toiminta tuli-
si järjestää. Tuen ehtona oli lain vaatimuksien täyttäminen 
sekä opetusministeriön hyväksyntä työohjelmalle ja Kou-
luhallituksen antama vahvistus johtosäännölle. 

Ilo korkeammista valtionavuista jäi kuitenkin lyhyeksi, 
sillä pian oltiinkin jo suuren laman ajassa ja valtionapuja 
jouduttiin leikkaamaan. Vuonna 1931 annetun säästölain 
mukaan valtioneuvosto sai määritellä valtionavun tason 
35–50 %:n välillä. Käytännössä säästöt jäivät verrattain 
pieniksi, mutta valtiontuen suuruuden ennustettavuus jäi 
edelleen haaveeksi.
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Sivistystyön verkostot ja opistoväen  
menestyksellistä edunvalvontaa

Käytännössä valtiovallan ja työväenopistoväen yhteistyö 
oli itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina lähes saumatonta. 
Monet opistoliikkeessä mukana olleista toimivat aktiivises-
ti niin kunnallispolitiikassa kuin valtakunnanpolitiikassa-
kin. Samat henkilöt istuivat monilla tuoleilla. Vuonna 1920 
Kouluhallitukseen vapaan sivistystyön alueen tarkastajak-
si nimitettiin tohtori Rafael Engelberg, joka oli myös Työ-
väenopistojen liiton sihteeri. Kouluhallituksessa toimies-
saan Engelberg ajoi opistoliikkeen asiaa ja edisti uusien 
opistojen perustamista. 

Eräänlainen huipentuma opistoliikkeen vaikutustoi-
minnassa oli Zachris Castrénin valtioneuvostolle kirjoit-
tama yhden miehen komiteamietintö Valtio ja vapaa kan-
sansivistystyö, jossa hän määritteli ne ideologiset ja käy-
tännölliset perusteet, joiden mukaan vapaata sivistystyötä 
toteutettiin seuraavina vuosikymmeninä. Mietintöön kir-
jattu vapaan sivistystyön määrittely oli pitkään alan perus-
lähtökohta: 

”Vapaaksi kansansivistystyöksi sanotaan kaikkea sitä moninaista 

tointa, jonka tarkoituksena on saada hereille ja edistää aikuis-

ten vapaita itsekasvatuspyrkimyksiä s. o. heidän pyrkimyksiänsä 

sekä tietojensa syventämiseen ja laajentamiseen että tunne-elä-

mänsä ja käytöstapansa jalostamiseen, jotta he täydellisemmin 

kehittyisivät sivistyneiksi ihmisiksi ja vastuukykyisiksi yhteiskun-

nan jäseniksi niissä elämänoloissa ja elämäntehtävissä, jotka he 

tuntevat omikseen.”

Valtionavun vakiintuminen ja opistoliikkeen aktiivisuus 
johtivat uusien opistojen perustamiseen monilla paikka-
kunnilla. Koska ensimmäiset opistot oli perustettu suurim-
piin kaupunkeihin, perustettiin opistoja nyt keskisuuriin ja 
pieniin kaupunkeihin. Tämä näkyi myös uusien opistojen 
taustoissa ja nimissä: työväenopistoja oli 12, kansalaisopis-
toja 10 ja vapaaopistoja 13. Siirryttäessä pienemmille paik-
kakunnille ei opiskelijoita aina riittänyt.  Kaikkiaan vuosien 
1919–1926 aikana perustettiin 35 uutta opistoa, mutta kym-
menen näistä lopetti toimintansa lyhyen ajan jälkeen. 

Vapaan sivistystyön kentällä elettiin itsenäisyyden 
ensimmäisinä vuosikymmeninä muutenkin vakiintumisen 
ja rakentamisen aikaa. Tämän seurauksena nuorella Työ-
väenopistojen liitolla oli monenlaisia yhteyksiä paitsi Kou-
luhallitukseen myös Kansanopistoyhdistykseen, Kansan-
valistusseuraan, Työväen Sivistysliittoon ja Työväen Akate-
miaan. Jälkimmäisen kanssa yhteistyön läheisyydestä ker-
too se, että liiton toimisto sijaitsi 1920-luvun lopulla Työ-
väen Akatemian tiloissa Kauniaisissa. Tuolloin Akatemian 
johtajana ja liiton sihteerinä toimi sama mies eli T. I. Wuo-
renrinne.

Työväenopistojen liitto oli alusta alkaen erinomaisesti 
verkostoitunut ja monet keskeisistä edunvalvontamalleista 
muodostuivat jo ensimmäisinä vuosikymmeninä. Osana 
verkostoitumista ja päättäjävaikuttamistaan liitto harjoitti 
jo 1920-luvulla myöhemmin tutuksi tullutta osallistumista 
alan messuille. Se osallistui nimittäin omalla osastollaan 
vuonna 1928 järjestettyyn ”Pohjoismaiseen sosiaalinäytte-
lyyn”. Tuolloin luotettiin puhtaasti tietopohjaiseen viestin-
tään, sillä Työväenopistojen liiton osastolla ”oli näytteillä 
kirjallisuutta (opistojen vuosikertomuksia, edustajako-
kousten pöytäkirjoja y. m.) ja tilastoja graafillisten esitys-
ten muodossa”.

Kaiken kaikkiaan työväenopistotoiminta oli talviso-
dan syttymiseen mennessä saavuttanut vakiintuneen ase-
man suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto oli osaltaan ollut 
vaikuttamassa kansanliikkeen syntymiseen sekä opistotoi-
minnan leviämiseen ja vakiintumiseen. Opistoväen aktii-
visen työskentelyn seurauksena toimintaa varten oli saatu 
myös oma lainsäädäntö sekä valtiovallan asettamat raa-
mit. Opistot olivat osa kansallista koulutusjärjestelmää, 
mutta saivat pitkälle itse määritellä toiminnan muodot ja 
tavoitteet. Perimmäisenä lähtökohtana opistotoiminnalla 
oli, että sivistystyö edisti kansalaisten kokonaispersoonal-
lisuuden kasvua ja lisäsi siten niin yksilöiden kuin kansa-
kunnankin menestystä ja onnellisuutta. Vapaasta kansan-
valistustyöstä oli siirrytty vapaaseen kansansivistystyöhön. 
Sotavuosina opistoilla oli tärkeä rooli kotirintaman tuke-
misessa ja poikkeusajan elinolojen helpottamisessa.

OPISTOPÄIVÄT | Vapaa-ajan käyttäminen | Aleksis Kiven koulu, Helsinki |||1937
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KAUPUNKIEN SIVISTYSOPISTOISTA  
KOKO MAAN AIKUISKOULUTTAJIKSI  
Opistot joka kuntaan ja sivistysväelle identiteettikriisi

Keski-ikäinen liitto uuden ajan kynnyksellä – 
Helsinki 1969 & Lappeenranta 1970

”Uusi yhteiskunta, johon kuljemme kaikkialla, saattaa olla pelot-

tava ja se saattaa olla turvaton. Sen solidaarisuustunteen lisää-

minen, joka on välttämätön tiedon epätasaisen jakautumisen 

estämiseksi, on kuljettava opinnon tietä. Väittäisin, että tässä 

suhteessa haaste aikuiskasvatukselle ja vapaalle kansansivistys-

työlle on voimakas ja siihen vastaaminen vaatii rohkeutta.”  

Haminan työväenopiston entinen johtaja, Ministeri Jussi Linnamo (sd.) 

opistotyön 70-vuotisjuhlassa 1969

Opistoliikkeen 70-vuotisjuhlia ja liiton 50-vuotista taivalta 
juhlittiin lokakuun 1969 lopulla Helsingin työväenopistolla. 
Juhlaväkeä saapui pääkaupunkiin useita satoja ja osa maa-
seudulta tulleista opistolaisista yöpyi opistotalolla. Kansalais- 
ja työväenopistojen liiton juhlallisuudet alkoivat lauantaina 
25.10. yhdeksän aikaan aamulla. Tuolloin opistoväki suun-
nisti Hietaniemen hautausmaalle Zachris Castrénin haudal-
le, jossa muistopuheen piti liiton kunniapuheenjohtaja T. I. 
Wuorenrinne. Hautausmaalta palattiin opistotalolle, jossa 
oli vuorossa onnittelujen vastaanotto ”kerhoravintolassa”. 
Jono oli pitkä kuin syyslukukauden ilmoittautumisaikana. 
Onnittelulähetystöjä olivat lähettäneet niin sivistysjärjestöt, 
etujärjestöt kuin opistot ja opistolaisyhdistyksetkin. 

Iltapäivällä käynnistyi juhlien yhteydessä järjestettyjen 
kaksipäiväisten luentopäivien ohjelma. Teemoina olivat 
muun muassa Pohjoismaiden aikuiskasvatuksen ajankoh-
taiset kysymykset sekä opistodemokratia. Ensimmäinen 
päivä päättyi perinteisesti Helsingin työväenopiston opis-
tolaisyhdistyksen järjestämään illanviettoon – kuten oli 
tapahtunut 50 vuotta aikaisemminkin. Osallistujia kerrot-
tiin olleen erittäin runsaasti.

Varsinaisen pääjuhlan vuoro koitti sunnuntaina iltapäi-
vällä. Juhlassa puhuivat liiton puheenjohtaja ja Helsingin 
työväenopiston rehtori Kosti Huuhka, ministeri Jussi Lin-
namo sekä Kouluhallituksen osastopäällikkö Paavo Kuos-
manen. Puhujissa olivat näin edustettuina 1960-luvun kes-
keiset aikuiskoulutustoimijat eli opistoliike, valtiovalta ja 
keskushallinto. Juhlien kulttuuritarjonnasta vastasivat ”opis-
tojen mestarit” eli juhlavuoden kulttuurikilpailuissa menes-
tyneet opistolaisryhmät. Musiikkiesitykset edustivat pääosin 
perinteistä kansallista kuvastoa, sillä ohjelmassa oli kansan-
tanhuja, Kuulaa, Järnefeltiä sekä kolmeen kertaan Sibeliusta. 
Jyväskylän työväenopiston Kaija Sipinen esitti kaksi Jevgeni 
Jevtušenkon runoa, opistoväen veteraaneille jaettiin kunnia-
merkkejä ja opistotyön historiaa esiteltiin Tiedon tie -diaesi-
tyksellä. Lopun yhteislauluna ei enää ollut Työväen marssi 
eikä sotien jälkeen käytetty Kansalaismarssi, vaan nyt juhla-
väki sekä kuorot lauloivat yhdessä Maamme-laulun. 
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Opistotoiminnan 70-vuotis- ja liiton 50-vuotisjuhlia vietettiin Helsingin työväenopistolla vuonna 1969. Seuraavan vuoden Lappeenrannan  
edustajakokouksessa liiton organisaatiota jouduttiin uudistamaan jäsenmäärän nopean kasvun seurauksena. Lappeenrannan kokousväen  
keskellä eturivissä oleva tummapukuinen mies on liiton puheenjohtaja Kosti Huuhka. Kuvat: Kansalaisopistojen liiton arkisto.



Juhlien yhteydessä järjestettiin lehdistötilaisuus, mutta 
toisin kuin aiemmin, tapahtumaa ei pahemmin huomioitu 
tiedotusvälineissä. Helsinki oli nimittäin juuri valittu Neu-
vostoliiton ja Yhdysvaltojen strategisten ohjusten rajoitta-
misesta käymien neuvottelujen isäntäkaupungiksi. Tuleva 
kokous ja sen valmisteluista kertovat uutiset täyttivät leh-
tien palstat. Elettiin kylmän sodan aikaa.

Juhlavuoden kunniaksi liitto valmistutti myös juhlavuo-
den plaketin, jonka suunnitteli kuvanveistäjä Armas Hutri. 
Plaketti kuvasi ”aikuiskasvatusta symboloivaa päättymä-
töntä tiedon tietä, joka alkaa ylhäältä vasemmalta ja jatkuu 
alas oikealle”. Opistolehdessä plakettia suositeltiin erityisesti 
nuorille opistoille, joiden merkkihenkilöt eivät ansiovuosil-
taan vielä voineet saada liiton varsinaisia kunniamerkkejä. 

Liitto julkaisi myös toiminnanjohtaja Väinö Ruusalan 
toimittaman juhlateoksen Tiedon ja taidon tiellä. Kansa-
lais- ja työväenopistoliike 70 vuotta – KTOL 50 vuotta. Teos 
ei ollut historiikki, vaan se sisälsi ajankohtaisia teoreettisia 
ja tutkimuksellisia näkökulmia opistotyöhön sekä otoksen 
juhlavuoden kulttuurikilpailun parhaita kirjoituksia. Ensin 
mainittujen artikkelien kirjoittajina oli liikkeen keskeisiä 
toimijoita niin opistojen ja liiton kuin valtionhallinnonkin 
puolelta.

Seuraavan vuoden kesäkuussa opistoväki kokoontui 
jälleen edustajakokoukseen. Helteiseen Lappeenrantaan 
saapui ennätysmäärä opistojen edustajia. Ajat olivat muut-
tumassa nopeasti, sillä kolme vuotta aiemmin pidetyn 
edellisen kokouksen jälkeen opistojen määrä oli kohonnut 
peräti 52 opistolla! Kolmannes kokousedustajista edusti 
nyt uusia opistoja. Kun Lappeenrannan sotilassoittokun-
nan soittama aloitusmarssi alkoi soida Saimaan yhteis-
lyseon juhlasalissa, oli sitä kuulemassa 750 opistolaisliik-
keen edustajaa. Avajaispuheen pitänyt liiton puheenjohtaja 
Kosti Huuhka kertoi suuresta murroksesta. Opistoja oli jo 
229 ja miltei 90 % maan väestöstä asui opistojen toimia-
lueilla. Kolmessa vuodessa opiskelijoiden määrä oli nous-
sut 142  000:sta sadalla tuhannella. Vajaassa vuosikymme-
nessä kaupunkien ja taajamien sivistysliikkeestä oli tullut 
koko kansan liike. Huuhka totesikin, että nyt oltiin ”lop-
pusuoralla luotaessa yli koko maan ulottuvaa opistoverk-

koa”. Kansalais- ja työväenopistolaitos oli ”mittavin osa” 
maan aikuiskasvatusjärjestelmää.

Normaalien vuosikokousasioiden lisäksi kokous 
hyväksyi ponnet, joissa muun muassa kannatettiin yhteis-
työtä kunnallisen koulutoimen oppilaitosten kanssa, toi-
vottiin aikuisille sopivia opiskelutiloja, korostettiin ope-
tussuunnittelun ja oppimateriaalin kehittämisen tärkeyttä, 
painotettiin opistotyötä tekevien jatkuvan koulutuksen 
merkitystä, alleviivattiin opistotoiminnan tutkimuksen 
tärkeyttä, toivottiin opiskelijoiden yhteistoiminnan ja opis-
todemokratian edistämistä, kannatettiin opistojen keski-
näisen yhteistyön tehostamista opistopiirien kautta, toivot-
tiin liiton julkaisun kehittämistä ja opettajille suunnatun 
ammattijulkaisun pohtimista sekä mietittiin parannusta 
opistojen rooliin oman alueensa kulttuurielämän edistä-
misessä. Muuttujat muuttaen Lappeenrannan kokouksen 
ponnet sisälsivät tuttuja teemoja jo ensimmäisiltä vuo-
sikymmeniltä. Ponsien lisäksi liitolle hyväksyttiin uudet 
säännöt. Liittotoimikunnan tueksi edustajakokouksien 
väliselle ajalle päätettiin valita erillinen valtuusto. Valtuus-
toedustajat valittiin opistopiireittäin niin, että opiskelijat 
saivat 12 edustajaa, rehtorit ja opettajat 12 ja johtokunnat 
kuusi. 

Kymmeniä uusia opistoja? Kansalais- ja työväenopisto-
jen liitto? Opistopiirit? Aikuiskasvatus? Opistodemokratia? 
Kulttuurikilpailut? Helsingin juhlien ja Lappeenrannan 
kokouksen kuvauksista on luettavissa paljon tuttuja piir-
teitä, mutta ennen kaikkea kuvauksista voi lukea muutok-
sen. Opistoliike oli selvästi suuren murroksen kourissa. 

Vapaa sivistystyötä vai suunnitelma-
 koneiston ohjaamaa aikuiskasvatusta?

”Tällä hetkellä on olemassa hyvät edellytykset työväenopistotyön 

laajenemiselle ja kehittymiselle. Yhä uusien ja laajempien aluei-

den valtaaminen demokratialle on ollut omiansa herättämään 

yhä laajempaa ja syvempää sivistystarvetta työväestön keskuu-

dessa. Tämä on takeena työväenopistoliikkeen tulevaisuudesta.”

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1945

OPISTOPÄIVÄT | Työväenopistojen kesätoiminta | Kotkan työväenopisto |||1938
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Ensimmäisen tasavallan Suomi jauhautui muun Euroopan 
tavoin toisen maailmansodan kauhuihin. Talvi- ja jatko-
sodan jälkeen kansakunta oli uuden ajan alussa. Valtava 
määrä suomalaisia oli menettänyt henkensä sotavuosien 
aikana ja vielä suurempi määrä kotinsa. Euroopan geopo-
liittinen palapeli oli asettunut uuteen asetelmaan ja kylmän 
sodan käynnistyminen jakoi mantereen. Suomessa sodan 
jälkeisen ajan murros näkyi välittömästi niin kotimaan po-
litiikassa kuin ulkopolitiikassakin. Sodasta suomalaiset pa-
lasivat vielä maatalousyhteiskuntaan, mutta jo varsin pian 
oli nähtävissä, että ajat olivat muuttumassa. Modernisaatio 
eteni kiihtyvällä vauhdilla ja edessä oli valtava yhteiskun-
nallinen rakennemuutos. Koulutus oli jälleen ratkaisevassa 
asemassa, kun Suomea ryhdyttiin kääntämään kohti uutta 
maailmaa. Jälleenrakennusajan alussa saivat alkunsa myös 
suuret ikäluokat, jotka seuraavina vuosikymmeninä olivat 

vahvasti rakentamassa Suomesta sitä hyvinvointivaltiota, 
jona se vuosisadan lopulla opittiin tuntemaan.

Sotavuodet olivat pysäyttäneet yhteiskunnallisen kehi-
tyksen, eikä maailma ollut entisellään sodan päätyttyä. 
Sodan jälkeisiä vuosia leimasivat toisaalta usko valtioiden 
kykyyn yhteiskunnallisen kehityksen ohjailussa sekä län-
simaissa yhteiskuntien demokratisoituminen. Kärjistäen 
voidaan sanoa, että kansalaisten merkitystä ei enää nähty 
suhteessa valtioon, vaan päinvastoin – valtio oli olemassa 
kansalaisia varten. Näin monet yhteiskunnallisen elä-
män alueet asetettiin jo 1940-luvulla uudelleen mietinnän 
alle. Yhtenä osa-alueena oli koulutusjärjestelmien uudel-
leenarviointi ja yhtenäistäminen. Suomessa ensimmäiset 
askeleet koulutusjärjestelmien kehittämiseksi otettiin jo 
1940-luvulla. Tuolloin aihetta käsiteltiin niin tutkimuksen 
ja teorian kuin myös valtiollisten mietintöjenkin tasolla. 

Opistoilla oli sota-aikana merkittävä rooli kotirintaman ja evakkojen tukemisessa. Kuvassa luento- ja keskustelupiiri Vaasan sotasairaalassa  
keväällä 1943. Sotasairaala oli sijoitettu keskus kansakoululle, jonka tiloissa työväenopistokin toimi. Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.

TYÖVÄENOPISTOLAISTEN KESÄVIIKKO | Työväenopistoliikkeen päämäärät | Päivölän kansanopisto, Kuurila |||1939
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Suurennuslasin alle asetettiin myös kansalais- ja työ-
väenopistot, jotka alettiin nähdä aiempaa selvemmin 
osana kasvatustyön kokonaisuutta. Käänteentekevänä 
teoksena on nähty aikuiskasvatuksen pioneerin Urpo Har-
van kirja Vapaa kansansivistystyö (1943), jossa hän alusti 
tehtäväkäsityksen muuttamista sivistystyöstä osaksi kas-
vatustyön kenttää. Muutos oli kuitenkin hidas, sillä opis-
toväki ja muut alan toimijat eivät olleet halukkaita luopu-
maan perinteisestä tehtävämäärittelystä ja mieltämään toi-
mialuettaan osaksi aikuiskasvatusta.

”Tulkoon jälleen merkityksi, että myös työväenopistolain uudis-

tuksen hyväksi toimittiin nytkin, mutta asia on edelleen odotta-

massa perin pitkälliseksi venynyttä ratkaisuaan.”  

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1958

Sodan jälkeinen henkinen murrosaika näkyi myös opis-
toliikkeessä. Vuoden 1945 edustajakokouksen aluksi opis-
toväki hyväksyi liittotoimikunnan esittämän ponnen de-
mokratian edistämiseksi: ”Kokous toteaa demokraattisen 
ajatustavan syventämisen työväenopistojen tärkeimmäksi 
tehtäväksi nykyhetkellä ja kehoittaa opistoja opetussuun-
nitelmia laatiessaan kiinnittämään vakavaa huomiota tä-

hän tehtävään.” Vuonna 1947 sihteeri Kosonen kirjoitti toi-
mintakertomuksessa, kuinka ”liikkeessämme on pitempi-
aikaisen kehityksen tuloksena jouduttu henkiseen kriisi-
vaiheeseen, joka mahdollisesti ennen pitkää johtaa määrä-
tynlaiseen uudestimuovautumiseen.” 

Valtioneuvoston asetettaman työväenopistokomitean 
mietintö valmistui vuodenvaihteessa 1947–1948 ja se sisälsi 
kattavan katsauksen opistoliikkeen keskeisiin kysymyksiin. 
Komitea ehdotti opistotyön laajentamista maaseudulle ja 
valtionavun korottamista 60 %:iin.  Opetussisällöistä se 
korosti yhteiskunnallisten ja humanististen aineiden mer-
kitystä. Lisäksi se ehdotti lisäavustusta painopistealueiksi 
määriteltyihin yhteiskunnallisiin oppiaineisiin. Sen sijaan 
ammatillinen opetus ei komitean mukaan olisi kuulunut 
opistoille, mutta ne olisivat silti voineet tarjota ammattio-
petusta täydentävä sivistävää koulutusta. Opetuksen rajoi-
tuksien osalta komitea ehdotti joustoa 16 vuoden alaikära-
jaan sekä kesätoiminnan hyväksymistä valtionavun piiriin. 
Lisäksi komitea otti kantaa opistoliikkeen ydinkysymyk-
seen eli siihen, kenelle opistot oikeastaan oli tarkoitettu. 
Mietinnössä nimittäin korostettiin opistojen merkitystä 
ensisijaisesti työväen opistoina ja painotettiin, että opisto-
työn tuli olla työväenhenkistä.

TYÖVÄENOPISTOLAISTEN KESÄVIIKKO | Suomen rajat ja niiden historiallinen kehitys | Päivölän kansanopisto, Kuurila |||1940
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Jälleenrakennusajan mukana käyn-
nistynyt yhteiskunnallinen rakenne-
 muutos asetti yhä uusia vaatimuksia 
aikuisväestön osaamiselle. Kuvassa  
Nokian työväenopiston venäjän 
opiske lijoita lukuvuonna 1963–1964. 
Kuva: Pirkan opiston arkisto.



”Mietintö herätti heti varsin vilkkaan keskustelun”

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1948

Työväenopistokomitean mietintö oli näin pääosin opisto-
liikkeen perinteisiin nojaava. Työväestön merkityksen ko-
rostuminen myötäili uusia sisäpoliittisia jakolinjoja. Ko-
mitean mietinnön saama vastaanotto noudatti aiemmilta 
vuosikymmeniltä tuttua kaavaa: Keskeiset toimijat olivat 
erimielisiä painotuksista ja suuntauksista. Jakolinja kulki 
erityisesti nuorten ja vanhempien opistonjohtajien välil-
lä. Kriittisen linjan keskeisin auktoriteetti oli maan ensim-
mäinen kansansivistysopin professori Urpo Harva, jonka 
mukaan komitean edustama perinteinen näkemys vapaan 
sivistystyön toteuttamisesta oli vahvassa ristiriidassa aika-
kauden tarpeiden kanssa. Yhdeksi kiivaaksi erimielisyyk-
sien aiheeksi nousi opistojen suhde ammatilliseen ope-
tukseen. Uudistusmieliset halusivat sisällyttää opintoihin 
myös tutkintoperusteista ammatillista koulutusta. Samal-
la jatkui kiistely siitä, mitä työväenhenkisyys käytännössä 
tarkoitti, sekä siitä, kenelle opistot olisi suunnattava. 

Harva itse jatkoi teorian kehittelyä vapaan sivistys-
työn liittämiseksi kasvatustyöhön ja ehdotti vapaan sivis-
tystyön käsitteen korvaamista aikuiskasvatuksella. Tämä 
ei sivistysväkeä miellyttänyt. Kompromissi löytyi vasta 
1960-luvun alussa, jolloin aikuiskasvatuksesta tehtiin Kosti 
Huuhkan esityksestä alan kattokäsite, joka piti sisällään 
omina ryhminään sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen 
että vapaan sivistystyön.

Kaikkien aikojen jättipotti –  
vuoden 1962 valtionapulaki

”Vuoden merkittävin ja samalla koko työväenopistoliikkeen kehi-

tysvaiheiden huomattavimpiin kuuluva tapaus oli uuden valtioa-

pulainsäätäminen lähes viidentoista vuoden odotuksen jälkeen.”

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1962

Huolimatta siitä, että komiteamietintö tuli valmiiksi 
1940-luvun lopulla ja lausunnot valmistuivat 1950-luvun 
alussa, ei opistotoimintaa säädelleen lainsäädännön uudis-
tamishanke edennyt. Vuosikymmen kului erilaisia aloittei-
ta ja selvityksiä tehden. Viimein uudistus nytkähti uudel-

leen liikkeelle vuonna 1962, jolloin eduskunta sai kaksi eh-
dotusta uudeksi laiksi. Yksityisten kansanedustajien teke-
män lakiehdotuksen rinnalle annettiin hallituksen ehdotus 
uudeksi laiksi kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta. 
Aikojen muuttuminen näkyi sivistysvaliokunnassa, jossa 
pohdittiin sanan työväenopisto tiputtamista laista. Yleiskä-
sitteeksi mietittiin sopivan parhaiten kansalaisopisto. Tä-
hän ei vielä lähdetty, mutta johtajista tehtiin rehtoreita ja 
oppilaista opiskelijoita. Uusi laki hyväksyttiin kesällä 1962 
ja se tuli voimaan vuoden 1963 alusta. 

”Kansalais- ja työväenopistolla tarkoitetaan tässä laissa oppilai-

tosta, jonka tehtävänä on edistää aikuiskasvatusta opettamalla 

kansalaisille heidän vapaa-aikoinaan sellaisia tietoja ja taitoja, 

jotka ovat tarpeellisia kansalaiselämässä, antavat pohjan jatko-

opiskelulle sekä edistävät itseopiskelua ja henkistä itsensä kehit-

tämistä, ynnä ohjata kansalaisia vapaa-ajan oikeaan käyttöön.” 

Laki kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta 1962

Sisällöllisesti merkittävää oli, että lain alussa opistot mää-
riteltiin aikuiskasvatusta edistäviksi laitoksiksi. Näin vapaa 
sivistystyö liitettiin osaksi syntymässä olevaa kansallista ai-
kuiskasvatusjärjestelmää. Vapaan sivistystyön ja aikuiskas-
vatuksen keskeisimpiin tutkijoihin kuulunut Aulis Alanen 
on määritellyt 1920-luvulta 1960-luvulle saakka vapaassa 
sivistystyössä eletyn myötäilevän aikuiskoulutuspolitiikan 
aikaa. Opistotyössä tämä tarkoitti, että valtiovalta ei ak-
tiivisesti osallistunut sisältöjen ja toiminnan määrittelyyn, 
vaan tyytyi lähinnä tukemaan opistoliikkeen sisäistä ke-
hitystyötä. Vuoden 1962 lakia voidaan hyvin pitää tämän 
kehityslinjan huipennuksena. Laki oli nimittäin opistojen 
kannalta erinomainen. Sen sisältö myötäili liiton edustaja-
kokouksissa tehtyjä periaatepäätöksiä. Tehtävänmääritte-
lyä oli laajennettu entisestään, ja suhde kiisteltyyn ammat-
tiopetukseen oli jätetty kokonaan määrittelemättä. 

Opistoliikkeen tulevaisuuden kannalta ratkaisevin 
kohta oli kuitenkin valtionavustuksen tason määrittely, 
joka räjäytti potin. Hallitus oli esittänyt avustuksen korot-
tamista 50 %:sta 60 %:iin, mutta eduskunta päätti nostaa 
avustuksen perustasoksi peräti 70 %. Perustason lisäksi 
köyhemmille alueille luvattiin 15 % lisäavustus. Kun vielä 
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avustuksien piiriin liitettiin luennoijien ja opettajien mat-
kakustannukset sekä lupa lukukauden jälkeiseen jatkotyö-
kauteen, nousivat opistotoiminnan taloudelliset mahdolli-
suudet aivan uudelle tasolle. Toteutunut tukitaso noudat-
teli hallituksen esityksen rinnalla olleen yksityisten kan-
sanedustajien ehdotuksen linjausta. Ehdotuksen tekijöinä 
oli eri puolueiden kansansivistysihmisiä, joista erikseen on 
syyt mainita liiton hallitukseen kuulunut Harjulan kansa-
laisopiston rehtori, kansanedustaja Ensio Partanen (sd.).

Työväenopisto-lehden pääkirjoituksessa puheenjohtaja 
Kosti Huuhka iloitsi, että ”Uusi lakimme on osoitus yhteis-
kunnassamme jatkuvasti vireytyvästä kulttuuritahdosta. 
Sen merkitys ei rajoitu vain nykyhetkeen, vaan ulottuu pit-
källe tulevaisuuteen”. Heti perään nimimerkki P.K.:n pitä-
mällä ”neuvoksen palstalla” riemuittiin: ”Oli todella mil-
teipä liikuttavaa kuunnella niitä täysin myönteisiä, asian 
edistymisestä iloitsevia kansanedustajain puheenvuoroja, 
joita esitettiin äärivasemmistosta äärioikeistoon. (--) Onpa 
pitkästä aikaa hyvä alkaa uutta opintovuotta Suomen kan-
salais- ja työväenopistoissa.”

Suunnittelukeskeinen koulutusjärjestelmä  
ja vapaa sivistystyö

Myötäilevän aikuiskoulutuspolitiikan aika oli kääntymässä 
kohti suunnittelukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan aika-
kautta. Uusi opistolaki oli nimittäin osa laajempaa koulu-
tusjärjestelmän uudistamista. Taustalla olivat paitsi sodan-
jälkeiset poliittiset asetelmat, myös suomalaisen yhteiskun-
nan muuttuminen ja kansainvälisessä koulutuskeskustelus-
sa tapahtuneet paradigman muutokset. Koulutus alettiin 
nähdä aiempaa selvemmin kokonaisuutena, jolla oli kes-
keinen asema niin kansallisen kilpailukyvyn edistämisessä, 
yksilöiden välisessä tasa-arvossa ja demokratian edistämi-
sessä kuin ylipäätään hyvinvointivaltion keskeisenä kivijal-
kanakin. Koulutuspolitiikka oli merkittävä osa uuden ajan 
yhteiskuntapolitiikkaa. 

Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä niin Länsi- kuin 
Itä-Euroopassakin vannottiin kokonaisvaltaisen keskite-
tyn suunnittelun ja ohjauksen nimeen. Yhteiskunnalliset 
ongelmat uskottiin voitavan ratkaista tieteellisellä suun-
nittelulla, organisoinnilla ja rationalisoinnilla. Suomessa 

hallinnon keskittämistoimet etenivät hitaammin kuin 
monessa muussa maassa, mutta lopulta ne tulivat laajasti 
käyttöön 1960- ja 1970-lukujen suurissa yhteiskunnallisissa 
uudistuksissa.

Koulutus oli yksi niistä yhteiskuntapolitiikan alueista, 
joissa keskitetyn suunnittelujärjestelmän uskottiin tuovan 
parhaita tuloksia. Samalla koulutuksen hajanainen kenttä 
pyrittiin yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. Parissa 
vuosikymmenessä toteutettiin valtava koulutuspoliittisten 
uudistusten sarja peruskoulu-uudistuksesta ammatillisen 
koulutuksen ja korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen. 
Uudistuksien myötä Suomessa siirryttiin järjestelmäkes-
keisen koulutuspolitiikan aikaan ja maahan luotiin minis-
teriön, keskushallinnon ja läänien viranomaisten ohjaama 
kansallinen koulutusjärjestelmä. 

Keskusvirastojen merkitys kasvoi, kun niille annettiin 
entistä laajempia suunnittelu-, kehitys- ja ohjaustehtäviä. 
Tämä näkyi myös Kouluhallituksessa, jonka virkamiesten 
määrä moninkertaistui lyhyessä ajassa. Uudessa järjestel-
mässä Kouluhallitus valvoi opistojen toimintaa vahvista-
malla ohjesäännöt, opetussuunnitelmat, rehtorin ja päätoi-
misten opettajien valinnat sekä vastaamalla valtionapujen 
maksatuksesta. Kouluhallitus jatkoi myös perinteisiä oppi-
laitostarkastuksia. Opistoissa suunnittelujohtoinen aika 
tuotti ristiriitaisen asetelman: Kouluhallituksen ja läänien 
virkamiehet määrittelivät toiminnan rajat ja niiden sisällä 
tapahtuvasta toiminnasta päättivät käytännössä rehtorit. 
Näin opistojen ylläpitäjien asema opistoissaan jäi verrat-
tain pieneksi. Asetelman seurauksena etenkin kunnalli-
sissa opistoissa koettiin opistojen olevan enemmänkin osa 
valtillista koulutusjärjestelmää kuin osa paikallista palvelu-
tarjontaa. Käytännössä vapaan sivistystyön vapaus kuiten-
kin säilyi, sillä järjestelmän sisällä opistot saivat työsken-
nellä verrattain autonomisina. 

Elinikäisen oppimisen läpimurto ja  
opistotyöskentelyn hämärtyvät rajat

Suuren koulutusuudistuksen yksi perusvireistä oli 1960-lu-
vulla läpi lyönyt Unescon lanseeraama ajatus elinikäisestä 
kasvatuksesta. Suomessa aihe nousi näkyvästi esiin vuon-
na 1969 julkaistussa Vapaan sivistystyön vuosikirjassa. Aihe 
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herätti laajoja keskusteluja niin kansainvälisesti kuin kan-
sallisestikin. Aluksi puhuttiin elinikäisestä kasvatuksesta, 
mutta lopulta käsitteeksi vakiintui ihmisten omaehtoista 
aktiivisuutta korostava oppiminen. Elinikäisen oppimisen 
käsite, aikuiskoulutuksen raja-aitojen hämärtäminen, ylei-
nen koulutustason nousu, vapaa-ajan lisääntyminen, kan-
sallisen ohjausjärjestelmän käyttöönottaminen ja ammatil-
lisen koulutuksen tuominen opistoihin haastoivat opisto-
väen miettimään opistotoiminnan perusteita uudelleen. 

Snellmanilais-castrénilainen kansallinen sivistysideolo-
gia oli kantanut opistoliikettä pitkään, mutta sen sovittami-
nen uuteen, koulutukseen ja hyvinvointiin nojaavaan kan-
salliseen projektiin osoittautui jatkuvasti vaikeammaksi. 
Aulis Alanen kirjoitti liiton 50-vuotisjuhlakirjassa, että 
Castrénin aikanaan määrittelemät opistotyön sivistyksel-
liset ja demokraattiset tavoitteet olivat kyllä edelleen voi-
missaan ja kääntyivät hyvin elinikäisen kasvatuksen ajatte-
luun – kunhan ne määriteltäisiin uuden ajan käsittein. Sen 
sijaan suhde tuloksien mittaamiseen, ammatilliseen koulu-
tukseen ja vaatimus mahdollisimman suuresta vapaudesta 
suhteessa valtioon olivat kysymyksiä, joihin opistoväen 
pitäisi etsiä uusia vastauksia. Perinteiset käsitykset opisto-
laisten yhteisöllisyyden muodoista sekä opistoliikkeen suh-
teesta työväestöön olivat Alasen mukaan vanhentumassa. 
Toisin kuin vielä sodan jälkeen oli esitetty (ja kiistelty), ei 
opistoliikkeen pohjaa voitaisi enää rakentaa työväenhenki-
syydelle edes castrénilaisessa mielessä, vaan opistojen olisi 
palveltava kaikkia yhteiskuntaryhmiä samoista lähtökoh-
dista. Alanen sivalsi opistoväkeä myös ”älyllisestä laiskuu-
desta”. Castrénin ajatuksien pohjalta ponnistaneelle opis-
toliikkeelle oli käynyt kuten usein aikojen muuttuessa käy: 

”pyhiin kirjoituksiin” vedottiin kritiikittä, tai ne torjuttiin 
vanhentuneina, sisältöjä tarkemmin tuntematta. Opisto-
toiminnassa oli ajauduttu tilanteeseen, jossa viralliset toi-
meksiannot ja käytännön toiminta olivat etääntyneet toi-
sistaan. Tämä puolestaan aiheutti päänvaivaa ”tehtävänsä 
vakavasti” ottaneissa opistojen työntekijöissä.

Keskustelu vapaan sivistystyön toiminnan perusteiden, 
tavoitteiden ja muotojen määrittelystä jatkui näin myös 
opistolain antamisen jälkeen. Aihetta pohdittiin niin opis-
toliikkeen sisällä kuin kouluviranomaisten, toimikuntien 

ja komiteoidenkin toimesta. Lainsäädäntöä päivitettiin 
pariin otteeseen 1970-luvulla, jolloin täsmennettiin joita-
kin kohtia sekä lisättiin mahdollisuuksia sisällyttää erilai-
sia toimintakustannuksia valtionapujen piiriin. Myös käsit-
teistö muuttui ja alettiin puhua käyttökustannusten val-
tionosuudesta ja erillisistä syistä myönnettävistä valtiona-
vuista. 

Opiskelijoiden koulutustason vähittäinen nousu ja 
uudet aikuiskasvatuksen tavoitteet muuttivat osittain myös 
opetussisältöjä. Perinteinen luento-opetus alkoi hiipua ja 
entistä suurempi osa opetuksesta toteutettiin ryhmäope-
tuksena. Vuoden 1963 opistolaki ei enää sisältänyt mää-
räyksiä siitä, mitä opistoissa tulisi opettaa. Näin siitä ei 
myöskään syntynyt vertailukelpoisia tilastoja. Huuhkan 
opistotoiminnan historiassa julkaistujen Erkki Karjalai-
sen laskelmien muukaan lukuvuosina 1959–1960 ja 1969–
1970 opiskelijamääriltään ehdottomasti suurimmat aine-
ryhmät olivat kielet ja ”ammatillis-käytännöllinen opetus”. 
Kymmenessä vuodessa kielten osuus laski kolmanneksella  
(30,2 % → 20,4 %) ja ammatillis-käytännöllisten osuus 
nousi suurimmaksi (25,5 % → 33 %). 1980-luvulle tul-
taessa korostuivat taideaineet, terveys ja liikunta. Huuh-
kan mukaan sotien jälkeisten vuosikymmenien opetusoh-
jelmien pääpiirteenä olivat näiden ryhmien muodostamat 
neljä pilaria.

Opistotoiminta laajeni paitsi uusille alueille myös sisäl-
löllisesti moneen suuntaan. Ensimmäinen askel ovien 
aukaisemisesta uusille ikäryhmille nähtiin vuonna 1974, 
jolloin opistot saivat oikeuden hakea Kouluhallitukselta 
lupaa alle 16-vuotiaiden musiikinopetuksen järjestämi-
seen. Ensimmäisenä vuonna opetusluvan sai jo 130 opistoa. 
Vuonna 1985 lakia täydennettiin niin, että opistot saivat 
mahdollisuuden yleisesti alle 16-vuotiaiden taide- ja taito-
aineiden opetuksen järjestämiseen. Muutokset toivat myös 
lapset ja nuoret mukaan opistotoimintaan. Pienemmissä 
opistoissa merkittävä osa opiskelijoista saattoi 1980-luvulle 
tultaessa olla alaikäisiä. Muutos lisäsi jälleen uuden kier-
teen opistotyön määrittelyyn, sillä nyt toimintaa ei enää 
voinut puhtaasti määritellä aikuiskoulutukseksi.

Perustoiminnan lisäksi opistoilla oli jo perinteisesti 
ollut rooli erilaisten erityisryhmien koulutuksen täyden-
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täjänä ja monenlaisten erilliskoulutuksien järjestäjänä. 
Kokonaiskuvassa nämä ovat olleet verrattain pieniä toi-
mintoja, mutta opistotoiminnan rajoja koettelevina ne 
ovat usein herättäneet opistoväessä suuria tunteita. Oppi-
velvollisuuden lakisääteisyys oli toteutunut hitaasti, joten 
aikuisväestössä oli ollut pitkään sellaisia, joilta koulu oli 
jäänyt käymättä. Heitä varten monissa opistoissa oli jär-
jestetty kansakoulu- ja keskikoulukursseja. Kun peruskou-
lu-uudistus toteutui ja peruskoulun tarjoama oppimäärä 
kasvoi, haluttiin parantaa kansakoulupohjalta toimivien 
mahdollisuuksia tarjoamalla heille peruskoulukursseja. 
Opistojen ohjelmiin otettiin vähitellen myös jonkin ver-
ran lukiokursseja ja muita toisen asteen opintoja. Joissakin 
opistoissa ryhdyttiin pienessä mittakaavassa tarjoamaan 
myös mahdollisuuksia suorittaa korkeakoulukursseja. 
1970-luvulla käynnistettiin avoimen korkeakoulun kokei-
luja, joihin osallistui myös monia opistoja.

Jo 1930-luvun alun suuren laman aikana oli joissa-
kin opistoissa järjestetty työttömille suunnattuja kursseja 
ja 1920-luvulla rajaseudun opistoissa oli järjestetty pako-
laisille suunnattua opetusta. Tämä tehtäväsuuntaus vah-
vistui osana 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallista mur-
rosta. Opistotoimintaa suunnattiin niin romaniväestölle, 
vangeille kuin 1970-luvulla maahan Etelä-Amerikasta ja 
Vietnamista saapuneille pakolaisillekin. Työttömyyden 
kasvaessa 1970-luvulla ryhdyttiin opistoissa jälleen järjes-
tämään uudenlaista työttömille suunnattua koulutustoi-
mintaa. Paljon julkisuutta saivat esimerkiksi 1970-luvun 
lopulla Jämsänkosken työväenopistolla järjestetyt työttö-
mien ”henkisen rohkaisun” kurssit. Myöhempiin vuosiin 
nähden erityisryhmille suunnattu toiminta oli kuitenkin 
vielä pienimuotoista.

Voiko opistoissa antaa ammatillista opetusta –  
vuosikymmenien riita

Suurimpia periaatteellisia kiistakysymyksiä oli opistoliik-
keen alkuajoista saakka ollut suhde ammattiopetukseen. 
Etenkin 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä am-
matillisen opetuksen välttäminen oli yksi keskeisistä ope-
tuksen suunnittelun perusteista. Esimerkiksi Castrénin 
johtamassa Helsingin työväenopistossa ei aluksi ollut saa-

nut antaa teatteriopetusta, koska sen pelättiin muodostu-
van kaupungin teatterien ammattikouluksi. Rajanveto hui-
pentui siihen, että Kansallisteatteriin vierailunäytökseen 
esiintymään kutsuttu opiston teatteriryhmä joutui johtajan 
kehotuksesta kieltäytymään mahdollisuudesta. Tämä esi-
merkki osoittaa hyvin, kuinka vaikeaa rajanveto käytän-
nössä oli ollut. 

”Vuoden merkittävin tapahtuma aikuiskoulutuksen kannalta oli 

Aikuiskoulutuskomitean II osamietinnön valmistuminen. Mietin-

nössä hahmoteltiin opistojen tulevia tehtäviä ja tavoitteita koko 

aikuiskoulutustoiminnan näkökulmasta. Komitean esitykset tyy-

dyttivät varsin pitkälle opistoväen toiveita (--)”  

Kansalais- ja työväenopistojen liiton toimintakertomus 1975

Vapaan sivistystyön kenttä oli sodan jälkeisinä vuosina 
omaksunut aikuiskasvatuksen käsitteen, mutta opistoväen 
perinteiden mukaisesti sen piiriin ei laskettu aikuisten am-
matillista koulutusta. Rakennemuutoksen aika ja koulutus-
järjestelmän uudistaminen nostivat aiempaa laajemmin 
kritiikkiä perinteistä jakoa kohtaan. Näkyväksi muutos 
tuli 1970-luvun alussa aikuiskoulutuskomitean kaksiosai-
sessa mietinnössä. Siinä aikuiskoulutuksen kenttää arvioi-
tiin ensimmäistä kertaa kokonaisuutena, joka kattoi kaiken 
aikuisväestölle suunnatun koulutustoiminnan ammatil-
lisesta koulutuksesta vapaan sivistystyön toimintaan. Ai-
kuiskoulutus määriteltiin koko tämän kokonaisuuden kat-
tavaksi yleiskäsitteeksi. 

Komitea nosti yleisemmälle tasolle opistoliikkeen ikui-
suuskeskustelun ydinkysymykset. Organisaatioina opistot 
ja muut vapaan sivistystyön toimijat muodostivat selvära-
jaisen kokonaisuuden, mutta tehtävänmäärittelyn puolella 
rajanveto muun aikuiskoulutuksen suuntaan oli hankalaa. 
Komitean mukaan kansalaisopistoilla oli tärkeä rooli aikuis-
väestön koulutuksellisten erojen tasoittajana ja sivistyksel-
lisen tasa-arvoisuuden edistäjinä. Komitea esitti myös, että 
opistoille voitaisiin antaa lupa osallistua paikallisten tarpei-
den mukaan myös ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.

Aikuiskoulutuksen tarjonta ja kysyntä kasvoivat räjäh-
dysmäisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Rakenne-
muutoksen kiihtyessä yhä useamman aikuisen täytyi päi-
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vittää tai täydentää ammatillista osaamistaan. Vuoteen 
1980 mennessä ammatillisten opintojen osuus aikuiskoulu-
tuksen tarjonnasta ohitti perinteiset yleissivistävät ja har-
rastustavoitteiset opinnot. Muutosta kiihdytti vielä val-
tioneuvoston vuonna 1978 tekemä periaatepäätös, jossa 
ammatillinen koulutus nostetiin aikuiskoulutuksen tär-
keimmäksi painopistealueeksi. Tämä asetelma herätti opis-
toliikkeen sisällä suurta epävarmuutta ja kiistoja. Olisiko 
opistojen pitäydyttävä perinteisessä vapaan sivistystyön 
määritelmässä, vai pitäisikö yhteiskunnalliseen muutok-
seen lähteä mukaan? 

Monissa opistoissa päätettiin lähteä vastaamaan paikal-
liseen aikuiskoulutustarpeeseen järjestämällä tutkintoihin 
valmentavaa koulutusta sekä myös jonkin verran ammat-
tiin pätevöittävää koulutusta. Joissakin opistoissa oli jo 
1950-luvulla ryhdytty tarjoamaan myös ammatillisia kurs-
seja. Laajemmin ammattiin pätevöittävää koulutusta opis-
toissa ryhdyttiin järjestämään 1960-luvulla, jolloin Koulu-
hallitus alkoi myöntää siihen lupia. Näin opetusohjelmiin 
tuli mm. perhepäivähoitajan, kiinteistönhoitajan ja kotia-
vustajan ammatteihin valmistavia kursseja. Tämä toiminta 
oli kuitenkin verrattain pienimuotoista ja suhde ammatil-
liseen aikuiskoulutukseen jakoi opistoväkeä edelleen. Kai-
ken kaikkiaan suhde opistotoiminnan rajoihin aiheutti 
opistoliikkeen sisällä jatkuvaa kitkaa sodan jälkeisinä vuo-
sikymmeninä ja se huipentui lopulta 1980-luvulla koet-
tuun identiteettikriisiin.

Opisto joka kuntaan ja kansa opistoihin?

”Ristiriitaisen ajankohtamme myönteisimpiin ilmiöihin on luet-

tava kuuluvaksi se kansan syvien rivien keskuudessa ilmenevä 

opinnollinen harrastus, joka äskeisen sodan päätyttyä on ollut 

havaittavissa m. m. työväenopistoliikkeemme laajenemisena.” 

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1947

Kansalais- ja työväenopistoilla oli sota-aikana ollut tärkeä 
asema etenkin kotirintaman tukemisessa. Opistot tarjosi-
vat henkireiän pelon ja pulan maailmassa. Sodan päätyt-
tyä opistot olivat osaltaan auttamassa paluuta rauhaan ja 

vastaamassa sotavuosien aikana syntyneeseen aikuisväes-
tön koulutustarpeeseen. Lähtökohdat olivat hankalia: Mo-
net opistojen opettajista ja opiskelijoista olivat menettä-
neet henkensä tai terveytensä. Kotien lisäksi luovutetuille 
alueille oli jäänyt myös useita opistoja, suurimpana Viipu-
rin työväenopisto. Etenkin kaupunkien työväenopistoilla 
oli merkittävä rooli siirtoväen kotouttamisessa. Esimerkik-
si Helsingissä järjestettiin erityistä Karjala-piiriä, jossa ko-
tinsa menettäneille tarjottiin mahdollisuus vertaistukeen 
sekä tarvittavia tietoja uudelle kotiseudulle kotiutumiseen. 
Kaiken kaikkiaan siirtoväestölle kohdistettua ”ympäristö-
työtä ja laajennustoimintaa” harjoitettiin Suomen huollon 
tuella parissakymmenessä opistossa. Toiminnan piirissä 
laskettiin olleen parikymmentä tuhatta ihmistä.

”Vaikka kaikki ilmoittautuneet, kuten hyvin tiedetään, eivät py-

sykään mukana koko lukuvuotta, ovat nuo numerot todella 

kunnioitettavia. Paljon suurempikin on opistoissamme talven 

mittaan käyvien, yleisiä luentoja y.m. tilaisuuksia seuraavien 

joukko, josta kuitenkaan ei ole lähempiä tilastollisia tietoja. Toi-

mintamme tavoittamat kansalaispiirit ovat jo tätenkin laskien 

merkittävissä kuusinumeroisin luvuin, mikä on aihetta muistaa 

työväenopistoliikkeen merkitystä arvioitaessa.”  

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1958

Kaiken kaikkiaan opistotoiminnalle oli sodan jälkeisinä 
vuosina suuri kysyntä. Opiskelijoiden määrä kaksinker-
taistui vuosien 1945–1949 välillä nousten vuosikymmenen 
vaihteessa jo noin 40  000 opiskelijaan. Samalla vuosina 
1944–1948 maahan perustettiin kaikkiaan 46 uutta opis-
toa. Tämän jälkeen perustamistahti hiipui ja vuoteen 1962 
mennessä perustettiin vain 24 opistoa. 1960-luvun alus-
sa noin 51 % suomalaisista asui opistopalveluiden piiris-
sä ja heistä suurin osa oli kaupunkilaisia. Opiskelijoita oli 
1960-luvulle tultaessa vuosittain hieman yli 70 000. Sitten 
kaikki jälleen muuttui.

Työväen- ja kansalaisopistoista puolen miljoonan  
suomalaisen käyttämä kunnallinen peruspalvelu?

Vuonna 1963 voimaan tullut valtionapulaki ja nopea yh-
teiskunnallinen rakennemurros johtivat opistoliikkeen no-
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Opistojen ja opiskelijoiden määrä lähti jyrkkään kasvuun uuden  
lain tultua voimaan vuonna 1963, kuten liiton 1970-luvun tiedo-
tusdiasta voi lukea. Pitkät ilmoittautumisjonot tulivat osaksi kaik-
kien kuntien vuodenkiertoa. Alemmassa kuvassa Rauman työväen-
 opiston ilmoittautumisjono syksyltä 1978. Kuvat: Kansalaisopistojen 
liitto ja Rauman kansalaisopiston arkisto.

EDUSTAJAKOKOUS | Työväenopistot demokraattisen ajatustavan syventäjinä | Vaasa |||1946

44



peaan laajentumiseen. Opistot alettiin nähdä kuntien pe-
ruspalveluna ja uusia opistoja perustettiin hurjaan tahtiin. 
Heti ensimmäisenä vuonna aloitti 16 uutta opistoa. Huip-
pu saavutettiin vuonna 1966, jolloin perustettiin 22 opistoa. 
Vuosikymmenen lopulla oltiin jo tilanteessa, jossa lähes jo-
kaisessa kunnassa oli oma opistonsa. 

Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1979 Suo-
messa oli jo 270 opistoa. Näistä 153 oli perustettu uuden 
lain voimaantulon jälkeen. Kunnallisia opistoja oli 237 ja 
yksityisiä 33. Jälkimmäisistä suurimman ryhmän muo-
dostivat setlementtiopistot, joita oli 21. Merkittävää tässä 
1960-luvulta alkaneessa opistoliikkeen laajentumisessa oli 
erityisesti opistojen leviäminen maaseudulle. Maaseutu-
 opistojen osuus kaikista opistoista oli ollut sodan loppuessa 
noin 14 % ja 1960-luvun alussa 24 %. Tämän jälkeen osuus 
nousi 1970-luvun lopulle tultaessa jo yli 60 %:iin. Kaiken 
kaikkiaan vuoteen 1980 tultaessa opistopalvelut olivat laa-
jentuneet käytännössä kaikkien suomalaisten asuinalueille. 

Opistotoiminnan nopea laajentuminen näkyi myös 
opiskelijamäärissä. Sadantuhannen opiskelijan tavoite rik-
koutui jo 1960-luvun puolivälissä, kahdensadantuhannen 
vuosikymmenen vaihteessa, neljänsadantuhannen 1970-
luvun alussa ja vuosikymmen päättyessä opiskelijoita oli jo 
545 000. Opistoliikkeen laajentuessa ja rakennemuutoksen 
edistyessä työväen opistoista tuli kansalaisten opistoja: työ-
läisten osuus laski nopeasti. Sen sijaan sukupuolijakauma 
pysyi samana kuin aiemmin, eli kaksi kolmannesta opiske-
lijoista oli naisia. Opiskelijoista suurin osa oli 1970-luvulle 
tultaessa työikäisiä aikuisia, mikä vastasi yleisemminkin 
suomalaisen yhteiskunnan väestödemografiaa. 

Yhteiskunnallinen murros näkyi – ja tavallaan myös ei 
näkynyt – opiskelijoiden pohjakoulutuksessa. Oppivelvol-
lisuuden seurauksena opistoissa ei enää ollut entisessä laa-
juudessaan sellaisia opiskelijoita, joilta koulut olivat koko-
naan jääneet väliin. Opistoissa opiskelleiden koulutustaso 
oli kuitenkin Huuhkan laskelmien mukaan edelleen jon-
kin verran koko väestön koulutustasoa alhaisempi. Mer-
kittävällä osalla opiskelijoista oli takanaan vain kansa- tai 
oppikouluopinnot. Kansallisen koulutusprojektin tulokset 
eivät vielä 1970-luvun lopulle tultaessa näkyneet opistolais-
ten pohjakoulutuksessa. Opistot olivat oppilaitoksia edel-

leen erityisesti niille väestönosille, joilta luvut olivat aika-
naan jääneet vähiin. Muutoksen merkit alkoivat kuitenkin 
vähitellen näkyä myös opiskelijatilastojen toisella laidalla, 
sillä myös korkeakoulutettujen osuus opiskelijoissa oli suu-
rempi kuin koko väestössä.

Työväenopistojen liitosta Kansalais- ja  
työväenopistojen liitoksi – kaupunkilaisten 
liikkeestä koko kansan liikkeeksi

”[Liiton] Tehtävien painopiste on vuosien varrella vaihtunut.  

Tätä muutosta yksityiskohtaisemmin erittelemättä voidaan  

todeta, että ns. aatteellinen paatos on selvästi vähentynyt ja 

eräät opintopoliittiset ja pedagogiset tehtävät, mm. koulutus-

toiminta, ovat kohonneet tärkeysjärjestyksessä. Yleisluonteel-

taan liiton työ on kuitenkin entisen kaltaista: Sen päätehtävä 

on edelleen perusedellytysten luominen opistojen tehokkaalle 

työlle.” Toiminnanjohtaja Väinö Ruusala 1969

Sodan jälkeisiä vuosikymmeniä voidaan pitää opistoliik-
keen kulta-aikana. Opiskelijoiden määrät kasvoivat no-
peasti ja samalla jo sotaa edeltävänä aikana kokeiltuja yh-
teisöllisyyden muotoja otettiin käyttöön yhä laajemmin. 
Uudet tulokkaat integroitiin kansanliikkeeseen. Samalla 
laajentuminen myös muutti kansanliikkeen luonnetta. Jo 
vuoden 1962 laissa työväenopisto-nimen rinnalle oli otet-
tu myös kansalaisopisto. Sama linjaus huomioitiin myös 
liitossa. Oulussa heinäkuun alussa 1967 kokoontunut 
edustajakokous päätti Kuopion kansalaisopiston eli maan 
vanhimman kansalaisopiston ehdotuksesta muuttaa lii-
ton nimen muotoon ”Kansalais- ja työväenopistojen liitto 
(KTOL)”. 

Kaksikieliseksi nimi muutettiin vuonna 1979. Peri-
aatteessa liitto oli alusta lähtien ollut kaksikielinen, mutta 
käytännössä kielikysymys oli jäänyt vähälle huomiolle. 
Ruotsinkieliset opistot olivat heti sodan jälkeen ryhtyneet 
tehostamaan yhteistoimintaansa. Liittoon palkattiin osa-
aikainen ruotsinkielinen sihteeri ja Työväenopisto-lehdessä 
alettiin julkaista ”Svenska sidan”-osastoa. Ruotsinkielinen 
toiminta järjestäytyi ”Svenska sektionen inom Arbetarins-
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titutens förbund” -nimellä 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa 
aluksi epävirallisesti ja vuonna 1957 virallisesti. Yhteistoi-
mintaelimen suhde liittoon jäi nimen viittauksesta huoli-
matta aluksi määrittelemättä, sillä vastuut ja velvollisuu-
det saatiin sovittua vasta vuonna 1962. Näin liiton sisälle 
oli syntynyt ruotsinkielisten opistojen osasto, joka edisti 
nimenomaan ruotsinkielisen kentän etuja ja yhtenäisyyttä. 
Pian kuitenkin huomattiin, ettei asetelma kaikilta osilta 
ollut täysin onnistunut. 1970-luvulla käytiinkin jo pitkiä 

neuvotteluja siitä, pitäisikö ruotsinkielisten opistojen jär-
jestäytyä erilliseen järjestöön vai toimia liiton sisällä. Kes-
kusteluissa päädyttiin lopulta yhteiselon jatkamiseen.

Ruotsinkielisten opistojen verkoston muodostamisen 
lisäksi opistoliikkeessä koettiin tarvetta opistojen paikal-
listen yhteistoimintamuotojen kehittämiseen. Eriasteista 
yhteistoimintaa oli järjestetty jo sotia ennen, mutta pysy-
vämmälle pohjalle yhteistoiminta alkoi rakentua vuodesta 
1946 lähtien. Tuolloin nimittäin perustettiin ensimmäiset 
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opistopiirit. Yhdistyspohjaiseksi perustettujen piirien toi-
menkuvaan kuului mm. luennoijien välittäminen, vierai-
lut, retket, yhteiset kulttuuritapahtumat sekä ylipäätään alu-
eellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen. Mukana olivat 
opistolaisuuden kaikki neljä ryhmää eli rehtorit, opettajat, 
opiskelijat ja johtokuntien edustajat. Piirit syntyivät paikal-
lisesta tarpeesta ja malli levisi nopeasti eri puolille Suomea. 

Piirien määrän kasvaessa ryhdyttiin miettimään niiden 
suhdetta liitoon sekä toiminnan laajentamista kattamaan 
koko maan. Monien vaiheiden jälkeen liiton edustajako-
kous päätti vuonna 1967, että maa jaettaisiin 12 suomen-
kieliseen opistopiiriin sekä Svenska sektionenin muodos-
tamaan ruotsinkieliseen piiriin. Piirit säilytettiin kuitenkin 
erillisinä yhdistyksinä, eikä niitä otettu suoraan osaksi lii-
ton organisaatiota. Järjestelmästä ei lopulta missään vai-
heessa muodostunut yhtenäistä, vaan jokaisella piirillä oli 
omat toimintamuotonsa ja -tapansa. Osassa toiminta oli 
erittäin aktiivista, mutta joissakin piireissä yhteistyö jäi 
vaatimattomaksi.

Piirijärjestelmän käyttöönottamisen lisäksi opisto-
liikkeessä jouduttiin muutenkin miettimään liiton hallin-

torakenteen uudistamista. Joka kolmas vuosi kokoontu-
neet edustajakokoukset olivat muuttuneet suuriksi jouk-
kotapahtumiksi, jolloin yhteys johtokunnan toimintaan 
oli alkanut käydä liian ohueksi. Opistoliikkeen laajen-
tuessa uusille alueille kasvoivat myös johtokunnan jäsen-
ten asuinkuntien etäisyydet pääkaupunkiin. Kaikki eivät 
enää voineet osallistua aktiivisesti hallituksen työskente-
lyyn. Näin liitossa jouduttiin ottamaan käyttöön uusia toi-
mintamalleja. Johtokunnan käytännön toimia siirrettiin 
1960-luvulla Helsingissä toimineelle kuusijäseniselle työva-
liokunnalle sekä erilaisille muille valiokunnille ja jaostoille. 

Suurempi hallinnollinen uudistus toteutettiin vuonna 
1970, jolloin liiton edustuksellinen organisaatio muutet-
tiin kolmiportaiseksi. Edustajakokouksen ja johtokunnan 
välille perustettiin edustajakokouksen valitsema pysyvä 
valtuusto. Perinteiden mukaisesti valtuustopaikat jaettiin 
niin, että 2/5 paikoista kuului rehtoreille ja opettajille, 2/5 
opiskelijoille ja 1/5 johtokuntien edustajille. Ylintä valtaa 
käytti edelleen edustajakokous, mutta kokouksien välillä 
isommista periaatteellisista kysymyksistä päätösvalta kuu-
lui valtuustolle.

Opistoliikkeen räjähdys mäinen kasvu 
näkyi myös liiton toiminnassa. Koulu-
tustoiminnan merkitys kasvoi ja jär-
jestöorganisaatioon lisättiin liiton val-
tuusto. Mo lemmat kuvat ovat vuo delta 
1971. Viereisellä sivulla ollaan rehto-
rien joululomaseminaarissa, tämän 
sivun kuvassa on liiton ensimmäinen 
valtuusto Helsingin työväenopistolla. 
Kuvat: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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Uusia kasvoja – ja uusia puolueita

Saman 1960-luvun murroksen yhteydessä liiton johdossa 
tapahtui myös sukupolven vaihtuminen. Perustamisesta 
lähtien mukana ollut ja vuodesta 1938 lähtien puheenjohta-
jana toiminut T. I. Wuorenrinne luopui tehtävästään vuon-
na 1961. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kosti Huuhka, 
joka oli Wuorenrinteen seuraaja myös Helsingin työväen-
opiston rehtorina. Huuhka toimi puheenjohtajana kymme-
nen vuotta, ennen kun siirtyi Kouluhallitukseen vapaan si-
vistystyön osaston ylitarkastajaksi. 

Vuoden 1970 organisaatiouudistuksen jälkeen liitolla 
oli kaksi puheenjohtajaa, joista valtuuston puheenjohtaja 
oli samalla liiton puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Helsingin työväenopiston reh-
tori T. O. Kivimäki. Helsingin työväenopiston rehtorien 
keskeinen rooli liiton johdossa jatkui näin alkuvuosista 
aina 1970-luvun lopulle saakka. Tätä helsinkiläispaino-
tusta korosti vielä se, että ruotsinkielisten opistojen edusta-
jana toimikunnassa toimi vuosikymmenien ajan Arbiksen 
rehtori John Österholm. Uuden ajan johtokunnan ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin vuonna 1971 Helsin-
gin työväenopiston opistolaisyhdistyksen puheenjohtaja, 
myymäläesimies Leo Mäkinen. Valinta oli historiallinen 
myös siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa johtokunnan 
puheenjohtajaksi valittiin opiskelijoiden edustaja. Liitolla 
on historiansa aikana ollut myös kaksi kunniapuheenjoh-
tajaa. Vuonna 1967 edustajakokous kutsui Wuorenrinteen 
kunniapuheenjohtajaksi ja samanlaisen tunnustuksen sai 
vuonna 1980 T. O. Kivimäki. 

Opistoliikkeen nopean laajentumisen seurauksena toi-
mintaan tuli mukaan paljon uusien alueiden henkilökun-
taa ja opistolaisia. Perinteisten opistojen ja liitossa pitkään 
toimineiden yhteisöjen rinnalle tuli kokonaan uudenlaisia 
alueita ja ihmisryhmiä. Samaan ajankohtaan ajoittui myös 
suomalaisen yhteiskunnan politisoituminen ja demokrati-
soituminen, jonka seurauksena poliittiset toimijat nousivat 
näkyviin asemiin myös järjestökentässä. Liitossa politisoi-
tuminen näkyi erityisesti edustajakokouksessa ja valtuus-
tossa. Puoluepolitiikka oli vahvasti mukana liiton toimin-
nassa etenkin 1970- ja 1980-luvuilla. Valtuustopaikat, halli-

tuspaikat ja puheenjohtaja valittiin kaikki puolueiden voi-
masuhteiden mukaan. Vanhan opistoväen sekä myöhem-
pien aikojen toimijoiden näkökulmasta politiikan tulemi-
nen liittoon nähtiin lähinnä kriittisessä valossa. Enää ei toi-
mittu vain liikkeen sisäisten tavoitteiden mukaisesti, eikä 
johtotehtäviin aina tullut valituksi liikkeen omia miehiä. 
Toisaalta puoluepolitiikan mukaantulo avasi liiton luotta-
mushenkilöille suorat yhteydet valtakunnanpolitiikkaan. 
Koulutuspolitiikan linjauksiin voitiin vaikuttaa suoraan.

Verkostoitumista ja edunvalvontaa myötätuulessa

”Entiseen tapaan oltiin läheisessä kosketuksessa eritoten koulu-

hallitukseen, mutta myös lukuisiin muihin virastoihin, laitoksiin 

ja keskusjärjestöihin eri asioissa.”

Työväenopistojen liiton toimintakertomus 1956

Edunvalvonnallisesti sodan jälkeiset vuodet olivat pitkään 
opistoliikkeen kulta-aikaa, joskin lainsäädännön uudista-
minen osoittautui lopulta vuosikausien hankkeeksi. Vuo-
sina 1953–1954 valtiontalouden heikko yleistilanne uhkasi 
näkyä valtionapuprosentin pienenemisenä, mutta säästö-
hanke saatiin torjutuksi ”aktiivisen vastareaktion” ansiosta, 
kuten liiton toimintakertomuksessa kuvattiin. Leikkaukset 
saatiin torjuttua sittemmin myöhempinä vuosina tutuksi 
tulleilla keinoilla: liitto ja muut kansansivistysjärjestöt or-
ganisoivat yhdessä Kouluhallituksen kanssa kampanjan, 
johon liittyi vierailuja päätöselinten luona, erilaisia lähe-
tystöjä ja laajaa lehtikirjoittelua. 

Isossa kuvassa valtiovalta kuitenkin seuraili liikkeen 
toivomuksia ja lopulta vuoden 1963 laki takasi toiminnalle 
hyvät taloudelliset lähtökohdat. Yhteiskunta- ja koulutus-
politiikan suuret hankkeet sekä aikuiskoulutuksen keskus-
telut pitivät kuitenkin liiton edunvalvontatyön kiireisenä. 
Perinteisesti etujärjestöillä oli käytössään kaksi keinoryh-
mää: suhdetoiminta ja painostustoiminta – kuten toimin-
nanjohtaja Väinö Ruusala vuonna 1969 asian muotoili. 
Käytännössä liitto pystyi Ruusalan mukaan kuitenkin käyt-
tämään näistä keinoista vain suhdetoimintaa. Siinä liitolla 
olikin pitkät perinteet. Suhteet Kouluhallitukseen ja minis-
teriöön olivat läheiset. Liittoa kuunneltiin ja sillä oli myös 
oma edustajansa Valtion kansansivistyslautakunnassa. 
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Koulutuspolitiikan uudistustahdin kiihtyessä ja toi-
minnan kansainvälistyessä vapaan sivistystyön keskeisim-
mät järjestöt ryhtyivät pohtimaan yhteisen etujärjestön 
perustamista. Yhteistyötä oli toki tehty jo vuosikymme-
nien ajan ja samat ihmiset vaikuttivat monissa järjestöissä, 
mutta koulutusjärjestelmän uudistuksiin vaikuttaminen 
edellytti järjestäytyneempää toimintaa. Neuvottelut yhteis-
työstä aloitettiin 1960-luvun alussa. Hankkeen puuhamie-
henä toimi myöhemmin työväenopistoliikkeen johtohah-
mona tunnetuksi tullut Kosti Huuhka, joka oli tuolloin 
Kansanvalistusseuran toiminnanjohtaja. Järjestäytymisen 
syiksi esitettiin paitsi kotimainen edunvalvonta, myös kan-
sainvälisen vapaan sivistystyön verkostoissa toimiminen. 
Aluksi päädyttiin yhteistyömalliin, jossa valtionapua saa-
neet kansansivistysjärjestöt muodostivat Suomen vapaan 
sivistystyön yhteistyötoimikunnan, joka toimi rekisteröi-
mättömänä Kansanvalistusseuran yhteydessä. Varsinai-
nen perustamiskokous pidettiin vuoden 1962 alussa 
ja mukaan lähtivät Kansanvalistusseura, Työväen 
Sivistysliitto, Työväenopistojen liitto, Suomen Kan-
sanopistoyhdistys, Svenska Folkskolans Vänner ja 
Opistotoiminnan Keskusliitto. 

Jo yhteistyötoimikunnan ensimmäisinä vuo-
sina oli nähtävissä, että kansallisessa edunvalvon-
nassa yhteisen sävelen löytäminen oli usein vai-
keaa. Sen sijaan kansainvälisessä yhteistyössä jär-
jestely osoittautui heti toimivaksi. Muutaman 
vuoden jälkeen toiminnalle ryhdyttiin etsimään 
pysyvämpiä muotoja. Vuosikymmenen lopulla 
vuonna 1968 järjestöt päättivät perustaa yhteis-
työtoimikunnan tehtäviä hoitamaan Vapaan 
sivistystyön yhteisjärjestön. Näin alan järjestöt 
saivat virallisen yhteistyöorganisaation ajamaan 
alan yhteisiä etuja sekä ylläpitämään kasvatusa-
lan kansainvälisiä yhteyksiä.

Kasvun rajat ja kansanliikkeen voimannäyttö

Myötätuulta jatkui aina 1970-luvulle saakka, jolloin val-
tionosuuksien kustannuksien kasvu sekä öljykriisistä alka-
nut taloudellinen epävarmuus herättivät valtiovallan poh-
timaan rajoitteita ja mahdollisia säästöjä. Tilanne kärjistyi 
vuonna 1976, jolloin hallitus ilmoitti suunnittelevansa laki-
esitystä, joka määrittelisi tiettyjä rajoja ja supistuksia opis-
tojen ja opintokeskusten kustannuksille. Julkisuudessa pu-
huttiin, että valtiovalta tulisi asteittain poistamaan harras-
teaineiden tuen kokonaan. 

Tilanne koettiin uhkaavaksi ja liitto reagoi ehdotuksiin 
voimakkaasti: ”Ehdotus aineryhmäkohtaisesta rajoitta-
misesta on Opistolain ja vapana sivistystyön hengen sekä 
KTOL:n opistopoliittisen linjan vastainen toimenpide.” 

Rajujen säästötoimien ja supistuksien uhka sai opisto-
 väen aktivoitumaan. Liiton tiedotuskampanja ja opisto-
laisliikkeen suuri adressi saivat paljon huomiota julkisuu-
dessa. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti julkaisi loppuvuo-
desta 1976 aihetta käsitelleen laajan jutun.
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KTOL käynnisti tiedotuskampanjan, jossa kerrottiin osan 
säästötoimista jo käytännössä toteutuneen sekä korostet-
tiin, että säästöt lisäisivät alueellista ja sosiaalista epätasa-
arvoa. Toteutuessaan täysimääräisenä suunnitelma johtaisi 
opistotoiminnan merkittävään vähentymiseen ja iskisi eri-
tyisesti maaseudun aikuisväestön aikuiskoulutusmahdolli-
suuksiin. 

Liiton kampanja sai tukea ja näkyvyyttä myös julkisuu-
dessa. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti julkaisi aiheesta koko 
sivun jutun, jonka otsikkona oli ”Opistojen toimintaa 
supistetaan – TUHANSILTA VIEDÄÄN AINOA MAH-
DOLLISUUS”. Jutussa kritisoitiin valtiovaltaa siitä, että 
se oli yhteiskunnallisissa uudistuksissa rakentanut niin 
kalliin ja byrokraattisen kokonaisuuden, ettei sen ylläpi-
tämiseen riittänyt varoja. Hallitus kohdisti säästötoimia 
helpoimmiksi katsomiinsa kohteisiin: ”Hätäpäissä esite-
tään supistuksia sinne, missä vastus koetaan vähäisem-
mäksi. Niiltä, joilla vähän on, on helppo ottaa se vähäkin 
pois!” Samaa viestiä oli luettavissa liiton Helsingin Sano-
mille järjestämästä jutusta, jonka keskiössä oli Rovanie-
men maalaiskunnassa asunut Suomisen perhe. Sivukylällä 
asuneelle perheelle ei lähialueilla ollut tarjolla muita har-
rasteita. Opiston harrastetoiminnan merkitystä kuihtuvan 
alueen henkireikänä korosti, että opiston teatteriryhmä oli 
valmistelemassa näytelmää paikkakunnan historiasta ja 
rakennemuutoksen seurauksista. Opiston teatteriryhmä 
toimi näin tärkeänä alueellisena voimavarana. Toisin olisi 
ollut, jos teatteritoimintaa olisi jouduttu harjoittamaan 
yksinään. Jutussa kerrottiin varoittavana esimerkkinä 
yksin jääneestä teatteripiiristä, joka oli päätynyt ”suurem-
pia miettimättä” valitsemaan projektikseen ”huomattavan 
absurdin ja pornografisen näytelmän”.

Julkisuuskampanjan lisäksi liitto päätti kerätä kansa-
laisadressin säästöjä vastaan. Hanke sai voimakkaasti vas-
takaikua kentältä – opiskelijat, opettajat, opistojen johto ja 
suuri yleisö liittyivät kaikki ”tarmokkaasti yhteisten etu-
jemme puolustamiseen”, kuten toimintakertomuksessa 
todetaan. Opistoliikkeen suureen adressiin tuli lopulta 
lähes 262  000 nimeä! Vastalauseadressi luovutettiin mar-
raskuun lopulla opetusministeri Marjatta Väänäselle 
(kesk.). Suuri adressi oli huima näyttö kansanliikkeen voi-

masta. Liiton johdossa nähtiinkin, että säästöjen uhkalla 
oli ollut myös positiivisia seurauksia. ”Yhteinen vaara” oli 
tiivistänyt opistolaisten rivit ja samalla lisännyt suomalais-
ten tietoisuutta opistotyöstä.   

Vastarinta tuotti myös tulosta, eivätkä säätötoimenpi-
teet edenneet eduskunnassa. Sen sijaan opistoille annettu 
kehotus menojen rajoittamisesta tuotti vapaaehtoin toi-
menpitein 7–10 % vähennyksen opetustunteihin. Samalla 
säästölinjalla jatkettiin vuosikymmenen loppuun saakka 
Kouluhallituksen vetäessä tiukkaa kulukuuria. Tämä näkyi 
mm. virkojen perustamisen jäädyttämisenä, tuntikattora-
joituksina sekä opetustiloihin kohdistuneina rajoituksina.

Kansanliikkeen liitto – suuria joukko-
 tapahtumia, retkiä ja unelma omasta  
kurssikeskuksesta

”Erityisen merkityksen sille [opistoliikkeen kehitykselle] antaa 

Liiton poikkeuksellinen luonne. Siinähän ovat mukana opisto-

jen omistajat lähinnä johtokuntien kautta, rehtorit, opettajat ja 

opiskelijat eli kaikki muut opistojen toimintajärjestelmään kuu-

luvat intressitasot paitsi toimihenkilöt.”

Kosti Huuhka liiton 40-vuotisjuhlapuheessa 1969

Vuoden 1976 suuri adressi osoitti, että opistoliikkeessä oli 
voimaa. Adressiin osallistui siis lähes 262  000 suomalais-
ta. Vertailun vuoksi voidaan muistuttaa, että 2010-luvulla 
kansalaisaloitteen tekemiseen eduskunnalle riittää puolen 
vuoden aikana kerätyt 50  000 nimeä. Adressi kertoi, että 
suomalaiset kokivat kansalaisopistotoiminnan tärkeäksi ja 
olivat valmiita tukemaan opistotoimintaa liiton kautta. 

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä liitto edusti sekä 
vanhaa työväenopistojen kansanliikettä että nopeasti 
kehittyvän hyvinvointiyhteiskunnan kansalaisopistover-
kostoa. Tämä näkyi aluksi siinä, että sotaa edeltävien vuo-
sien yhteisölliset toimintamuodot olivat vielä voimissaan 
ja ne omaksuttiin myös uusissa opistoissa. Edustajako-
kouksista ja Opistopäivistä kasvoi valtavia useiden satojen 
osallistujien tapahtumia. Esimerkiksi sodan jälkeen Tam-
pereella 1947 järjestettyihin Opistopäiviin osallistui yli 
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puolitoistatuhatta osallistujaa viidestäkymmenestä opis-
tosta. Suuri tapahtuma huomioitiin myös lehdistössä ja 
muun muassa Suomen Kuvalehti julkaisi päiviltä kuvare-
portaasin.

Tultaessa 1950-luvulla opistopäivien luonne muuttui. 
Opistojen sisällä ja paikallisesti opistojen välillä oli jo sotia 
ennen järjestetty erilaisia opintoryhmien välisiä kilpailuja. 
Milloin kilpailtiin lausunnassa, milloin laulussa tai vaikka 
tanhuissa. Lukuisien aloitteiden ja keskustelujen jälkeen 
liitto päätti lopulta ryhtyä järjestämään kansallisia kilpai-
luja. Opistopäivien tilalle kehitettiin erityiset kilpailu- ja 
kulttuuripäivät. 

Ensimmäiset kilpailut järjestettiin vielä vanhanmal-
listen opistopäivien yhteydessä Kotkassa vuonna 1954. 
Lajeiksi valittiin puhe, lausunta, yksinlaulu, ”suorasanai-
set kirjoitukset” ja runot. Lisäksi päivien yhteydessä jär-
jestettiin työnäytteinä käsitöitä, keramiikkaa, posliinin-
maalauksia, nahkaplastiikkatöitä, seuralehtiä, piirustuksia, 
maalauksia, tekstauksia, veistoksia ja tanhuesityksiä. Kot-
kan tapahtuma oli menestys. Päiville osallistui yli 2 000 
opistolaista. Joukkotapahtuman lukuisat esitykset tarjosi-
vat myös ulkopuolisille hyvän esimerkin opistojen toimin-
nan monipuolisuudesta. Tämän jälkeen päiviä järjestettiin 
kolmen vuoden välein. Vuonna 1966 liittotoimikunta kat-
soi, että edellä esitetyt toimintamuodot olivat muuttaneet 
päivien luonnetta niin, että olisi parempi puhua Opistopäi-
vien sijaan Opistojen kulttuuripäivistä. Näin ensimmäiset 
Opistojen kulttuuripäivät järjestettiin Tampereella huhti-
kuussa 1966. Ohjelmassa oli kilpailuja, esityksiä, esitelmiä 
ja juhlia. 

Tämä monipuolinen ja parhaimmillaan tuhansia ihmi-
siä liikkeelle saanut toimintamuoto jatkui elinvoimaisena 
vuosikymmenien ajan. Kulttuuripäivät huomioitiin usein 
myös tiedotusvälineissä ja niiden tason kerrottiin olleen 
korkean. Liikkeen sisällä kilpailuihin suhtauduttiin jatku-
vasti kaksijakoisesti. Toisaalta kilpailujen innostavaa luon-
netta pidettiin opistotoimintaa kehittävänä, mutta samalla 
kilpailujen kritisoitiin jakavan opistoliikettä kahteen ryh-
mään: niihin, joiden resurssit riittivät korkealaatuiseen 
kilpailutoimintaan ja niihin, joilla ei ollut mahdollisuutta 
päästä mukaan. Kritiikin suurin kärki kohdistui kuiten-

kin siihen, sopivatko kilpailut ylipäätään lainkaan opisto-
toimintaan. Yleisen osaamisen tason kohottamisen sijaan 
kilpailut houkuttelivat panostamaan kapeaan kärkeen. Jul-
kisuutta päivät joka tapauksessa opistojen kulttuuritoi-
minnalle tarjosivat. Eräänä tämän toiminnan sivupolkuna 
toteutui vuosina 1985–1986 Mainostelevision kanssa toteu-
tettu ”Ramppivalot”-projekti, jossa opisto- ja piiritasolla 
toteutettiin teatteriryhmien kilpailu, jonka parhaat esityk-
set televisioitiin.

Liiton kurssit ja retket – kurssikeskus jää haaveeksi

Sodan keskeyttämiin toimintoihin kuuluivat myös eri 
opistojen opiskelijoiden yhteiset seuramatkat. Tämäkin 
toiminta herätettiin eloon heti kun olot jälleen parani-
vat. Näin liitto järjesti vuosina 1949–1962 lukuisia opisto-
laisille tarkoitettuja ryhmämatkoja. Liiton organisoimia 
retkiä tehtiin mm. Tukholmaan, Leningradiin, Kööpen-
haminaan sekä muutamiin muihin kohteisiin. Matkoille 
osallistui parhaimmillaan useita satoja osallistujia ja niitä 
varten vuokrattiin monesti kokonainen höyrylaiva. Tämä-
kin toiminta hiipui 1960-luvulla. Vuosikymmenen lopulla 
kansansivistysjärjestöt ja matkatoimistot yrittivät yhdessä 
jatkaa toimintaa ”Löytömatkat”-nimellä markkinoiduilla 
kulttuurimatkoilla, mutta kokeilu ei menestynyt.

Sota-aika oli keskeyttänyt myös kesäkurssien järjes-
tämisen, mutta toiminta elpyi jo vuodesta 1945 saakka. 
Kesäisin ryhdyttiin järjestämään kahta kurssia, joille osal-
listui kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä vuosit-
tain toistasataa opistojen opiskelijaa. Kurssit järjestettiin 
yleensä Päivölän kansanopistossa ja Työväen Akatemiassa. 
Ohjelmassa oli laulua, liikuntaa, retkeilyä, illanviettoja ja 
keskustelua ajankohtaisista asioista. Kesäkurssien toimin-
taan kuului myös oman lehden julkaiseminen.

Kesäkurssien toimintaan liittyi myös haave laajem-
masta yhteisestä kesätoiminnasta. Useilla opistolaisyhdis-
tyksillä oli omia kesäkotejaan, mutta liiton aktiivien pii-
rissä oli jo pitkään haaveiltu yhteisestä kesäpaikasta, jota 
voitaisiin hyödyntää muun muassa liiton järjestämien 
kurssien kotipaikkana. Hanke nytkähti lopulta liikkeelle 
vuonna 1950, jolloin Kansallis-Osake-Pankki teki 60-vuo-
tisjuhallisuuksiensa yhteydessä liitolle asiaan liittyvän 
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Sodan jälkeisinä vuosina jatkettiin kansanliikkeen  
yhtenäisyyttä edistäneiden tapahtumien järjestämis-
tä. Opistopäivät kokosivat yhteen parhaimmillaan 
toista tuhatta opistolaista ja kesäkurssien perinne 
jatkui vuosikymmeniä. Liitto hankki velkarahalla 
myös oman koulutuskeskuksen, joka jäi kuitenkin 
vähälle käytölle. 1960-luvulla opistopäivien tilalla 
alettiin järjestää kilpailu- ja kulttuuripäiviä.  
Kuvat: Kansalaisopistojen liiton arkisto.

KESÄKURSSIT | Suullisen esitystaidon kysymykset | Päivölän kansanopisto, Kuurila |||1954

53

KA
U

PU
N

KI
EN

 S
IV

IS
TY

SO
PI

ST
O

IS
TA

 K
O

KO
 M

A
A

N
 A

IK
U

IS
KO

U
LU

TT
A

JI
KS

I



400  000 markan lahjoituksen. Etsintöjen jälkeen liitto-
toimikunta löysi vuonna 1951 Lopen pitäjästä Sajaniemen 
kylästä hyväksi katsomansa kolmen hehtaarin tontin. Lop-
pijärven rannalla sijainneella Syrjän tilalla oli päärakennus 
ja neljä ulkorakennusta. Paikan aiempiin omistajiin kuului 
mm. Krohnien kulttuurisuku. Kauppahinta oli 1  400  000 
markkaa. Hankinta tehtiin pääosin velaksi ja lainananta-
jina olivat monien työväenopistojen opistolaisyhdistykset. 

Hankkeeseen oli lähdetty optimistisin talouslaskel-
min, mutta lupaava alku kääntyi kuitenkin pettymykseksi. 
Talousvaikeuksien takia rakennuksia ei pystytty uudista-
maan kurssikäyttöön sopiviksi ja vähitellen rakennukset 

Työväenopistojen liiton toimintaan tulivat sotien jälkeen vahvasti mukaan opistolaisten yhteiset ulkomaanretket.  
Vuosikymmenen aikana liitto teki useita retkiä, joita varten se vuokrasi omaan käyttöönsä kokonaisia risteilylaivoja.  
Kuvat:Kansalaisopistojen liiton arkisto.

lahosivat käyttökelvottomiksi. Lopulta tilasta jouduttiin 
luopumaan. Kesäkursseja jatkettiin kuitenkin aina vuoteen 
1973 saakka. Loppuvuosina kesäkursseihin liittyi vuosittai-
nen yhteistyö Neuvostoliiton sivistystahojen kanssa. Kurs-
seilla vieraili usein neuvostoliittolaisia edustajia ja opisto-
jen edustajia pääsi vaihto-ohjelman mukaisesti vieraile-
maan Neuvostoliitossa. 

Vanhojen toimintamallien hiipuessa ja opistolaisyhdis-
tyksien määrän kasvaessa liiton vuosikalenteriin tuli myös 
uusia tapahtumia. Opistolaistoiminnan uusina muotoina 
ryhdyttiin 1980-luvuilla järjestämään Opistoparlamenttia 
keväisin ja Opistolaisten kesäpäiviä elokuussa.
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Opistolaisyhdistyksien ja toverikuntien Suomi

Opistoliikkeen nopean leviämisen seurauksena maahan 
syntyi paljon uusia opistolaisyhdistyksiä. Kun perinteisten 
opistopaikkakuntien opistolaisyhdistykset olivat jo verrat-
tain suuria ja vakiintuneita yhdistyksiä, jouduttiin uusilla 
paikkakunnilla aloittamaan täysin tyhjästä. Laki ja asetus 
eivät puhuneet opistolaisyhdistyksistä mitään, mutta ope-
tusministeriön vahvistamassa toimiluvassa oli kirjaus opis-
tolaistoiminnan tärkeydestä. Tätä kautta se oli mainittu 
myös opistojen ohjesäännöissä. Toiminnalla oli opistoliik-
keessä edelleen merkittävä asema, mistä kertoi se, että mo-
nille uusille paikkakunnille perustettiin 1960- ja 1970-lu-
vulla uusia opistolaisyhdistyksiä. Opistolaisyhdistyksien 
määrällinen huipentuma nähtiin 1980-luvun puolivälissä, 
jolloin niitä oli lähes 200.

Liitto teki opistolaisyhdistystoiminnasta pienen tut-
kimuksen 1960-luvun puolivälin jälkeen ja tulokset olivat 
odotettuja: Sekä opistojen rehtorit että opistolaisyhdis-
tyksien puheenjohtajat pitivät yhdistyksiä tärkeänä osana 
opistoliikettä ja arvostivat niitä erityisesti paikallisena voi-
mavarana. Erot opistolaisyhdistyksien toimintamuodoissa 
ja ylipäätään niiden aktiivisuudessa olivat kuitenkin suu-
ria. Rehtoreille suunnattuun kyselyyn vastanneista yli puo-
let katsoi, ettei yhdistyksien toiminta ollut niin menestyk-
sellistä kuin olisi voinut toivoa. Vastaajien mukaan opisto-
laiset eivät olleet kiinnostuneita järjestöistä, niillä ei ollut 
riittäviä resursseja ja niiden johtoa vaivasivat ”ideaköyhyys, 
johdon kalkkeutuneisuus tai kokemattomuus, klikkiytymi-
nen ja sisäiset riidat”.  Yhdistyksien puheenjohtajat olivat 
rehtorien kanssa samoilla linjoilla siinä, ettei yhdistyksien 
mahdollisuuksia opistotoiminnan kehittämisessä osattu 
täysimääräisesti hyödyntää. 

Joka tapauksessa opistolaisyhdistyksien määrä kas-
voi opistojen määrän mukana ja yhdistykset olivat aktii-
visesti mukana myös liiton toiminnassa – eli kansanliik-
keen perusta pysyi edelleen samana. Edellä esitetyn tut-
kimuksen mukaan yhdistyksille asetetut tavoitteet eivät 
aktiivien ja rehtorien näkökulmasta kuitenkaan toteutu-
neet. Mitä yhdistyksissä sitten tehtiin? Lukuvuotta 1966–67 
käsitelleen tutkimuksen mukaan yhdistyksien toiminnasta 

juhlien ja illanviettojen osuus oli 48,7 % ja retkien 45,5 %. 
Tutkimuksen tehnyt T. O. Kivimäki kirjoittikin harmis-
tuneena, että viihteen osuus oli kokonaista 80,8 %. ”Vain 
harvoissa opistoissa opistolaisyhdistykset todella tekivät 
opistoa tunnetuksi viemällä eteenpäin aikuiskasvatuksen 
sanaa, antamalla aineellista ja henkistä tukea opiskelijoille 
stipendein, kilpailuin, näyttein ja näyttelyin.” Perinteinen 
yhteisöllisyyden lisääminen ei enää muuttuvassa maail-
massa riittänyt, vaan Kivimäki ja kyselyyn vastanneet reh-
torit toivoivat opistolaisyhdistyksiltä aktiivisempaa osal-
listumista aikuiskoulutustyöskentelyn kehittämiseen sekä 
opiston tunnetuksi tekemiseen paikallisesti. Perinteisten 
retkien, kesäkotien ja juhlien rinnalle tarvittiin uuden ajan 
toimintaa. Samalla perinteisten toimintamallien tarkoi-
tusta ja sisältöä olisi pitänyt arvioida muuttuvan maailman 
lähtökohdista käsin.

Mistä opistolaisen tunnistaa? –  
Opistoliikkeelle oma merkki ja lippu

”Kauan kaivattu työväenopistolaisten – johtohenkilöiden,  

opettajien, opiskelijain – yhteinen näkyvä tunnus, TYÖVÄEN-

 OPISTOMERKKI, on nyt valmiina.”

Työväenopisto-lehti 7/1948

Kaiken kaikkiaan opistolaisten kansanliikkeen perinteiset 
toimintamallit kantoivat lähes 1900-luvun lopulle saakka 
ja liiton keskeisenä tehtävänä oli toimia yhteisyyden ylläpi-
täjänä ja edistäjänä. Sotaa ennen käyttöön otettu opistolais-
ten oma merkki ei ollut saavuttanut suurta menestystä, jo-
ten yhteisiä tunnuksia alettiin miettiä uudelleen jo 1940-lu-
vun lopulla. Keskustelujen jälkeen tultiin siihen tulokseen, 
että tarvittaisiin yhteinen tunnus, jota voitaisiin käyttää 
paitsi uusitussa opistolaismerkissä, myös yhteisessä lipus-
sa. Näin liittotoimikunta julisti syksyllä 1947 kilpailun yh-
teisen tunnuksen suunnittelemiseksi. Voittajaksi valikoitui 
Porin työväenopiston taidepiirustuksen opettajan Hem-
mi Koivuniemen ehdotus, jossa sivistyksen laakeriseppe-
leen sisällä olivat tiedonliekkiä suojaavat kädet. Merkin 
kerrottiin symboloivan ”työväenopistoliikkeen aatemaail-
maa: työn piirissä tapahtuvaa tiedon liekin vaalintaa, liekin  

OPISTOJOHTAJAIN KOKOUS | Opistotyöntekijäin täydennyskurssit | Helsingin työväenopisto |||1956
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Työväenopistomerkki otettiin käyttöön vuonna 1948. Alunperin siitä suunniteltiin kaikkien opistolaisten yhteistä tunnusmerkkiä,  
mutta pian siitä tuli ennen kaikkea liiton ansiomerkki. Liitto myöntää jäsenorganisaation hakemuksesta ansiomerkkejä jäsenopistojen  
tai niiden opiskelijakuntien työntekijöille sekä toimi- ja luottamushenkilöille, jotka ovat hoitaneet tointaan tai luottamustehtäviään  
aktiivisesti ja muutoinkin niin, että he ovat paikallisen kansalais- ja työväen-opistotoiminnan kannalta tunnustuksen ansainneet.  
Vuonna 2019 valikoimaan kuuluvat 10-, 15-, 20-, 30-, 40- ja 50-vuotisansiomerkit. Yläkuvassa merkit ovat tässä järjestyksessä  
(vasemmalta oikealle). Kuvat: Kansalaisopistojen liiton arkisto ja Työväenopisto-lehti.

lämmittäessä vaalijaansa ja sivistyksen laakeriseppeleen 
ollessa palkintona”. Työväenopisto-lehdessä merkin tavoit-
teista kerrottiin, että ”tunnuksen välittömänä tarkoitukse-
na on kantajainsa keskinäinen lähentäminen ja yhdistämi-
nen sekä kotoisessa, tutussa piirissä että liikuttaessa kau-
empana, muuten tuntemattomienkin opistolaisten tavates-
sa toisensa. Sen välityksellä voimme myös ulkopuolisille 
osuvasti esitellä toimintamme yleviä päämääriä”.

LUENTO- JA NEUVOTTELUPÄIVÄT | Näkökohtia henkisistä kilpailuistamme | Helsingin työväenopisto |||1957

”TYÖVÄENOPISTOMERKKI tulkoon koristamaan 
jokaisen työväenopistolaisen rintapieltä!” julistettiin Työ-
väenopisto-lehdessä vuonna 1948. Koivuniemen ehdotuk-
sen pohjalta taiteilija Teodor Björnströmin suunnittelema 
liiton merkki otettiin tuolloin käyttöön. Opistotoiminnan 
lippu vihittiin käyttöön vuotta myöhemmin eli vuoden 
1949 edustajakokouksessa. Merkistä ei lopulta tullut haa-
veissa ollutta kansanliikkeen suurten massojen tunnusta. 
Sen sijaan siitä tuli opistotyön arvostettu ansiomerkki. 
Liitto ryhtyi nimittäin jakamaan opistotyössä ansioitu-
neille ihmisille työväenopistomerkkiä kultaisin tai hopei-
sin reunuksin. Ensimmäinen kultainen työväenopisto-
merkki luovutettiin puheenjohtaja Wuorenrinteelle vuo-
den 1949 edustajakokouksen juhlallisuuksien yhteydessä. 
Varsinaiset ansiomerkkisäännöt otettiin käyttöön vuonna 
1952, minkä jälkeen käytäntöjä on uusittu ajoittain.
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Merkissä ja lipussa ollut tunnus saavutti nopeasti ken-
tän suosion. Monet opistoista ryhtyivätkin 1950-luvulla 
käyttämään sitä myös omassa viestinnässään. Viestin-
nän tueksi liitto ryhtyi välittämään opistoille värimainok-
siin sopivia kuvalaattoja. Lisäksi liitto valmisti opistojen 
viestintää varten erityisen ”työväenopistotyötä esittelevän 
kuultokuvarainan, jota on käytetty sekä opistojen sisäisissä 
että yleisimmissä tilaisuuksissa”.

Liiton toimisto kasvuvuosina –  
pienestä neuvontatoimistosta  
ammatilliseksi palveluorganisaatioksi

Liiton sihteeriksi valittiin välivaiheiden jälkeen loppuvuo-
desta 1946 Viljo Kosonen, joka hoiti tehtävää vuoteen 1965 
saakka. Tehtävänimikettä muutettiin vuonna 1949, jolloin 
liiton johtavasta työntekijästä tuli toiminnanjohtaja. Tä-
män rinnalla käytettiin kuitenkin jatkossa myös sihtee-
ri-nimikettä. Kososen seuraajaksi valittiin Väinö Ruusala, 
joka toimi toiminnanjohtajana vuoteen 1972 saakka. Sekä 
Kososen että Ruusalan kaudet päättyivät kesken heidän 
yllättäen tapahtuneiden menehtymistensä takia. Vuodes-
ta 1972 vuoteen 1987 toiminnanjohtajana työskenteli Timo 
Toiviainen.

Liiton toimisto oli vaatimattoman alun jälkeenkin 
pysynyt pienenä aina 1960-luvulle saakka. Aluksi ainoa 
palkattu toimihenkilö oli ollut sihteeri-toiminnanjohtaja. 
1940-luvun lopulla työvoimaresurssit yli kaksinkertaistui-
vat, kun toimistoon palkattiin toimistoapulainen sekä sivu-
toiminen ruotsinkielinen apulaissihteeri. Ensimmäisinä 
sodan jälkeisinä vuosina voitiin puhua lähes perheyrityk-
sestä, sillä toiminnanjohtajana oli Viljo Kosonen ja sihtee-
rinä hänen puolisonsa Sirkka Kosonen. Toimisto sijaitsi 
aluksi Kososten kotona Vänrikki Stoolin kadulla Töölössä, 
jossa sille oli varattu yksi huone. Sirkka Kosonen muisteli 
myöhemmin, että toimistotöitä tehtiin välillä koko per-
heen voimin. Lapset auttoivat postitustehtävissä ja liiton 
vieraat majoittuivat Kososilla. ”Meille oli tämä liiton työ 
numero yksi.” Sittemmin toimisto muutti Kulutusosuus-
kuntien keskusliiton taloon Mikonkadulle vuonna 1953 ja 

vuonna 1963 Kansanvalistusseuran taloon Cygnaeuksen-
kadun ja Museokadun kulmaukseen.

Opistoliikkeen laajentuminen, liiton tehtäväkentän 
kasvaminen sekä epäilemättä myös taloudellisten resurs-
sien kehittyminen johtivat 1970-luvulla toimiston henkilö-
kuntamäärän nopeaan kasvuun. Vuosikymmenen lopulla 
toiminnanjohtajan lisäksi toimistossa työskenteli viisi ala-
kohtaista sihteeriä eli pedagoginen sihteeri, koulutussih-
teeri, tiedotussihteeri, tutkimussihteeri ja ruotsinkielis-
ten sihteeri sekä oppimateriaalitoimittaja, taloudenhoitaja, 
kolme toimistotyöntekijää sekä erilaisia tilapäisjärjestelyin 
palkattuja työntekijöitä.

Monipuolinen koulutuksen tukija ja kouluttaja

Alusta alkaen liiton tavoitteena oli ollut tukea opistojen pe-
rustamista ja opistotoiminnan kehittämistä. Sodan jälkei-
sinä vuosikymmeninä nämä tehtävät säilyivät toiminnan 
keskiössä. Uusien opistojen valtava perustamistahti ja ai-
kuiskoulutusjärjestelmän nopea kehitys korostivat neu-
vonta- ja koulutustoiminnan tärkeyttä. Opistojen lisään-
tyessä myös vakinaisen henkilökunnan määrä kasvoi no-
peasti. Tämä lisäsi koulutustarvetta. Samalla yhä useampi 
alalle tuleva oli saanut jo aikuiskoulutukseen valmistavan 
pedagogisen koulutuksen, mikä näkyi myös liiton koulu-
tuksien ja materiaalien laatuvaatimuksien kasvuna. Opis-
totoiminnassa tarvittavien materiaalien välittämiskauppa 
ei enää ollut aivan pientä toimintaa. Esimerkiksi vuonna 
1972 liiton toimisto välitti pelkästään erilaisia lomakkeita 
yli 360 000 kappaletta.

Opistotyön kehittämisen ja tukemisen merkityksen 
kasvuun vaikutti myös se, että eri oppilaitosmuotojen 
kehitys pakotti myös opistoväen miettimään opisto-ope-
tuksen tavoitteita ja laatua. Opistotoiminnan tukeminen 
tapahtui kahta reittiä. Ensinnäkin liitto kehitti, julkaisi ja 
välitti monenlaisia opistotoiminnassa tarvittavia opetus-
tarvikkeita, oppikirjoja ja lomakkeita. Näiden avulla opis-
tojen toimintaan voitiin luoda yhtäläisiä hyväksi koettuja 
käytäntöjä ja edistää niitä. Oppikirjoja julkaistiin lähinnä 
kielistä, mutta mukaan mahtui myös mm. opettajille suun-
nattua kirjallisuutta. Liiton julkaisusarja kasvoi nopeasti ja 
vuosittain uusia nimikkeitä saattoi olla useita. Parin vuosi-
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kymmenen ajan liitto saattoi vuosittain julkaista kokonai-
sen katalogin oppimateriaaleistaan.

 Opetustarjonnan (ja -kysynnän) laajentuessa alkoi 
1970-luvulle tultaessa esiintyä tarvetta opetussuunnittelun 
tukemiseen. Näin liitto alkoi vuodesta 1971 yhteistyössä 
järjestöjen, laitosten ja Kouluhallituksen kanssa valmis-
tella ja julkaista ohjeellisia opetus- ja runkosuunnitelmia 
oheismateriaaleineen. Ensimmäiset runko-ohjelmat olivat 
Yritysvalmennuksen kurssit, Eläkeikäisten piirin runko-oh-
jelma, Äidinkielen kertausta vieraiden kielten opiskelijoille, 
Pukuompelun runko-ohjelma, Käytännönaineiden yleisoh-
jeet, Esteettisten aineiden yleisohjeet sekä Vapaa-aikatoi-
minnan ohjaajien runkosuunnitelma. Myös muut yhteis-
kunnalliset tahot heräsivät tilanteeseen ja tuottivat omia 
opetusrunkopakettejaan. 

Opetussuunnittelun lisäksi liitto ryhtyi samaan aikaan 
kehittämään myös omaa tutkintojärjestelmää kielille. Taus-
talla oli ajatus siitä, että kielten opetuksessa tutkinnoilla 
voitaisiin tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia mitata 
osaamistaan ja samalla motivoida opiskelijoita etenemään 
opinnoissaan. Ensimmäiset askeleet otettiin vuonna 1969, 
kun liittotoimikunta perusti kansalais- ja työväenopistojen 
kielitutkinnon, joka koostui perus- ja jatkotasosta. Opis-
tojen oma kielitutkinto otettiin aluksi käyttöön englan-
nissa ja ruotsissa. Jo samana syksynä tutkintoon tähtää-
vät opinnot aloitettiin 80 opistossa. 1970-luvulle tultaessa 
kielitutkintoja suoritti vuosittain 700–800 opiskelijaa. Lii-
ton kehittämä tutkintomalli hiipui kuitenkin muutamassa 
vuodessa ja sen korvasi sivistysjärjestöjen yhteisen Aikuis-
opintojen tutkintotoimikunnan kehittämä tutkintojärjes-
telmä.

Liitto vastasi koulutustarpeen lisääntymiseen myös 
kurssitoiminnan kasvattamisella. Perinteisistä tammikuun 
alun luento- ja neuvottelupäivistä kasvoi suuria joukko-
tapahtumia. Koulutustapahtuman luonne muuttui ja siitä 
tuli enemmänkin opistoväen neuvottelutilaisuus, jonka 
ohjelma koostui yleissivistävistä esitelmistä ja ajankohtai-
sista alustuksista. Tapahtuman luonteen muuttuessa liiton 
hallitus tuli siihen tulokseen, että vuodenvaihteen sijaan 
tapahtuma oli parempi järjestää heti lukuvuoden alussa. 
Näin tapahtuma siirrettiin vuodesta 1956 lähtien syksyyn. 

Osallistujamäärän noustessa useaan sataan alkoi opisto-
väen keskuudessa herätä arvostelua siitä, ettei tapahtuman 
alkuperäinen tavoite enää toteutunut. Ajatus rehtorien ja 
opettajien koulutuspäivistä oli hautautunut opistoväen 
suurtapahtuman jalkoihin. Näin vuonna 1968 päätettiin 
ottaa luento- ja neuvottelupäivien rinnalle takaisin perin-
teinen rehtoreille ja opettajille suunnattu vuodenvaihteen 

”joululomaseminaari”. Samalla luento- ja neuvottelupäiviä 
ryhdyttiin järjestämään joka kolmas vuosi.

Jokavuotisten perinteisten kurssien ja tapaamisten 
lisäksi opistoväelle järjestettiin sekä liiton omia että yhteis-
työtahojen kanssa toteutettuja kursseja. Pääpaino oli aluksi 
yleisessä aikuispedagogiikan kehittämisessä, mutta vähi-
tellen ohjelmaan tuli myös eri aineryhmien opettajille 
suunnattuja kursseja. Kurssitarjonnan lisääntyminen ja 
edellä esitetyn kesäkotihankkeen raukeaminen johtivat 
keskusteluun siitä, pitäisikö kurssitoiminta sijoittaa pää-
osin samaan paikkaan. Liitto tekikin vuonna 1972 yhteis-
työsopimuksen kurssitoiminnan keskittämisestä Valkea-
koskella sijainneeseen Päivölän kansanopistoon. Hyvin 
alkanut yhteistyö hiipui kuitenkin muutaman vuoden jäl-
keen. Opetustoiminnan kasvu jatkui tästä huolimatta ja 
kursseille osallistuneiden määrä nelinkertaistui 1970-luvun 
aikana. Opistojen levitessä ympäri maata täytyi liitonkin 
entistä enemmän hajauttaa kurssejaan eri puolille maata. 
1970-luvulla liiton kalenteriin kuului jo pari-kolmekym-
mentä koulutustilaisuutta ja koulutustilaisuuksiin osallis-
tui toistatuhatta henkeä.

Koulutustoiminnan laajentumisesta huolimatta 
KTOL:n piirissä todettiin jo 1970-luvun alussa, ettei liiton 
järjestämillä koulutuksilla voinut tyydyttää kuin murto- 
osan kokonaistarpeesta. Näin liitto ja Kouluhallitus käyn-
nistivät vuonna 1972 yhteishankkeen tuntiopettajien kou-
luttajien kouluttamiseksi. Vuonna 1974 hankkeen myötä 
järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia, joihin osallistui 

”valtaosa” opistojen rehtoreista ja päätoimisista opettajista. 
Tuntiopettajille suunnatun koulutuksen tueksi liitto laati 
12-tuntisen perehdyttämiskoulutuksen opetussuunnitel-
man. Vuosikymmenen lopulla ryhdyttiin Tampereen ylio-
piston aikuiskasvatuslaitoksen ja Kouluhallituksen kanssa 
suunnittelemaan tuntiopettajien kelpoisuustutkinnon jär-
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jestämistä. Koulutusta ryhdyttiin antamaan eri puolilla 
Suomea seuraavien vuosien aikana.

Paitsi että liitto järjesti opistojen rehtoreille, opetta-
jille ja tuntiopettajille monenlaista koulutusta, ryhtyi se 
myös vuodesta 1955 lähtien myöntämään pieniä stipen-
dejä erityisesti henkilökunnan jatkokoulutukseen mutta 
myös opisto-opinnoista eteenpäin jatkaville opiskelijoille. 
Stipendirahasto oli alun perin tarkoitus kerätä adressien 
myynnillä, mutta tulokset jäivät vaatimattomiksi. Suurin 
osa varoista tuli merkkien ja pöytälippujen myynnistä sekä 
liiton muun toiminnan ylijäämästä. Rahastoa kartutettiin 
myös liiton omien ja sen merkkihenkilöiden juhlapäivien 
yhteydessä järjestetyillä keräyksillä.

Opistoliikkeen yhdistäjä:  
Opistolehti – vain tilaajat puuttuvat

Kaiken edellä mainitun toteuttamisessa avainasemassa 
oli toimihenkilöiden lisäksi liikkeen oma lehti, joka välit-
ti tiedot tapahtumista ja toiminnasta kaikkialle Suomeen. 
Julkaisun nimi muutettiin Opistolehdeksi vuonna 1964 ja 
Opistolehti – Studieringen -nimiseksi vuonna 1972. Nimen 
muutosta perusteltiin 1960-luvulla sillä, että murrosvai-
heen jälkeen kansalaisopisto-nimisten opistojen määrä oli 
muodostumassa enemmistöksi. Lehden päätoimittajina 
toimivat paljolti samat Helsingissä vaikuttaneet auktori-
teetit kuin liitossakin eli Viljo Kosonen vuosina 1961–1965, 
Kosti Huuhka vuosina 1965–1971 ja T. O. Kivimäki vuosina 
1971–1980. Kun vielä 1970-luvun alkupuolelle saakka toi-
mitussihteerin tehtävät kuuluivat liiton toiminnanjohtajal-
le, oli lehti vahvasti liiton johdon käsissä. 

”Opistolehden sisällön suurin ongelma oli sen kohderyhmä. Eli 

kenelle lehteä piti tehdä? Tavoitteena oli opistoaktiivien lehti. 

Lehdessä piti olla aineistoa, joka olisi kiinnostanut sekä pää-

 toimista että sivutoimista henkilöstä ja opiskelijoita.”  

Toimitus sihteerinä 1970-luvun alkupuolella toiminut Marja-Liisa  

Putkonen (Lahtinen) haastattelussa 2004

Vuonna 2004 julkaistiin Opistolehden 1970- ja 1980-luku-
jen tekijöiden yhteishaastattelu, jossa ydinsanoma oli van-
ha tuttu. Lehden kohteena oli ollut valtavan suuri opistolii-
ke, mutta käytännössä sille ei ollut tahtonut millään löytyä 
riittävästi tilaajia. Liiton toimintakertomuksessa tuskailtiin 
jo vuonna 1952, että ”Entiseen tapaan laiminlyötiin liiton 
äänenkannattajan tilaaminen muutamien jäsenopistojen 
taholla. Tällaisen tilanteen jatkuminen – eräissä tapauk-
sissa varsin vakinaisena – on tulkittavissa kylmyydeksi sitä 
työtä kohtaan, jota lehti pyrkii liikkeemme yleisohjelmas-
sa suorittamaan (--)”. Opistoliikkeen kasvun vuodet nosti-
vat odotuksia, mutta tavoitteet jäivät kerta toisensa jälkeen 
täyttymättä. Lehden levikkiä pyrittiin laajentamaan mo-
nenlaisin kampanjoin ja erikoisnumeroin. Välillä vastuuta 
kierrätettiin opistopiireillä ja 1980-luvulla toteutettiin pu-
helinmarkkinointikampanjoitakin.

Taloudellisista ongelmistaan huolimatta Opistolehti tar-
josi laajan katsauksen kentän toimintaan. Ääneen pääsivät 
niin Kouluhallituksen vapaan sivistystyön virkamiehet, lii-
ton aktiivit kuin opistolaisyhdistyksetkin. Vähitellen leh-
destä alettiin kehittää entistä selvemmin alan ammatillista 
julkaisua. Opistolaisjuttujen osuutta vähennettiin ja tilalle 
tuli aikuiskasvatusalan ajankohtaisiin asioihin paneutu-
nutta keskustelua. Suuria tilaajamääriä lehti ei lopulta edes 
liikkeen kasvuvuosina löytänyt, mutta liikkeen aktiiveille 
lehden merkitys oli epäilemättä suuri. Taloudellisesti leh-
den tilanne parani hetkeksi 1980-luvulla, jolloin ilmoitus-
myyntiä tehostettiin.
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OPISTOT MARKKINAEHTOISIKSI  
EUROAJAN AIKUISKOULUTTAJIKSI?

Pidot Hotelli Ilveksessä ja juhlat väistö-
 tiloissa Helsingin työväenopistolla 1989

Opistotyön 90-vuotis- ja liiton 70-vuotisjuhlia vietettiin 
vuonna 1989. Juhlavuosi alkoi perinteisellä Tammisemi-
naarilla, joka järjestettiin juhlavuoden kunniaksi Tampe-
reella Hotelli Ilveksessä. Juhlaseminaariin osallistui peräti 
320 opistolaista. Koskikeskuksen kauppakeskuksen yhtey-
dessä sijainnut 63 metriä korkea uusi Hotelli Ilves puhui 
omaa kieltään vaurastuneesta ja nousukauden huumassa 
eläneestä kansakunnasta. Murroksen aikakautta symbo-
loiden uusi kauppakeskus oli rakennettu vanhan verka-
tehtaan tilalle. Teollinen aikakausi oli vaihtumassa jälki-
teolliseen. Ilveksen ylähuoneistoista saattoi nähdä, kuinka 
perinteisen teollisuuskaupungin tehtaat olivat hiljentyneet 
sekä kuinka uuden ajan jupit kävelivät kansitakeissaan ja 
purjehduskengissään kauppakeskuksen lasikupolien alla. 
Aikojen muuttuminen näkyi myös seminaarin ohjelmas-
sa, sillä teemoina olivat kansainvälisyys ja maksukoulu-
tus. Kansainvälisiä puheenvuoroja kuultiin muun muassa 
Ruotsista, Englannista ja Saksan jaon viimeisiä hetkiä elä-
neestä Länsi-Saksasta.

Seminaarin juhlaillallisen puheen piti Kouluhallituk-
sen pääjohtaja Erkki Aho. Perinteisen juhlapuheen sijaan 
opistoväki sai kuulla poikkeuksellisen kovaa tekstiä. Aho 
kritisoi opetusministeriötä siitä, että opistotoiminnan 
muutokset oli käynnistetty ammatillisen aikuiskoulutuk-

sen tarpeista katsoen ja samalla opistotoiminnan kehi-
tystarpeet unohtaen. Toimeksiannosta puuttui ”moderni 
sivistysajattelu”. Aho totesi kyllästyneensä ”koulutuksen 
korkeaveisuun”, jossa aikuiskoulutus oli vaarallisella tavalla 
välineellistymässä vain taloudellisen kilpailukyvyn edis-
täjäksi. Hän varoitti, että opistoliikkeen tehtävänkuva ja 
identiteetti olivat muuttumassa perustavaa laatua olevalla 
tavalla. Kouluhallituksen pääjohtaja kehottikin opistolai-
sia pitämään kiinni sivistysperinteistä: ”Koulutuksen, ei 
myöskään aikuiskoulutuksen tehtävänä voi olla tuotanto-
elämän tuottavuuden kasvu tai kilpailukyvyn vahvistami-
nen. Kasvatus on itseisarvoista toimintaa, jonka tehtävänä 
on tukea inhimillistä kasvua.” 

Liiton toiminnanjohtaja Jyrki Jokinen muisteli myö-
hemmin, että hän joutui pitelemään tuohtunutta ministe-
riön edustajaa kiinni penkissä. Kun ministeriön apulais-
osastopäällikkö Jukka Sarjala pääsi viimein puhumaan, 
hän totesi, että kritiikki oli tahallista väärinymmärrystä. 
Vapaan sivistystyön itseisarvoa ei asetettaisi kyseenalai-
seksi, vaan ajatuksena oli tarjota opistoille mahdollisuus 
lähteä kilpailemaan ammatillisen aikuiskoulutuksen jär-
jestämisestä. Juuri tätähän opistot olivat itse halunneet! 
Samalla hän korosti, että kansainvälistymisen seurauk-
sena yhteiskunnan oli panostettava nimenomaan ammat-
tikoulutukseen. Tällöin olisi järkevää kehittää aikuiskoulu-
tusjärjestelmää kokonaisuutena, eikä pitää tiukasti kiinni 
oppilaitostyyppien rajoista. Pelko perinteisen sivistystehtä-
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vän katoamisesta uudistuksen mukana oli yhtä turha kuin 
pelko siitä, että televisio tappaisi lukemisharrastuksen. 
Valtio ei ollut hylkäämässä oppilaitoksia markkinoiden 
armoille, vaan vain luopumassa byrokraattisesta käskytys-
mallista, Sarjala rauhoitteli.

Juhlapuhe sai monenlaista vastakaikua seminaariy-
leisössä. Opistoväen suosionosoituksien kerrotaan olleen 
enemmän Ahon puolella. Hänen puheensa varmisti myös 
sen, että Tammiseminaari sai kerrankin paljon julki-
suutta. Monet lehdet poimivat puheen pääkohdat kirjoi-
tuksiinsa. Liiton virallisia kommentteja ei seminaarissa 
kuultu, mutta asiaan palattiin seuraavassa Opistolehdessä. 
Puheenjohtaja Paula Tuomikoski taiteili ääripäiden välillä 
ja totesi menossa olleen lainmuutoshankkeen tavoittei-
den jääneen opistoväelle epäselviksi. Itse hän toivoi, että 
tulevaisuudessa laki mahdollistaisi aiempaa paremmin 
paikallisten tarpeiden huomioimisen. Samalla hän toivoi, 
että laki mahdollistaisi taiteen perusopetuksen antami-
sen alle 16-vuotiaille myös kansalaisopistoissa. Tuomikos-
ken mukaan opistot olivat kypsyneitä itsenäisyyteen, eikä 
kontrolloivaa byrokratiaa tarvittaisi. ”Mutta ennen kaikkea 
opistojen pitäisi voida jatkaa sitä suurenmoista työtä, jota 
ne ovat halki vuosikymmenten tehneet”. Toiminnanjohtaja 
Jyrki Jokinen oli Ahon kanssa samoilla linjoilla ja kuulutti 
aikuiskoulutuskeskusteluun lisää syvyyttä ja sisältökysy-
myksiin paneutumista. Koskikeskuksen tammiseminaa-
rin puheenvuorot kertoivat siitä, että ikuisuuskysymykset 
opistotoiminnan rajoista ja suhteesta ammatilliseen aikuis-
koulutukseen olivat jälleen opistoväen huulilla. 

Toinen murroksesta kertonut aihe oli seminaarin 
”porinaryhmissä” käsitelty kysymys opistojen suhtautumi-
sesta maksupalveluihin. Keskusteluissa todettiin, että mak-
supalvelut olivat ajan vaatimus, joten ”ovet on aukaistava 
ja elettävä todellisuudessa”. Parhaimmillaan maksupalve-
lujen kautta voitaisiin saada lisää resursseja ja monipuolis-
taa tarjontaa. Kriittisemmissä puheenvuoroissa maksupal-
velujen pelättiin heikentävän koulutuksen tasa-arvoa sekä 
jakavan opistot aiempaa selvemmin eriarvoiseen asemaan. 
Palveltaisiinko jatkossa vain niitä, joilla menee muutenkin 
hyvin? Ennen kaikkea opistoväki pelkäsi sivistystyön ja 
perinteisen tehtäväkäsityksen unohtumista. ”Pitääkö antaa 

Juhlavuoden kunniaksi 70-vuotiaan liiton toimiston väki esiteltiin 
Opistolehdessä 2/1989. Kuvassa vasemmalta koulutuspäällikkö Taru 
Törrönen, hallinnollinen sihteeri Hellevi Merilä, kurssisihteeri Anu 
Multanen, kustannuspäällikkö Anneli Bauters, materiaalisihteeri Ulla 
Hellström, tiedotuspäällikkö Sirkku Määttä, toiminnanjohtaja Jyrki 
Jokinen, toimistosihteeri Sari Riikonen ja jaostopäällikkö Berit von 
Troil. Kuvasta puuttui taloussihteeri Kyllikki Jeskanen.
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periksi nykyisen, huippumaterialistisen kulutusyhteiskun-
nan toimintamallin edessä?”

Varsinainen pääjuhla järjestettiin lokakuun 27. päi-
vänä juhlaliputetussa Helsingissä. Kaikkiaan 274 opistoa 
edustaneen järjestön juhlallisuuksiin saapui noin 300 juh-
lavierasta. Alun perin juhlia varten oli varattu Finlandia-
talo, mutta Neuvostoliiton päämiehen Mihail Gorbatšovin 
valtiovierailun johdosta juhlat jouduttiin siirtämään Hel-
singin työväenopistolle. Liput liehuivat siis naapurin val-
tionpäämiehen kunniaksi, mutta toivat toki juhlatunnel-
maa myös opistoliikkeen juhlaan. Iltajuhlan avaussanat 
lausui puheenjohtaja Paula Tuomikoski ja juhlaesitelmän 
piti professori Kosti Huuhka. Valtiovallan tervehdyksen 
toi ministeri Ilkka Kanerva (kok.). Juhlien monipuolisesta 
ohjelmasta vastasivat eri opistojen kulttuuriryhmät. Opis-
toliikettä edustivat perinteisesti rehtorit, opettajat, opiske-
lijat sekä johtokuntien edustajat. Viimeksi mainitussa ryh-
mässä saattoi tosin nähdä merkkejä aikojen muuttumista 

– johtokunnan puheenjohtajan sijaan osaa opistoista edusti 
nimittäin sivistyslautakunnan, kulttuurilautakunnan tai 
jonkun muun hallintokunnan puheenjohtaja.

Puheissa ja keskusteluissa toistuivat käsitteet ja aiheet 
aikuiskoulutus, maksukoulutus, vapaakuntakokeilu, opis-
tolakityöryhmä, valtionosuusjärjestelmän uudistus, hallin-
touudistus sekä yleisemmin matkapuhelimet, tietokoneet, 
kulutusjuhlat, perestroika, glasnost, vahingossa tuhoutunut 
Kekkos-patsas sekä Puolan, Viron ja Kiinan tapahtumat – 
maailmanjärjestys tuntui natisevan liitoksistaan. Ehkäpä 
joku pohti myös Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssia ja 
korkojen nousua. Julkisuudessa liiton ja liikkeen juhlalli-
suudet jäivät pienelle huomiolle, sillä Gorbatšov täytti leh-
det tunnustamalla virallisesti Suomen puolueettomuuden 
ja soittamalla vierailun yhteydessä suomalaisella NMT-pu-
helimella Moskovaan. 

Muutoksen pyörät pyörivät kiihtyvällä tahdilla ja kau-
kaisuudesta kuului jo opistolaisjunan vihellys. Elettiin 
perinteisen kansalaisopistojen kansanliikkeen viimeisiä 
aikoja. Tästä kertoi myös se, että osa merkkivuoden pää-
juhlan rahoituksesta tuli Helsingin opistopiiriltä. Se oli 
nimittäin päättänyt lopettaa toimintansa ja testamenttasi 
varansa juhlakassaan.
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Vallankumous valtion- ja kunnan - 
 hallinnossa – opistot markkinaehtoisiksi  
aikuiskouluttajiksi?

Muutoksen siemenet kylvettiin 1980-luvulla, mutta ne 
puhkesivat kukkaansa vasta 1990-luvun alussa. Sodan jäl-
keisinä vuosikymmeninä rakennettu vahva keskusvirasto-
johtoinen valtiolliseen suunnittelujärjestelmään pohjautu-
nut hallintorakenne oli tullut tiensä päähän. Hyvinvointi-
valtion rakennusprojektin laajentumisvaihe oli päättymäs-
sä. Palvelurakenteet kattoivat koko maan ja keskeisimmät 
sotien jälkeiset hyvinvointihankkeet oli toteutettu. 

Jo 1970-luvulla oli jouduttu toteamaan, että järjestelmä 
alkoi käydä liian kalliiksi ja byrokraattiseksi. Muutoksia 
vaadittiin etenkin porvarillisissa puheenvuoroissa, mutta 
myös monet kuntapäättäjät alkoivat yhä suuremmalla 
äänellä vaatia kunnille enemmän autonomiaa palvelui-
den järjestämisessä. Ilmiö oli kansainvälinen. Länsimaissa 
alkoi entistä laajemmin löytyä kannatusta uudelle mark-
kinaliberaalille ajattelulle, jonka kärkihahmoina nähtiin 
Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan ja Iso-Britannian 
pääministeri Margaret Thatcher. Vahvojen keskusjohtois-
ten järjestelmien purkaminen, markkinarakenteiden tuo-
minen julkishallintoon, managerialismi, tulosjohtaminen 
ja kilpailuetiikan korostaminen olivat kaikki yleislänsimai-
sia ilmiöitä, jotka rantautuivat 1980-luvulla myös Suomeen. 
Samaan aikaan länsimaissa oltiin yleisemminkin siirty-
mässä jälkiteolliseen aikakauteen, jossa modernin ajan 
yhtenäiskulttuuri oli vaihtumassa postmoderniin yksilöi-
den vapauteen ja erityisyyteen perustuvaan kulttuuriin. 
Kaiken kaikkiaan oltiin tultu murrosvaiheeseen, jonka jäl-
kivaikutukset näkyvät 2020-luvulle saavuttaessa edelleen 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja opistokentässä.

Holkerin hallitus ja  
”maailman paras koulutuspolitiikka”

Keskeinen muutosvoima oli vuosina 1987–1991 toiminut 
Harri Holkerin (kok.) johtama hallitus. Yleisen hallintora-
kenteiden uudistamisen lisäksi hallitus otti tavoitteeksensa 
koulutuksen uudistamisen. Pian hallituksen asettamisen 
jälkeen pääministeri Holkeri julisti, että jatkossa Suomessa  
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ja taloudellisten vastuiden jakoa muuttaa. Näin myös opis-
tojen toimintaa säätelevä lainsäädäntö ja valtionapujärjes-
telmä joutuivat uudelleenarvioinnin kohteeksi. 

Kiihtyvä yhteiskunnallinen rakennemuutos nosti 
aikuiskoulutuksen koulutuspolitiikan keskiöön. Työelä-
män muuttuvat vaatimukset ja nopea teknologinen kehi-
tys saivat perinteisen suoralinjaisen koulutusjärjestelmän 
näyttämään jäykältä. Tarvittiin tarpeiden mukaan mukau-
tuvaa ja nopeasti reagoivaa koulutusjärjestelmää. Vallit-
sevan markkinaliberaalin ajattelumallin mukaan ratkai-
sua etsittiin markkinamekanismeista ja tulosjohtamisesta. 
Vuosina 1988 ja 1989 valtioneuvosto teki periaatepäätök-
set ammatillisen aikuiskoulutuksen avaamiseksi markki-
noille. Nyt myös opistoväki joutui etsimään suoraa vas-
tausta opistotoiminnan suhteesta ammatilliseen aikuiskou-
lutukseen. Tammiseminaarissa 1989 opistolakityöryhmän 
puheenjohtaja, osastopäällikkö Mauri E. Virtanen totesi-
kin, että muutospaineessa hallitusvalta oli suudelmallaan 
herättänyt Ruususen unta nukkuneen aikuiskoulutuskysy-
myksen. Ikuisuuskysymykseen täytyisi nyt viimein löytyä 
vastaus.

Opistotyön 90-vuotisjuhlavuoden lopulla valmistuivat 
ns. opistolakityöryhmän ehdotukset uudesta kansalaiso-
pistolaista sekä muutoksista kansalaisopistojen valtionapu-
lakiin. Sinänsä ehdotukset eivät olleet erityisen radikaaleja, 
mutta mietinnössä otettiin kuitenkin kantaa myös opisto-
liikettä koko 1980-luvun puhututtaneisiin vaikeisiin aihei-
siin. Työryhmän ehdotuksen mukaan opistojen perusteh-
tävänä säilyisi yleissivistävän aikuiskoulutuksen antami-
nen, mutta nyt opistoille sallittaisiin myös ammatillisen 
aikuiskoulutuksen järjestäminen maksupalveluna. Samalla 
ehdotuksessa esitettiin ikärajojen poistamista ja päätös-
vallan siirtämistä aiempaa laajemmin opistotasolle. Val-
tionosuusjärjestelmän perusteeksi ehdotettiin opetustun-
teja ja prosentin määräytymistä kunnan kantokykyluokan 
mukaan. Pääperiaatteet olivat samoja, jotka oli toteutettu 
ammatillisen aikuiskoulutuksen puolella vuosikymmenen 
lopulla. 

Opistokenttä suhtautui esityksiin pääosin myönteisesti, 
mutta valtionosuusuudistuksen pelättiin johtavan rahoi-
tuksen heikkenemiseen. Linja oli käynyt selväksi jo vuo-
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harjoitettaisiin maailman parasta koulutuspolitiikkaa. 
Elinikäiseen oppimiseen panostamalla ja koulutusjärjestel-
mää kehittämällä suomalainen yhteiskunta pysyisi kilpai-
lukykyisenä muuttuvassa maailmassa. Holkerin hallitus ei 
aloittanut tyhjältä pöydältä, vaan muutoksen siemenet oli 
kylvetty jo ennen sitä. Hallinnon rakenteita pyrittiin ylei-
sesti keventämään ja tehostamaan monella tasolla lain-
säädännöstä verotukseen sekä valtionhallinnosta kuntiin. 
Yksi muutoksen avainpapereista oli vuonna 1986 valmis-
tunut valtionhallinnon hajautuskomitean mietintö, jossa 
ehdotettiin ministeriöiden alaisen keskushallinnon muut-
tamista ministeriöitä ja paikallishallintoa avustaviksi toi-
minnoiksi. Ajatuksena oli siirtää valtaa kunnille ja minis-
teriöille. 

Tavoitteeksi asetettiin myös valtionohjausjärjestelmän 
keventäminen ja valtionapujärjestelmän uudistaminen. 
Aiheesta laadittiin 1980-luvulla lukuisia selvityksiä ja aloit-
teita, joista merkittävimpänä oli selvitysmies Teemu Hil-
tusen vuonna 1989 valmistunut ehdotus uudesta valtion-
 osuusjärjestelmästä. Perusajatuksena hallintouudistuksessa 
oli tehostaa hallinnon toimintaa antamalla kunnille enem-
män vapauksia sekä tuomalla markkinarakenteita julkis-
hallintoon. Normi- ja budjettiohjauksesta siirryttiin tulos-
ohjaukseen. Muutokset toteutuivat eri hallinnon aloilla 
vaiheittain 1980-luvun ja 1990-luvun vaihteessa. Kun 
monet muutoksista tapahtuivat samaan aikaan Suomen 
rauhanajan historian syvimmän laman kanssa, liittyivät ne 
aikalaisten silmissä usein kiinteästi toisiinsa.

Kansalais- ja työväenopistokenttä oli 1980-luvun puo-
liväliin tultaessa saavuttanut täyden kattavuuden koko 
maassa. Opistojen voitiin nyt katsoa kuuluvan kunnalli-
siin peruspalveluihin, vaikka kunnilla ei ollutkaan lakisää-
teistä velvoitetta opistotoiminnan järjestämiseen. Huoli-
matta siitä, että opistot oli sidottu osaksi keskushallinnon 
kontrolloimaa suunnittelujärjestelmää, olivat ne saaneet 
toimia verrattain vapaasti ja vieläpä valtion varsin avokäti-
sellä avustuksella. Aikojen muuttuessa alkoi kuitenkin olla 
selvää, että muutokset saattaisivat koskea myös opistokent-
tää. Osana hallintojärjestelmän uudistuksia uudistettiin 
myös valtiollista koulutusjärjestelmää. Koulutusta sääte-
levien lakien määrää haluttiin supistaa, ohjausta keventää 
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den 1987 jäsenkyselyssä. Siihen vastanneista opistoista 2/3 
toivoi liiton kiirehtivän 25 vuotta vanhan lainsäädännön 
uudistamista, mutta samalla 90 % vastanneista katsoi, ettei 
menoperusteisesta valtionosuusjärjestelmästä pitäisi luo-
pua. Jäsenkuntaa pelotti erityisesti ajatus siitä, että opistot 
joutuisivat taistelemaan samoista varoista kuntien mui-
den toimialueiden kanssa. Opistokenttä käsitteli uudistuk-
sia läänikierroksilla, joissa toiminnanjohtaja Jokinen kiersi 
kertomassa muutossuunnitelmista. Jokinen muisteli myö-
hemmin, että tunnelma oli ollut positiivinen, sillä ”eihän 
kukaan byrokratiasta tykännyt”. Samalla opistoväkeä kui-
tenkin myös hirvitti vallan siirto ”äärilaidasta toiseen”, sillä 
valtio oli kuitenkin perinteisesti kuunnellut ja puolustanut 
opistoja.

Samaan aikaan opistolakityöryhmän ehdotuksen 
kanssa valmistui myös edellä mainittu selvitysmies Hiltu-
sen ehdotus valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Hil-
tusen ehdotuksena oli, että tehtäväkohtaisen ja kustannus-
perusteisen järjestelmän sijaan valtionosuuksien perus-
taksi otettaisiin kunnan väestöpohjaan liittyvät tilastolliset 
muuttujat. Lisäksi valtionosuuksien korvamerkinnöistä 
luovuttaisiin. Opistojen valtionosuuksista selvityksessä 
ei mainittu mitään. Opetusministeriö puolestaan ehdotti, 
että käyttöön otettaisiin oppilaitosten tuntikehykseen 
perustuva valtionosuusjärjestelmä, jossa valtionosuuden 
suuruuteen vaikuttaisi myös se, kuinka paljon kunta itse 
sijoittaisi toimintaan varoja. Tässäkin mallissa yksikköhin-
nan määräytymiseen vaikuttaisi kunnan kantokykyluokka. 
Liitossa päädyttiin kannattamaan opistolakityöryhmän 
ehdotusta, mutta kun pöydällä olivat käytännössä vain Hil-
tusen ja ministeriön mallit, koettiin jälkimmäinen ehdot-
tomasti paremmaksi. Opistokentällä ei selvästi luotettu sii-
hen, että opistot pystyisivät säilyttämään taloudelliset ase-
mansa, jos valtionosuudet maksettaisiin suoraan kuntien 
kassaan. Opistot olivat kuitenkin jo kypsymässä uudistuk-
sen perusajatukseen eli siirtymiseen menoperusteisesta 
suoriteperusteiseen valtionosuusjärjestelmään. 
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Uuden kansalaisopistomaailman perusta valetaan –  
vapaakuntakokeilu ja lakiuudistukset

Ensimmäiset opistokentällä tuntuneet uudistukset ajoittui-
vat vuosiin 1988–1989. Vapaakuntakokeilun käynnistymi-
nen vuoden 1989 alusta sekä Kouluhallituksen ja ammat-
tikasvatushallituksen yhdistäminen Opetushallitukseksi, 
olivat uudistuksia, jotka tulevien vuosien saatossa muutti-
vat merkittävästi opistotoiminnan perusteita. Opetushalli-
tuksen syntymisen seuraukset tuntuivat vähän hitaammin, 
mutta vuonna 1988 annettu laki vapaakuntakokeiluista nä-
kyi kentällä heti. Lain tavoitteena oli hankkia kokemuksia 
siitä, miten kunnallista itsehallintoa voitaisiin kehittää niin, 
että kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet paranisivat ja 
kuntien toiminta tehostuisi. Opistojen kannalta erityisen 
merkittävää oli mahdollisuus johtokuntien ja lautakun-
tien yhdistelyyn. Näin vuoden 1989 aikana ainakin 67 opis-
toa menetti oman johtokuntansa ja niiden asiat siirrettiin 
isommista kokonaisuuksista koostuneiden lautakuntien 
alaisuuteen. Muutoksien yhteydessä kunnat ja opistoväki 
päätyivät perustavanlaatuisten kysymyksien äärelle: Mihin 
osaan kunnan palveluista opistot kuuluvat? Onko luonnol-
lisin paikka koulutuksessa vai kulttuurissa- ja vapaa-ajas-
sa? Vai kenties jossain vielä suuremmassa kokonaisuudes-
sa? Nämä kysymykset pysyivät esillä seuraavien kolmen 
vuosikymmenen ajan ja ovat ajankohtaisia edelleen.

Kansalaisopistolain ja valtionosuusuudistuksen val-
misteluun meni vielä pari kolme vuotta. Niiden lisäksi 
suunnitteilla oli myös muita lakiuudistuksia, jotka tulisi-
vat muuttamaan opistojen suhteessa muuhun aikuiskou-
lutukseen ja nyt myös suhteessa nuorempien ikäluokkien 
koulutukseen. Opetusministeriössä valmisteltiin nimittäin 
lakia aikuislukioista, ammatillisista kurssikeskuksista sekä 
taiteen perusopetuksesta. Viimeksi mainittu tuli voimaan 
maaliskuussa 1992. Sen mukaan taiteen perusopetusta 
annettiin Opetushallituksen määrittelemillä aloilla kun-
tien määrittelemillä järjestämistavoilla. Monilla paikka-
kunnilla tämä johti siihen, että taiteen perusopetus päätet-
tiin järjestää kansalaisopiston kautta. Tätä oli toki tehty jo 
aiemminkin, mutta uudistuksen jälkeen toiminta laajeni 
nopeasti.
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Lopulta kesällä 1992 eduskunta hyväksyi opetus- ja kult-
 tuuritoimen rahoituslain sekä kansalaisopistolain, jotka  
tulivat voimaan 1993. Uuden kansalaisopistolain määritel-
mäpykälä kuului: 

”Kansalaisopisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta antava op-

pilaitos. Kansalaisopisto voi järjestää myös ammatillista aikuis-

koulutusta, muuta koulutusta sekä koulutusta tukevaa tai siihen 

läheisesti liittyvää tutkimus- ja palvelutoimintaa siten kuin ase-

tuksella tarkemmin säädetään.

Kansalaisopisto voi järjestää koulutusta sekä tutkimus- ja 

palvelutoimintaa myös maksullisena palvelutoimintana.”

Liiton tavoitteet ikärajan poistamisesta ja minimisään-
nöksien muuttamisesta eivät toteutuneet, mutta sen sijaan 
toiveissa (ja peloissa) olleet vapaudet toteutuivat. Opetus-
suunnitelmien alistusvelvollisuudesta luovuttiin, opistot 
saivat mahdollisuuden ammatillisen aikuiskoulutuksen 
järjestämiseen, oikeuden etäopetukseen, vapauden järjes-
tää opetusta haluaminaan vuorokaudenaikoina sekä luvan 
järjestää maksupalvelukoulutusta. Valtionosuuksissa siir-
ryttiin menoperusteisuudesta suoriteperusteisuuteen. Val-
tionosuuden perustaksi otettiin opetustunnit, joille valtio 
määritteli laskennalliset perushinnat. Valtiovalta tarjosi 
näin opistojen omistajille toimintavapautta, mutta varmisti 
samalla itselleen mahdollisuuden vaikuttaa suoraan opis-
tojen kokonaisrahoitukseen.

Kaiken kaikkiaan 1980-luvun lopun ja 1990-luvun 
yhteiskunnalliset uudistukset siirsivät valtaa selvästi val-
tiolta kunnille. Kokonaisuudistukseen kuului myös 
vuonna 1995 voimaan tullut uusi kuntalaki. Kuntakentän 
rakenteiden muuttumisen seurauksena alan keskusjärjes-
töt yhtyivät vuonna 1993 Suomen Kuntaliitoksi. Koulutus-
sektorilla uudistukset tarkoittivat sitä, että sivistystahto 
siirtyi kuntien oikeudeksi ja velvollisuudeksi – kuten liiton 
puheenjohtaja Martti Markkanen Opistolehdessä kirjoitti. 
Kunnista tuli jälleen merkittäviä koulutuspoliittisia toimi-
joita ja Kuntaliitosta tärkeä kansallinen koulutuspoliittinen 
vaikuttaja.

Eikä siinä vielä kaikki –  
hallintouudistuksien rinnalle Suuri Lama

Ihan kuin koko valtion- ja kunnallishallinnon lähes kaik-
ki sektorit kattaneessa muutoksessa ei olisi ollut riittäväs-
ti tehtävää, iski maahan vuonna 1992 vaikea taloudellinen 
lama. Osittain taustalla vaikuttivat talouselämän säännös-
telyn hallitsematon purkaminen, osittain kansainväliset 
suhdanteet ja etenkin idänkaupan romahdus. Talouden 
syöksykierre oli nopea ja valtiovalta joutui jo keväällä 1992 
etsimään radikaaleja ratkaisuja valtiontalouden romah-
tamisen estämiseksi. Säästöpaineet kohdistuivat muiden 
ohella myös opistotoimintaan. Valtiollisella tasolla säästö-
jä jouduttiin pohtimaan muutoksen kourissa olleen hallin-
tojärjestelmän sisällä. Säästötoimista vastasi opetusminis-
teriö ja sen keskeisenä säästökeinona oli valtionosuuden 
perusteena olleiden tuntimäärien leikkaaminen. Opistojen 
valtionosuudet olivat pudonneet jo lainsäädännön uudis-
tuessa ja nyt edessä oli uusia leikkauksia. 

Valta oli juuri siirtymässä kunnille, kun talous romahti. 
Nyt kunnissa jouduttiin etsimään pikaisia säästöjä uusien 
ja vielä heikosti tunnettujen rahoitusjärjestelmien keskellä. 
Opistojen kohtalo vaihteli alueittain. Joissakin kunnissa 
tehtiin päätöksiä opistojen tuntimäärien leikkaamisesta 
vielä valtion säästöpäätöksiä rajummin, toisissa taas koro-
tettiin kunnan omia panostuksia opistotoimintaan. Tätä-
hän uudistuksilla oli haettukin: kunnat saivat itse päättää 
alueellisten palveluiden tarpeesta ja merkityksestä. 

Opistoliikkeen sisällä elettiin etenkin laman alkuvai-
heessa synkissä tunnelmissa. Lainsäädännön uudistukseen 
liittyneet pelot uhkasivat realisoitua säästöjen mukana. 
Leikkaukset osoittivat, ettei vapaa sivistystyökään olisi 
turvassa. Kaikki olisi nyt mahdollista. Liiton hallituksessa 
käytiin alkuvuodesta 1992 keskusteluja siitä, kuinka monta 
opistoa ylipäätään selviäisi laman yli. Toisaalta uusi lain-
säädäntö mahdollisti vanhan sanonnan ”hätä keinot keksii” 
realisoitumisen myös opistokentällä: kunnilla ja opistoilla 
oli mahdollisuuksia miettiä vaihtoehtoisia rahoitus- ja toi-
mintamalleja. Kurssi- ja opintomaksut nousivat marginaa-
lista merkittäväksi osaksi opistojen rahoitusta. Samalla 
etenkin suuremmat opistot ryhtyivät hankkimaan lisätu-
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loja maksupalvelukoulutuksen kautta. Opistokenttä alkoi 
jakautua niihin, jotka pystyivät etsimään vaihtoehtoisia 
rahoitusmalleja, sekä niihin, joilla ei esimerkiksi sijainnin 
vuoksi ollut siihen mahdollisuutta. Ensin mainitut saattoi-
vat jopa laajentaa toimintaansa, kun taas jälkimmäisillä oli 
edessään tuntimäärien supistuminen.

Lama, EU, pakolaiset ja tietoyhteiskunta –  
vapaan sivistystyön tarve korostuu 

Laman aiheuttama talouden rakenteiden nopea murros ja 
ennen kaikkea valtava työttömyys asettivat koulutusjärjes-
telmän pikavauhdilla uuden ajan vaatimuksien eteen. Yk-
silötasolla koulutusta alettiin korostaa sijoituksena henki-
lökohtaiseen kilpailukykyyn, mikä osaltaan edisti markki-
nakielen ja -mielen omaksumista koulutusmaailmassa. Sa-
malla etenkin vapaan sivistystyön nähtiin aiempaa selvem-
min toimivan syrjäytymistä ehkäisevänä ja yksilöitä akti-
voivana toimintamuotona. 

Tämä tehtäväkuva korostui entisestään, kun laman kes-
kellä Suomeen alkoi saapua aiempaa enemmän pakolaisia 
ja maahanmuuttajia. Inkeriläisille annettu paluumuutto-
oikeus, Somalian ja Jugoslavian sisällissodat sekä Neuvos-
toliiton romahtaminen johtivat maahanmuuton nopeaan 
kasvuun. Näin opistojen toimintaan jo aiemminkin kuulu-
nut kotouttava koulutus nousi muutamassa vuodessa mer-
kittäväksi osaksi opistotoimintaa.

Lamavuosien jälkeen suomalaisia odotti vielä yksi radi-
kaali yhteiskunnallinen murros: Suomi liittyi Euroopan 
unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta. Nyt myös koulu-
tusjärjestelmää alettiin jäsentää aiempaa voimakkaammin 
eurooppalaisten vertailukohtien mukaan. EU-jäsenyyden 
mukana opistojen toiminta sai uusia kansainvälisiä ulottu-
vuuksia. Monet lähtivät mukaan erilaisiin kansainvälisiin 
kehityshankkeisiin ja -kampanjoihin. Opistoliikkeen kan-
nalta EU-aika alkoi komeasti, kun vuonna 1996 vietettiin 
Euroopan elinikäisen oppimisen vuotta.

Vuosikymmenen loppua kohden keskeisiä yhteiskun-
tapoliittisia käsitteitä olivat innovaatiopolitiikka ja tieto-
yhteiskunta, joihin molempiin haettiin vauhtia koulutus-
politiikan avulla – Suomesta kun toivottiin saatavan nii-
den mallimaata. Kaiken kaikkiaan muutamassa vuodessa 
oli mullistettu koko suomalaisen valtiollisen ja yhteiskun-
nallisen elämän perusteet – ja siinä sivussa kansalaisopis-
tokenttä oli tönäisty liikkeelle kohti uutta aikaa. Aikuis-
koulutuksen keskeisen auktoriteetin, professori Aulis Ala-
sen määrittelyn mukaan vapaassa sivistystyössä siirryttiin 
markkinaperusteisen aikuiskoulutuksen aikaan.

Suomen historian rauhanajan pahin lama synkisti opistomaailman 
taivaan suurien rakenteellisten uudistusten keskellä. Säästöt ja  
uudenlaiset taloudelliset ratkaisut olivat jakuvasti Opistolehden  
otsikoissa.
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Opistoliike ja murros –  
onko vapaat sivistystyöt tehty?

Olen seurannut tähteä monta, monta,

olen pyrkinyt moneen satamaan,

olen kokenut kaipuuta pohjatonta,

olen kokenut onnen – unessa vaan,

olen kyntänyt kuohuista, kylmää merta,

olen harhannut usvaista ulappaa –

ah, kaikki tähdet pettävät kerta

ja kaikki ulapat upottaa!

Minä katselen aallon tummaa pohjaa

ja hyrskyä harjalla aallokon –

vain meri ja myrsky mun purttani ohjaa

ja kaikki tähdet sokeat on.

Ylt’ ympäri rauhaton ulappa pauhaa

ja lepoa vailla mun rintani lyö.

Oi tähti, tähti, ken tiedät rauhaa,

sua eikö jo ylleni sytytä yö?

(V. A. Koskenniemi, Iltalaulu merellä)

Näillä sanoilla aloitti puheenjohtajuutensa Turun edustaja-
kokouksessa 1991 tehtävään valittu Parkanon opiston reh-
tori Martti Markkanen. Nyt ei vedottu antiikin jumalien 
osoittamaan sivistystehtävään, vaan etsittiin uutta kiinto-
tähteä myrskyävällä merellä. Markkasen runovalinta tii-
visti kentän tunnelmat myrskyn synkkyydestä sekä uuden 
puheenjohtajan näkemyksen siitä, että opistoväen tuli itse 
löytää tiensä myrskystä pois.

”Meidän tulee päästä irti kertakaikkisesti siitä syvälle 
juurtuneesta päähänpinttymästä, että vapaa sivistystyö 
olisi arvo sinänsä. Se ei sitä ole – enää. Me emme voi vaa-
tia sille olemassaolon oikeutusta vetoamalla joihinkin 
perinteisiin. Opistojen on lunastettava paikkansa aurin-
gossa tämän päivän ehdoilla”, kuvasi kolumnisti Tulos 
Alamainen eli Valkeakosken työväenopiston rehtori Juha 
Sihvonen vuoden 1989 alkupuolen tunnelmia Opistoleh-
dessä. Pistävän sarkastisella kirjoitustyylillään hän jatkoi, 
että opistot kyllä pärjäisivät, jos ne suostuisivat suhtautu-
maan muuttuviin tilanteisiin ”yhtä iloisesti kuin satunnai-

nen matkailija”. Kaiken hyväksymällä ja kaikkeen mukau-
tumalla selvittäisiin. Milan Kunderaa mukaillen kirjoittaja 
totesi, että menestystä tulisi, jos vapaan sivistystyön merki-
tys päivitettäisiin olemisen sietämättömäksi keveydeksi.

Opistoliikkeen sisällä oli vuosikymmenet kipuiltu 
identiteetin ja erilaisten rajanvetojen kanssa. Nyt valtion-
hallinto laittoi muutamassa vuodessa koko opistotoimin-
nan perusasetelmat uusiksi. Muutos oli tosiasia, mutta 
oliko se uhka vai mahdollisuus? Valta oli siirtynyt ylläpi-
täjille sekä opistoille itselleen ja samalla aukeamassa oli 
uusia polkuja niin taiteen perusopetukseen kuin mak-
supalvelukoulutukseenkin. Rajojen murtuminen tarjosi 
vapauksia, mutta samalla erottautuminen muista koulutus- 
ja kulttuuritoimijoista oli entistäkin vaikeampaa. Tilan-
teen poikkeuksellisuus ymmärrettiin hyvin. Kun Kosti 
Huuhkan kirjoittama Kansalais- ja työväenopistotoimin-
nan historia 1899–1979 valmistui vuonna 1990, totesi hän 
haastattelussaan, että nyt oltiin siirtymässä uuteen ajanjak-
soon, joka ei ollut suoraa jatkumoa edellisestä. Huuhkan 
mukaan uuden ajan merkit olivat ”lähempänä 1890-lukua 
kuin 1970-lukua”. Toteamus kertoi muutoksen rajuudesta. 
Jos opistotyötä oli tätä ennen kehitetty hitaasti ja liikkeen 
perinteitä ymmärtäen, oltiin nyt siirtymässä tilanteeseen, 
jossa aiemmista opeista ja kokemuksista ei ehkä olisikaan 
apua.

Tulos Alamainen -nimimerkillä kirjoittanut Juha Sih-
vonen oli yksi murrosvaiheen aktiivisimmista keskusteli-
joista. Opistolehden kolumneissaan hän nosti esiin kentän 
kriittisiä näkökulmia muutokseen. Kolumnissa ”Faktat on 
kasassa, nyt on tulkintojen aika” hän palasi Huuhkan mur-
rosajasta kertoneeseen toteamukseen. Sihvosen mukaan 
Huuhkan määritelmä oli liian lievä. Kyseessä ei ollut vain 
murrosaika, vaan enemmänkin opistotoiminnan hajoa-
misprosessi. Koko opistotoiminnan ikiaikainen aatepohja 
oli nyt koetuksella. ”Modernin aikakauden pyhä yksinker-
taisuus on päättynyt, tilalle on tullut postmodernin ajan 
sekavuus”. Opistotoiminta ei enää ollut yleissivistävää ja 
harrastustavoitteista, vaan nyt puhuttiin myös ammatilli-
sesta koulutuksesta. Aikuisväestön lisäksi opistoihin otet-
tiin taiteen perusopetuksen mukana myös lapset ja nuoret, 
eikä toimintaa enää mielletty vapaaksi kansalaistoimin-
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Oliko vapaat sivistystyöt tehty? Mentäisiinkö jatkossa markkinoiden 
ehdoilla? 1990-luvun murrosajan suuret kysymykset jakoivat opisto-
väen mielipiteitä ja herättivät suuria tunteita. Kilpailu kovenee  
– otteetko myös? kysyttiin Aikuiskoulutuksen maailmassa 2/1994.

naksi vaan kunnalliseksi palveluksi. Opistotyötä ei 
ohjannut autonomia vaan kuntien kehittämistavoit-
teet, eikä valtio enää taannut rahoitusta, vaan opisto-
jen piti itse hankkia rahoituksensa. Sihvosen kärkäs 
puheenvuoro heijasteli kentän opistoperinteeseen 
nojanneiden ryhmittymien tuntoja. Nopeassa aika-
taulussa oltiin siirtymässä uuteen aikaan ja siteet 
opistotoiminnan juuriin uhkasivat katketa.

Opistoliikkeen ”pohjaideologian” uudistamista 
peräänkuulutti myös puheenjohtaja Paula Tuo-
mikoski, joka kirjoitti Opistolehdessä, että yleissi-
vistävä aikuiskoulutus oli ollut ”kaunis verho sille 
tosiasialle, että opistoissa tiedettiin puuhailtavan 
kaikkea sitä mistä ihmiset pitävät”. Nyt lainsäädän-
nön ja yhteiskunnan muutokset haastoivat liik-
keen uudenlaiseen toimintaan. Tuomikoski kriti-
soi liikettä siitä, että se oli pitkään vain reagoinut 
ulkoisiin muutospaineisiin, mikä ei enää riittänyt. 
Uuden pohjaideologian lähtökohdiksi hän tar-
josi futurologien arvioita, joiden mukaan uudessa 
ajassa tulisivat korostumaan ”kulttuurin ja hen-
kisten kysymysten sekä arvokysymysten esiin-
nousu”. Tältä pohjalta olisi löydettävissä opisto-
liikkeelle ”uudet, vanhat päämäärät”.

Opistoliikkeen perinteiden mukaisesti keskustelua 
käytiin kovalla retoriikalla ja taitavalla sanankäytöllä. Kun 
lainsäädäntö oli viimein valmistunut ja tulevat muutok-
set olivat tiedossa, julkaisi Opistolehti nimimerkki Pasman 
vartijan kirjoittaman muistokirjoituksen kansalaisopis-
toille. Kirjoittaja kritisoi siinä vapaan sivistystyön liikettä 
siitä, että se ei ollut halunnut uudistua ajan mukana, vaan 
oli tyytynyt työskentelemään viranomaisten ”tukiliivien” 
määrittelemissä rajoissa. Vapaus oli haluttu määritellä 
itse ja omista lähtökohdista, eikä maailman muuttumi-
seen oltu reagoitu ajoissa. Nyt edessä oli julkisen talouden 
romahdustila ja markkinoilla toimiminen: ”Vääjäämätön 
osasi on nyt antaa paikkasi niille, jotka osaavat sopeutua ja 
niille, jotka hallitsevat kaikki kaupankäynnin taidot.”

Kansalais- ja työväenopistojen liitto toimi monella 
tapaa liikkeen identiteettikeskustelun mahdollistajana. Lii-
ton lehti ja tilaisuudet olivat keskeisiä forumeja opistoliik-

keen hakiessa askelmerkkejä uuteen maailmaan. Lehden 
merkitys korostui, kun valtuustosta luovuttiin ja liitossa 
palattiin kaksiportaiseen hallintoon. Lehdessä julkais-
tiin säännöllisesti puheenjohtajan sekä toiminnanjohtajan 
palstoja. Vuodesta 1991 liiton puheenjohtajana toiminut 
Martti Markkanen kuulutti jatkuvasti sitä, miten tärkeää 
oli käydä laajaa keskustelua alan arvoista ja tulevaisuu-
desta. Liiton johdon lisäksi keskusteluun osallistui usein 
hallituksen jäseniä sekä muita alan aktiiveja. Liiton perin-
teiden mukaisesti mielipide-eroja oli ja keskustelua käytiin 
ajoittain erittäin kärkkäin sanankääntein.
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Kadonneen identiteetin metsästys –  
historiaa ja pamfletteja

Murros- ja juhlavuosien yhteydessä liitto kustansi myös 
laajempia liikkeen historiaa ja nykytilannetta käsitelleitä 
teoksia. Tärkeimpinä voidaan mainita Anneli Bautersin 
toimittama Opistotyö vuonna 2000 (1989), Kosti Huuhkan 
kirjoittama Kansalais- ja työväenopistotoiminnan histo-
ria 1899–1979 (1990) ja KTOL:n suunnittelijan Taina Tör-
män toimittama Sivistys perusoikeutena – KTOL 1919–1994 
(1994). Liitto kustansi vuonna 1990 myös ehkä alan mer-
kittävimmän ja tunnetuimman aikalaispuheenvuoron eli 
Juha Sihvosen kirjoittaman pamfletin Onko vapaat sivistys-
työt tehty?. Bautersin ja Törmän toimittamat teokset koos-
tuivat useista alan ihmisten kirjoittamista artikkeleista ja 
kun myös Huuhka ja Sihvonen tulivat alan sisältä, olivat 
kirjat erinomaisia katsauksia niin opistoliikkeen histori-
aan ja identiteettiin kuin myös siihen, miten murrosvuo-
det alalla koettiin. 

Juhlavuoden kunniaksi vuonna 1989 julkaistun Opisto-
työ vuonna 2000 -teoksen artikkelit kertoivat muutoksesta 
paitsi sisällöltään, myös kirjoittajalistaltaan. Kahdentoista 
kirjoittajan joukkoon ei mahtunut yhtään aikuiskasvatus-
tieteen, valtiovallan, opetusministeriön tai Kouluhallituk-
sen edustajaa. Kirjan aloittivat kahden kunnanjohtajan 
puheenvuorot, joita seurasi kymmenen rehtorien kirjoitta-
maa katsausta opistotyön muutoksesta. Teoksen kirjoituk-
sissa pohdittiin toki peruskysymyksiä, kuten vapaan sivis-
tystyön merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja suh-
detta ammatilliseen aikuiskoulutukseen, mutta eniten kir-
joituksissa paneuduttiin opistojen ja kuntien väliseen suh-
teeseen. Kirjoittajat esittelivät erilaisia toiminta- ja organi-
saatiomalleja opistojen hallinnon järjestämiseen ja paikal-
lisen yhteistyön lisäämiseen. Lisäksi he miettivät, miten 
opisto voitaisiin tuoda entistä näkyvämmin osaksi oman 
alueensa kehittämistä. Kirja edusti näin kokonaan uutta 
aikaa. Nyt opistot esitettiin ennen kaikkea paikallisena pal-
veluna ja voimavarana.

Vuotta myöhemmin julkaistusta Sihvosen pamfletista 
tuli vuosituhannen vaihteen avainteoksia, jonka teeseihin 
palattiin vuodesta toiseen. Kirjan keskeisenä tavoitteena 

oli tarjota historiaan pohjautuvaa pohdintaa siitä, oliko 
vapaan sivistystyön perinteisillä tavoitteilla ja määritte-
lyillä paikkaa uudessa postmodernissa maailmassa. Sihvo-
nen itse jatkoi aiheen kehittelyä lisensiaatintyössään sekä 
vuonna 1996 Tampereen kasvatustieteellisessä tiedekun-
nassa hyväksytyssä väitöskirjassaan Sivistystä kaikille vai 
valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta kan-
sanvalistustyöstä maksupalveluihin. Näiden teoksien lisäksi 
Sihvonen osallistui alan sisäiseen keskusteluun muun 
muassa liiton tilaisuuksissa ja Opistolehden sivuilla. Sih-
vosen ajatuksille oli kysyntää opistoliikkeen sisällä, sillä 
aika oli monin tavoin hämmentävää. Opistoliike etsi paik-
kaansa historiallisten traditioiden ja uuden ajan vaatimuk-
sien keskellä. 

Tutkimuksissaan Sihvonen nosti esiin, kuinka lainsää-
dännön ja rahoitusjärjestelmän uudistukset yhdessä laman 
kanssa olivat johtaneet opistokentän polarisoitumiseen. 
Osa opistoista oli lähtenyt markkinaperusteiseen toimin-
taan aktiivisesti mukaan, ja osa taas oli jatkanut perintei-
sellä opistotyöllä. Suurien kaupunkien opistoille uudistuk-
set tarkoittivat mahdollisuuksia, mutta pienemmät opistot 
olivat joutumassa kurjistumisen kierteeseen. Sihvosen tut-
kimuksista nousivat esiin jakautuneen opistokentän jakau-
tuneet rehtorit. Konservatiivisin osa oli linnoittautunut 
vapaan sivistystyön perinteisiin ja historiaan samalla kun 
uudistusmielisimmät olivat valmiita kehittämään opisto-
toimintaa koulutusmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. 
Itse Sihvonen koki olevansa maltillinen uudistaja. Laatu-
työllä ja maksupalveluilla oli merkityksensä uuden ajan 
opistotoiminnassa, mutta samalla Sihvonen korosti perin-
teisen opistotyön merkitystä ydintoimintana. 

Sihvosen väitöstutkimuksessa todettiin, että opistot 
olivat menettäneet asemiaan aikuiskoulutusjärjestelmässä. 
Opistoja kohdanneet säästöt olivat suurempia kuin muilla, 
eikä opistotyön merkitystä muistettu kuin juhlapuheissa. 
Markkinaperusteinen aikuiskoulutuspolitiikka oli johta-
massa paitsi opistokentän eriytymiseen myös sivistyksel-
lisen tasa-arvon vähenemiseen. Kysyntäpainotteinen toi-
mintamalli yhdistettynä opiskelumaksuihin ja alueelli-
siin eroihin uhkasi opistoliikkeen perimmäisiä tavoitteita. 
Opistoissa tämä tilanne koettiin ristiriitaisena opistoliik-
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keen perusarvojen ja julkishallinnon tehokkuusvaatimuk-
sien törmätessä. Koulutuspoliittisesti Sihvonen piti sivis-
tyksellisen tasa-arvon heikkenemistä tutkimuksensa kai-
kista huolestuttavimpana havaintona.

Pamfletissa ja myöhemmin myös väitöskirjassaan Sih-
vonen painotti, että vaikka opistoliikkeen perinteinen 
sivistysajattelu oli kummunnut väistymässä olevan moder-
nin yhteiskunnan kansallisesta projektista, oli perinteisillä 
arvoilla paikkansa myös postmodernissa maailmassa. Sih-
vosen mukaan opistotoiminnan perimmäisiksi tavoitteiksi 
tulisi jatkossakin määritellä ihmisen kokonaisvaltainen 
persoonallinen kehittäminen sekä sivistyksellisen tasa-ar-
von edistäminen. Näiden rinnalle Sihvonen kehotti nos-
tamaan uusina arvoina ympäristön- ja luonnonsuojelun 
sekä kansainvälisyyden, joiden hän totesi tulleen pysyväksi 
osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 

Sihvosen jo pamfletissaan vuonna 1990 esittämä aja-
tus siitä, että opistotoiminnan perimmäinen tavoite olisi 
edelleen ihmisen kokonaisvaltainen persoonallinen kehit-
täminen, herätti myös kritiikkiä. Sen ei katsottu vastaa-
van riittävästi uuden ajan opistoille esittämiä vaatimuk-
sia. Esimerkiksi liiton toiminnanjohtaja Jyrki Jokinen kir-
joitti Opistolehdessä, ettei määritelmä vieläkään tavoitta-
nut rahoista päättäviä kuntapäättäjiä. Hän ehdottikin, että 
tehtävämäärittelyä olisi parempi lähestyä paikallisista ja 
alueellisista lähtökohdista. Kunnallisena palveluna opisto-
jen tehtäväksi voitaisiin nähdä paikkakunnan elinkelpoi-
suuden tukeminen ja tämän tavoittamiseksi olisi mukaan 
saatava myös ammatillista koulutusta. Jokisen kannan 
voi katsoa edustaneen edunvalvonnasta vastanneen toi-
minnanjohtajan pragmatismia – lamapaineissa tarvittiin 
mahdollisimman konkreettisia määrittelyjä. Jokinen kir-
joitti toiminnanjohtaja-aikanaan useita kirjoituksia, joissa 
hän toi esiin, kuinka yleistilanne vaati opistoväeltä herk-
kyyttä. Toisaalta piti korostaa uusia toimintamalleja, mutta 
samalla piti olla tarkkana, ettei toimintamuotojen määrit-
telyssä menetettäisi perinteisiä toimintoja. 

Liiton 75-vuotisjuhlavuotena 1994 julkaistiin Taina 
Törmän toimittama Sivistys perusoikeutena – KTOL 75 
vuotta -teos. Se koostui 11:stä liiton historiaa ja opistoliik-
keen nykytilaa käsitelleestä artikkelista. Puheenvuoroista 

kävi hyvin ilmi, miten intensiivisesti muutos oli tapahtu-
nut ja miten kaikki seuraukset eivät vielä tuolloin olleet 
nähtävissä. Rivien väleistä on myös luettavissa se, miten 
suurissa paineissa ja ristiriidoissa muutokset oli opistoliik-
keessä kohdattu. Liikkeen perusarvojen ja -käsitteiden ris-
tipaineesta kertoi myös se, että teoksen nimen alussa olivat 
toimitustyön aikana vaihdelleet käsitteet sivistys ja opiskelu. 
Lopulta painoteknisen vahingon takia kirjan kanteen tuli 
Sivistys perusoikeutena ja selkämykseen Opiskelu perusoi-
keutena. Näin ajan ristiriidat ikuistuivat siitä kertovan kir-
jan kansiin.

Onko opistokenttä hajoamassa  
markkinoiden paineeseen?

Sihvosen tutkimuksissa esiin noussut polarisaatio näkyi 
myös Opistolehdessä ja sen seuraajassa Aikuiskoulutuksen 
maailmassa sekä myös liiton kokouksissa ja seminaareissa. 
Muutoksiin suhtautuminen jakoi opistokenttää rajusti. Pää-
sääntöisesti äänessä olivat liiton aktiivit, jotka kannustivat 
opistoja vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Ehkä 
kaikkein näkyvin keskustelija oli puheenjohtaja Markka-
nen. Hän kirjoitti ja piti säännöllisesti puheenvuoroja, jois-
sa opistoja kannustettiin lähtemään muutokseen mukaan. 
Esimerkiksi vuonna 1997 hän julkaisi puheenjohtajan tee-
sit, joissa hän monin tavoin kehotti opistoväkeä työskente-
lemään aktiivisesti asemien säilyttämiseksi. Markkanen ko-
rosti, että vanhaan turvautuminen ja sisäänpäin kääntymi-
nen johtaisivat vain resurssien vähenemiseen.

Kriittisten puheenvuorojen kärki kohdistui paitsi muu-
tokseen itsessään, myös liittoon, joka oli monien mielestä 
lähtenyt liian aktiivisesti muutoksien kauppamieheksi. Esi-
merkkinä tästä voidaan mainita vuonna 1996 käyty kes-
kustelu, joka alkoi Kauhajoen kansalaisopiston rehtorin 
Markku Nurmen kirjoituksesta, jossa hän väitti opistoliik-
keen liiton olevan aivokuollut. Liitto olisi tarvittu yhdis-
tämään ”maailman myllerryksessä hajalle repeytynyttä 
opistoliikettä”, mutta nyt liitto ja sen uusi lehti Aikuiskou-
lutuksen maailma tuntuivat ajavan vain uudistuksien vank-
kureihin lähteneiden opistojen asiaa. Nurmen mukaan 
liitto keskittyi vain ”lopunajan voideltuihin”, mutta unohti 
samalla muut. Kirjoitukseen vastasi hallituksen varapu-
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heenjohtaja, Tampereen työväenopiston rehtori Pertti 
Timonen, joka myönsi polarisaation aiheuttavan kitkaa 
opistoliikkeessä ja kannusti keskusteluun. Hän myös alle-
kirjoitti Nurmen huolen siitä, että kun liiton lehteä oli 
alettu kehittää aikuiskoulutuksen yleisjulkaisuksi, oli kan-
salaisopistoliikkeen ääni hämärtynyt ”yleispyöreäksi kou-
lutusmössöksi”. Keskusteluun osallistui vielä Tampereen 
työväenopiston opiskelija Seppo Koskima, joka syytti 
opistoliikettä siitä, että se oli vaihtanut tasa-arvoajattelun 
tehokkuuden ja voiton tavoittelemiseen. Hänkin perään-
kuulutti lisää arvokeskustelua ja totesi itse kannattavansa 
opistoliikkeen perinteisiä tehtävänmääritelmiä ja perusar-
voja. Perinteiselle sivistystyölle kyllä riittäisi kysyntää, kun-
han liike ei itse tekisi itseään tarpeettomaksi omaksumalla 
pelkkään tehokkuusajatteluun pohjautuvan toimintafiloso-
fian. 

Nurmi jatkoi haastamistaan edelleen ja julkaisi vuonna 
1998 kirjoituksen, jossa hän kysyi, tarvitsivatko opistot 
enää liittoaan ja voitaisiinko edes puhua yhtenäisestä opis-
tokentästä. Hänen mukaansa kenttä oli jakautunut neljään 
ryhmään. Liitossa toimi aktiivisesti ”kaksikymmentä per-
hettä”, jotka muodostivat ”ongelmattoman pilottijoukon”. 
Loput jäsenistä olivat joko välinpitämättömiä jäsenmak-
sunsa maksavia opistoja tai selviytymiskamppailuun tus-
kastuneita, jotka tarvitsivat liittoa mutta suhtautuivat sii-
hen skeptisesti. Neljäntenä ryhmänä olivat opistot, jotka 
olivat jo eronneet liitosta. Liiton hallituksen vastineen 
kirjoitti Kittilän kansalaisopiston rehtori Mauri Tammela, 
joka totesi kritiikin olevan liioiteltua eikä hän tunnistanut 
nelijakoa. Sen sijaan Tammelan mukaan kentän taloudel-
linen ahdinko oli todellista, mikä näkyi myös opistojen 
eroamisesta liitosta.

Opistoliikkeessä oli jo sadan vuoden ajan käyty jatku-
vaa ja kiivasta keskustelua siitä, mistä opistotoiminnassa 
on perimmiltään kyse ja miten opistotyötä tulisi käytän-
nössä toteuttaa. Kiistat ja kriisit olivat olleet osa opisto-
liikkeen toimintaa oikeastaan alusta alkaen. 1990-luvun 
murros oli silti jotain ennen kokematonta. Nyt keskuste-
luja käytiin tilanteessa, jossa toiminnan perusteet tuntuivat 
olevan fundamentaalisesti muuttumassa, ja vielä niin, ettei 

muutoksen suuntaa enää päätetty vain vapaan sivistys-
työn toimijoiden omassa keskuudessa. Muutoksia tapahtui 
kiihtyvällä tahdilla ja ne heijastuivat suoraan myös opisto-
työhön. Puheet ja teot eivät aina kohdanneet opistotasolla. 
Pälkäneen seudun kansalaisopiston rehtori Mauri Nest 
kuvasi opistoliikkeen aktiivien tunnelmia vuosikymmenen 
päättyessä seuraavasti: 

”Vapaan sivistystyöntekijän päätä kivistää vuosikymmeniä jat-

kunut elinikäisen oppimisen puolesta puhuminen. Kansalliset 

komiteat ja kansainväliset työryhmät ovat istuneet vuosikausia 

tuottaakseen itsestäänselvyyksiä. (– –) Vapaalla sivistystyön-

tekijällä riittää haasteita ja puntaroitavaa. Eväitä ja resursseja 

on alituisesti liian vähän. Eikä haasteiden ja tehtävien tunnista-

minen ole aivan helppoa. Puhe kansalaisyhteiskunnasta ja kan-

salaisvalmiuksista on kovin usein niin retorista, ettei se muutu 

lihaksi.”

Vuosikymmenen lopulla vuonna 1998 liiton puheenjohta-
ja Martti Markkanen esitti näkemyksensä opistotoiminnan 
viime vuosien muutoksesta ja sen tehtävänmäärityksestä 
uudelle vuosituhannelle. Hän korosti, että murrosvaiheen 
uudet lait olivat lisänneet opistojen paikallista merkitystä. 
Taiteen perusopetuksen kautta opistot työskentelivät myös 
lasten ja nuorten tasa-arvoisuuden edistämiseksi. EU-jäse-
nyys oli tuonut opistokentälle myös kansainväliset hank-
keet, joiden avulla opistoille oli auennut uusia rooleja alu-
een työllisyyttä ja elinvoimaa lisäävän toiminnan hakijoina 
ja toteuttajina. Uuden vuosituhannen tehtävänmäärittely 
tulisi olemaan kahdenlainen:

”Toinen tähtää yksilön tietojen ja uustaitojen kehittämiseen.  

Toinen on taito toimia ryhmässä ja ryhmissä sekä niissä tarvitta-

vien tehokkaiden ja systemaattisen päätöksentekomenettelyjen 

opettelu. Ryhmäprosessien hallinta edesauttaa niin fyysisien 

kuin henkisen ympäristön säilymistä ja hallittua muokkautu-

mista ja vahvistaa kunnan tai kaupungin elinvoimaa. Opistot 

ovat oivaltaneet tehtävänsä vaativuuden ja panostavat näihin 

toimintamuotoihin, koska niillä on pitkä tausta juuri tämänkal-

taisesta osaamisesta.”
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Miksi liitto on? Keitä se oikeastaan edustaa?

”Meitä oli varmaan 500, siis ihan valtava määrä ihmisiä. Ne oli 

jossakin urheiluhallissa. Olin siellä yläkatsomossa ja siellä al-

haalla oli kanssa ihmisiä ja sitten siellä oli ne neuvotteluosa-

puolet. Ja siihen aikaan oli vielä eri puolueilla neuvotteluhuo-

neet (--) Muistan hyvin, kuinka, aina ilmoitettiin, että neuvotte-

lutauko ja sitten mentiin huoneisiin. Sitä katsottiin sieltä yläkat-

somosta, että aha, mitä täällä tapahtuu?”  

Taina Saarinen (Törmä) vuoden 1987 Kajaanin edustajakokouksesta 
haastattelussaan 2018

Murrosvaihe ravisteli liittoa monella tavalla. Toiminnalli-
sesti murros on totuttu näkemään Kajaanin vuoden 1987 
ja Turun vuoden 1991 yleiskokouksien kautta. Kajaanin 
yleiskokous on esitetty tilaisuutena, jossa parin vuosikym-
menen ajan kokouksia leimannut politisoituminen alkoi 
osoittaa murtumisen merkkejä. Johtokunnassa vallinnut 
kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien aseveliakseli mur-
tui, eivätkä vanhat toimintatavat muutenkaan täysin toimi-
neet. Poliittisten ryhmien pohjalta tapahtunut jako ei mur-
tunut hetkessä, mutta muutosta oli ilmassa. Seuraavien 
vuosien aikana poliittisten puolueiden aktiivisuus liiton 
toiminnassa väheni. Tämä ilmiö oli ajalle hyvin 
tyypillinen, mutta sitä myös edistettiin tietoisesti 
liiton sisältä. 

Kun ajat olivat muuttumassa niin yleisesti, 
opistokentällä kuin liitossakin, ryhdyttiin vuonna 
1989 uudistamaan liiton sääntöjä. Toimintatar-
koitus, järjestörakenne ja jäsenpohja piti miet-
tiä jälleen uudestaan. Keskeinen kysymys tietysti 
oli, että keitä liitto oikeastaan edusti. Murroksen 
alkaessa liiton jäsenenä oli 274 opistoa, joista suu-
rin osa oli kuntien ylläpitämiä. Kun uudistuksien 

keskiössä oli vallan siirtäminen kuntiin, asetti tämä myös 
liiton uuteen asemaan. Aikaisemmin liitto oli edustanut 
opistoliikettä (ylläpitäjiä, henkilökuntaa ja opiskelijoita) 
erityisesti suhteessa valtioon, joten nyt liittoa uhkasi pää-
tyminen jakomieliseen asemaan. Opistojen toiminnasta 
ja resursseista päättäisivät jatkossa ylläpitäjät eli yleensä 
kunnat, joten kenen etujärjestö liitto oikeastaan olisi? 
Oliko liitto opistojen, opistoliikkeen vai opistojen omista-
jien liitto? Etenkin alkuvaiheessa tämä asetelma herätti lii-
ton sisällä pelkoja siitä, että kunnat irtautuisivat liitosta tai 
haluaisivat siirtää opistojen edunvalvonnan uuteen super-
edunvalvojaan eli Kuntaliittoon. Jos näin tapahtuisi, mikä 
olisi liiton kohtalo? 

Organisaatiouudistus ja uuden ajan liitto –  
opistolaisyhdistykset pelastusrenkaana?

Liiton uudistamista asetettiin pohtimaan tavoite- ja sääntö-
ryhmä. Sen puheenjohtaja Arto Laine kirjoitti Opistolehdes-
sä vuonna 1990, että liitolle uhkasi jäädä vain yhteisöllisyy-
den ja aatteen lipunheiluttajan rooli, mikä tulisi johtamaan 
kuntien eroon. Tässä tilanteessa katseet kääntyivät liiton 
muihin jäsenryhmiin ja niihin liiton ulkopuolisiin tahoihin, 
jotka kenties voitaisiin saada mukaan liikkeeseen. Olisiko 

Vuoden 1997 edustajakokouksessa valitussa hallituksessa 
oli mukana monia 1990-luvun keskusteluihin aktiivisesti 
osallistuneita liiton aktiiveja. Ylärivissä ovat Jukka Järvis alo, 
Olli Kaikkonen, Liisa Haikonen, Mauri Tammela ja Jarmo  
Hyvönen. Alarivissä Sirkka-Liisa Siuvo, Pertti Timonen, 
Martti Markkanen (pj), Alice Lillas ja Olli Salin.  
Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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opistolaisyhdistyksistä tai opistopiireistä tarvittaessa liiton 
toiminnan moottoreita? Voisiko liitolla olla henkilöjäseniä? 
Vai pitäisikö aikuiskasvatuksen alalle perustaa laajempi yh-
teenliittymä? Työryhmän esitys sisälsi monia vaihtoehtoisia 
toimintamalleja sen varalle, että vapaan sivistystyön ja kun-
takentän järjestöt ryhmittyisivät uudelleen. Laineen johta-
ma työryhmä päätyikin ehdottamaan ensisijaisina ratkai-
suina liiton tehtävän laajentamista koko aikuiskoulutuksen 
edunvalvontaan ja jäsenpohjan laajentamista.

Murrosvaiheen toinen merkkipaalu oli Turun edustaja-
kokous vuonna 1991. Kokousta on myöhemmin muisteltu 
ensimmäisenä, jossa poliittisten puolueiden edustajat eivät 
enää olleet niin näkyvästi läsnä kuin aikaisemmin. Turussa 
tehtiin kaksi tulevaisuuteen suuntautunutta päätöstä eli 
hyväksyttiin uudet säännöt ja uudenlainen tavoiteohjelma. 
Taustalla oli huolella valmisteltu tavoite- ja sääntötyöryh-
män ehdotus, josta oli käyty keskustelua niin Opistolehden 
sivuilla kuin liiton tilaisuuksissakin. Keskeisin sääntömuu-
tos koski liiton edustuksellisen organisaation keventämistä. 
Suuret edustajakokoukset ja järjestelmän kolmiportai-
suus koettiin liian raskaaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. 
Kokonaisuus esitettiin ylipolitisoituneena menneisyyden 
tuotteena. Turussa hyväksytyissä säännöissä palattiin kak-
siportaiseen edustukselliseen malliin. Valtuusto jäi histori-
aan, edustajakokous muutettiin joka toinen vuosi kokoon-
tuneeksi vuosikokoukseksi ja johtokunnasta tehtiin hal-
litus. Myös vaalitapaa muutettiin luopumalla listavaalista 
ja siirtymällä henkilövaaleihin. Lisäksi jäsenpohjan muu-
tokseen varauduttiin laajentamalla sitä opistolaisyhdistyk-
sien ja muiden aikuiskoulutusalan järjestöjen suuntaan. 
Merkittäväksi osoittautui myös Kuopion kansalaisopiston 
rehtorin Martti Markkasen valinta puheenjohtajaksi. Hän 
nimittäin toimi puheenjohtajana seuraavien 14 vuoden 
ajan luotsaten liiton 1990-luvun kuohuista pitkälle uuden 
vuosituhannen puolelle.

Lopulta liiton jäsenkentässä ei tapahtunut niin suurta 
muutosta kuin 1990-luvun alussa oli pelätty. Kuntapuolella 
ei löytynyt suurta tahtotilaa siirtää edunvalvontaa Kunta-
liittoon. Osasyynä tässä oli epäilemättä se, että kansalais-
opistokenttä ei ollut yksinomaan kuntien toimintaa, vaan 
mukana oli edelleen parikymmentä yksityistä opistoa. Näin 

kuntien etujärjestö ei olisi voinut esittäytyä koko kentän 
edustajana. Kunnat pysyivät pääsääntöisesti liiton jäse-
ninä, tosin kuntien määrän lasku ja opistojen yhdistymiset 
näkyivät luonnollisesti myös kuntajäsenien määrän laskuna. 

Jäsenpohjan laajentaminen onnistui aluksi hyvin. Vuo-
sikymmenen alussa jäseniksi liittyi lähes 50 opistolaisyhdis-
tystä, joitakin opistopiirejä sekä kaksi valtakunnallista liit-
toa eli Aikuisopettajien liitto ja Suomen Setlementtiliitto. 
Hyvin alkanut opistolaisyhdistysten aktivoimisvaihe hyytyi 
kuitenkin pian opistolaisuudessa tapahtuneeseen yhteisöl-
lisyyden muutokseen, jota käsitellään myöhemmin. 

Kaiken kaikkiaan liitossa vaikuttivat monella tasolla 
uudet tuulet. Politiikan ja opistolaisuuden väistyessä lii-
tosta alkoi entistä selvemmin muodostua vapaan sivistys-
työn professionaalien ja opistojen ylläpitäjien järjestö. Siitä 
tuli ennen kaikkea omistajatahojen valtakirjoilla toiminei-
den rehtoreiden liitto.

Liiton toiminta murrosaikana –  
edunvalvontaa, puolustustaistelua  
ja hankeharjoittelua

”KTOL:n nykyinen toiminta-ajatus lähtee siitä, että KTOL  

on sekä opistojen edunvalvoja että sivistysjärjestö.”

Toiminnanjohtaja Jyrki Jokinen 1989

Edunvalvontatyön merkitys korostui uuden ajan alussa. 
Liiton edustajat istuivat mukana keskeisissä toimikunnissa 
ja komiteoissa sekä juoksivat ministeriöissä, eduskunnas-
sa ja virastoissa antamassa lausuntojaan liiton näkemyk-
sistä. Pyrkimykset häivyttää koulutuskentän rajoja olivat 
liiton näkökulmasta ongelmallisia ja toiminnanjohtaja Jo-
kinen muistelikin myöhemmin, että liitto joutui osittain 
puolustelevalle ja jarruttelevalle kannalle. Erityisesti val-
tionosuusuudistuksessa oli eletty vaaranhetkiä, kun opis-
tojen valtionosuudet uhkasivat muiden toimialojen tavoin 
päätyä yhteiseen korvamerkitsemättömään pottiin kuntien 
budjeteissa. Yhdessä opetusministeriön kanssa tämä saa-
tiin kuitenkin torjutuksi. Merkittäväksi koettiin myös uu-
teen lakiin ujutettu pykälä, jossa määriteltiin, että opistolla 
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tuli olla rehtori. Tämä nähtiin tärkeäksi keinoksi säilyttää 
pysyviä rakenteita suuren muutoksen keskellä.

Edunvalvonnan kannalta murrosta edeltänyt aika-
kausi oli ollut verrattain selkeää ja vakiintunutta. Keskei-
siä neuvottelukumppaneita olivat olleet Kouluhallituksen 
vapaan sivistystyön virkamiehet sekä eduskunnan sivis-
tysvaliokunta ja ministeriön edustajat. Nyt valta siirrettiin 
toiminnan järjestäjille eli pääosin kunnille, jolloin neuvot-
telukumppaneita olikin satoja. Ja nämä olivat vielä liiton 
omia jäseniä! Laman takia tilanne konkretisoitui nopeasti 
ja uusia toimintamalleja jouduttiin etsimään kriisitilan-
teessa. Kuntapäättäjille ryhdyttiin järjestämään suunnattua 
viestintää, jossa korostettiin toiminnan tärkeyttä ja edulli-
suutta. Kuntaväkeä valistettiin myös lainsäädännön tarjoa-
mista mahdollisuuksista maksupalveluiden tuottamiseen. 
Samaan viestintään kuului myös Opistolehdessä julkaistu 
moniosainen juttusarja, jossa kerrottiin, miten eri opistot 
olivat säästöpaineista selvinneet. 

Toisaalta laman säästöpaineet nostivat esiin sen, ettei 
valtion rooli sittenkään ollut kuihtunut kokonaan pois. 
Se oli edelleen toiminnan keskeinen rahoittaja ja sen pää-
töksistä riippui, miten aikuiskoulutuksen rajoja voitiin 
kentällä muuttaa. Näin edunvalvontaa jouduttiin harjoit-
tamaan moneen suuntaan ja monella tasolla. Tiedottei-
den, kirjeiden ja neuvottelujen lisäksi harrastettiin myös 
uudenlaista päättäjille suunnattua vaikuttamista, mistä esi-
merkkinä voidaan mainita kansanedustajille vuonna 1994 
eduskunnan tiloissa järjestetty Kansalaisopistofoorumi.

Liiton keskeinen viesti päättäjille oli, että lama-aikana 
vapaan sivistystyön avulla voitiin lieventää laman negatii-
visia vaikutuksia sekä luoda pohjaa tulevalle – työttömäksi 
jäänyttä aikuisväestöä voitaisiin edullisesti kouluttaa entis-
täkin osaavammaksi. ”Ota valtio vaikkapa lainaa, sijoita se 
kansalaisopistoihin ja osoita se kansalaisvalmiuksien lisää-
miseen. (--) Valtio, saat lainatut, halpakorkoiset velkasi 
hyvin maksettua takaisin. Valtio, tee se!” kannusti liiton 
uusi puheenjohtaja Martti Markkanen vuonna 1991. Saman 
vuoden edustajakokouksen julkilausumassa vaadittiin 
650 000 opiskelijan, 1 000 rehtorin ja opettajan, 25 000 tun-
tiopettajan sekä ”lähes kaikkien Suomen kuntien” äänellä, 
ettei opistotoimintaan kohdistettaisi enempää säästöjä.

Yhteistyöverkostoja ja tulosjohtamista

Murroksen keskeisenä tavoitteena oli ollut aikuiskoulutus-
järjestelmän rajalinjojen hämärtäminen ja kentän avaami-
nen, mikä sai myös kentän toimijat etsimään uusia yhteis-
toimintamalleja. Opetusministeriössä oli vuodesta 1985 
saakka toiminut kenttää edustanut aikuiskoulutusneuvosto, 
jossa eturyhmät olivat voineet tuoda esille kantojaan alan 
periaatteellisissa kysymyksissä. Ammatillisen aikuiskoulu-
tuksen puolella KTOL, Ammatillisten aikuiskoulutuskes-
kusten liitto ja Suomen ammattioppilaitosten liitto perus-
tivat oman yhteistyöneuvottelukunnan 1991. Seuraavana 
vuonna liitto perusti yhdessä Ammatillisten aikuiskoulu-
tuskeskusten liiton, Iltakoulujen liiton, Kauppaoppilaitos-
ten liiton sekä Suomen Kesäyliopistojen liiton kanssa Ai-
kuiskoulutuksen neuvottelukunnan AIKONin. 

Myös Vapaan Sivistystyön keskusjärjestön VSY:n ken-
tässä tapahtui muutoksia, kun sen ja Kansanvalistusseuran 
toimintoja yhdistettiin. Ajoittain käytiin myös keskusteluja 
siitä, pitäisikö alan järjestöjen miettiä jonkinlaista yhdisty-
mistä koko aikuiskoulutuksen tai vapaan sivistystyön ken-
tän kattavaan etujärjestöön. VSY:n muodostaneet vapaan 
sivistystyön toimijat olivat taustoiltaan ja kokoluokiltaan 
niin erilaisia, ettei yhteistä näkemystä alan eduista ollut 
helppoa löytää. Näin liiton näkökulmasta VSY:n merkitys 
oli kansallista edunvalvontaa enemmän kansainvälisessä 
toiminnassa, jossa järjestö toimi Suomen edustajana alan 
järjestöissä.

Uusi aika ja uudet hallintoideologiat näkyivät myös lii-
ton sisällä. Vuonna 1987 toiminnanjohtajaksi tullut Jyrki 
Jokinen uudisti liiton organisaatiota niin, että toiminta 
jaettiin neljään tulosalueeseen eli kulttuuritoimintaan, 
koulutustoimintaan, kustannustoimintaan ja tiedotustoi-
mintaan. Sihteereistä tehtiin toimialueiden päälliköitä. Toi-
mialueille laadittiin tavoitteet, joiden pohjalta arvioitiin 
vuosittain näiden tulokset. 

Vuosikymmenen vaihtuessa liiton toimisto näytti seu-
raavalta: Toiminnanjohtajan Jokisen tehtävänä oli valtuus-
ton vahvistaman toimenkuvan mukaan johtaa liiton toi-
mintaa ja taloutta sekä koordinoida toimiston osastojen 
toimintaa. Hänen tukenaan toimistossa työskentelivät hal-
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linnollinen sihteeri Hellevi Merilä ja taloudenhoitaja Kyl-
likki Jeskanen. Kustannusyksikön tehtävänä oli tuottaa 
opistojen toimintaan ”pedagogista ja hallinnollista kehit-
tämistyötä tukevaa materiaalia” eli käytännössä oppimate-
riaaleja ja lomakkeita. Yksikössä työskentelivät kustannus-
päällikkö Anneli Bauters ja materiaalisihteeri Sirpa Luuk-
kala. Koulutusyksikön tehtävänä oli liiton monipuolisen 
koulutustoiminnan pyörittäminen. Koulutuspäällikkönä 
toimi Taru Törrönen ja koulutussihteerinä Tuula Vuokko-
maa. Tiedotusyksikön tehtävät jakautuivat tiedottamiseen 
sekä Opistolehden toimittamiseen. Yksikössä työskente-
livät tiedotuspäällikkö Sirkku Määttä ja toimistosihteeri 
Ulla Hellström. Näiden lisäksi toimistoon kuului vielä 
Svenska Sektionenin muodostama yksikkö, jota hoiti jaos-
topäällikkö Berit von Troil. 

Tulosjohtamiseen perustunut organisaatiomalli jäi 
lopulta verrattain lyhyeksi kokeiluksi ja yksikköjaosta luo-
vuttiin jo 1990. Joka tapauksessa murrosvuosien alkaessa 
Cygnaeuksenkadulta Annankadulle muuttanut liiton toi-
misto oli vielä voimissaan. Erilaisissa tehtävissä työskenteli 
noin kymmenen henkeä, joista toiminnanjohtaja Jokinen 
oli pitkään ainoa mies. 

Aikuiskoulutuksen maailmassa tieto on valtaa –  
uusi lehti ja siirtyminen Internet-aikaan

Opistokentän ajauduttua jatkuvan muutoksen kouriin, ko-
rostui liiton toiminnassa kaikenlaisen alaa koskevan tie-
don kerääminen, tiedottaminen ja koulutus. Myös tässä 
palattiin omalla tavallaan liiton alkuvuosien aikaan. Nyt 
kysymys ei enää ollut totuttujen tapojen välittämisestä uu-
delle opistoväelle tai vapaan sivistystyön perusteiden tie-
dottamisesta suurelle yleisölle. Nyt tarvittiin tietoa siitä, 
miten opistotoiminta eri kunnissa ja yksityisellä puolel-
la oli organisoitu, miten erilaisia muutoksia oli toteutet-
tu, mitä kaikkea opistojen toimintaan eri puolilla Suomea 
kuului ja niin edelleen. Nopeasti muuttuneiden asetelmien 
vuoksi kentällä oli jatkuvasti voimakasta tarvetta monen-
laiselle tiedolle ja osaamiselle. Panostus tiedottamiseen ja 
koulutukseen oli myös tietoinen valinta liiton vahvistami-

seksi sen varalta, että kunnat haluaisivat siirtää edunval-
vontatyötä uuteen Kuntaliittoon.

Perustamisestaan lähtien liiton oma lehti oli ollut toi-
minnan kannalta ensiarvoisen tärkeä viestintäkanava, 
mutta samalla se oli kuitenkin vuosikymmenestä toiseen 
ollut taloudellisesti kannattamaton. Vuosien saatossa leh-
teä oli yritetty saada laajempaan levitykseen monin eri 
tavoin, mutta tulokset olivat olleet heikkoja. Lamavuosien 
aikana kuntien säästötoimet johtivat Opistolehden levikin 
laskuun entisestään. Näin liitossa päätettiin vuonna 1992 
iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: lukijakuntaa päätet-
tiin laajentaa koko aikuiskoulutuksen kenttään. Opistoleh-
den tilalle perustettiin Aikuiskoulutuksen maailma (AIMA), 
johon yritettiin saada mukaan myös muut alan järjestöt. 
Mukaan lähtivätkin muodossa tai toisessa Aikuiskoulutus-
keskusten liitto, Iltakoulujen liitto ja Suomen Kesäyliopis-
tot ry. Sen sijaan esimerkiksi Kansanopistoyhdistys jatkoi 
mieluummin oman lehtensä julkaisemista. 

”Kaikki sanovat, että lehti on hyvä ja tarpeellinen. Mistä 
kuitenkin johtuu, että tilauksia ei tule tarpeeksi?” tuskaili 
toiminnanjohtaja Jokinen vuonna 1994. AIMAn kohtalo 
oli lopulta sama kuin Opistolehdellä. Mukana oli alan mer-
kittäviä henkilöitä, julkaisu oli laadukas ja ajan hermolla, 
mutta tilaajia oli liian vähän. Vuosien saatossa taloudellista 
pohjaa yritettiin paikaa monenlaisin toimenpitein ja sopi-
muksin, mutta tulokset jäivät heikoiksi. 

Lehden lisäksi tiedotuksessa hyödynnettiin niin jäsen-
kunnalle kuin suurelle yleisöllekin suunnattuja tiedotteita. 
Vuonna 1992 liitto tilasi myös uudenlaisen esittelyvideon, 
jossa korostettiin opistotyön merkitystä lama-ajan kunnissa. 
Kokonaan uuteen aikaan liitto siirtyi vuonna 1996, jolloin 
se avasi ensimmäiset kotisivunsa Internetissä. Osoitteesta 
http://yritys.kolumbus.fi/ktol/index.html löytyneillä sivuilla 
oli tietoa koulutustapahtumista, projekteista, oppimateri-
aaleista sekä liiton ja opistojen yhteistietoja. Saman vuoden 
aikana liitto otti käyttöön myös sähköpostin. Tämän todet-
tiin lisänneen ”tuntuvasti vuorovaikutusta opistojen ja liiton 
välillä”. Vuoden 1997 ”digiloikka” huipentui marraskuussa, 
jolloin julkaistiin AIMAn ensimmäinen verkkolehti. 
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Koulutusta, hankkeita ja henkilövaihdoksia

Koulutustoiminnassa jatkettiin perinteisen vuoden alku-
päivinä pidetyn rehtorien ja opettajien koulutustilaisuuden 
järjestämistä. Viimeistään 1980-luvun lopulta lähtien tilai-
suutta on kutsuttu ”Tammiseminaariksi”. Sen lisäksi liitto 
järjesti vuosittain yksin ja yhdessä muiden tahojen kanssa 
laaja-alaisesti monenlaista koulutusta. Toiminnan pääpai-
no alkoi vähitellen siirtyä nimenomaan opistojen henki-
lökunnan ja etenkin opettajien kouluttamiseen. Yksi mer-
kittävistä hankkeista oli vuonna 1993 alkanut uudistettu 
tuntiopettajien aikuisopettajan pätevöitymiskoulutus, joka 
toteutettiin yhdessä Tampereen yliopiston täydennyskou-
lutuskeskuksen kanssa. Toiminta oli jatkoa aiemmalle yh-
teistyölle.

Kun valtio-ohjauksesta ja suunnittelumaailmasta luo-
vuttiin, tulivat tilalle projektit ja kehityshankkeet. Yleis-
luontoisten kansallisten ohjausmekanismien sijaan kehi-
tystyötä ryhdyttiin toteuttamaan erilaisten verkostojen 
ja paikallisten toimijoiden voimin. Tämä näkyi myös lii-
tossa, jonka toiminnassa alkoi painottua erilaisten hank-
keiden hakeminen ja koordinointi. Tilapäiset hankkeet oli-
vat olleet jo aiemminkin osa liiton toimintaa, mutta vuo-
desta 1993 lähtien projekteilla oli merkittävä asema sen toi-
minnassa ja taloudessa. Opetushallituksen, ministeriön ja 
muiden rahoittajatahojen kanssa toteutettiin monenlaisia 
hankkeita, joiden kautta haettiin uusia näkökulmia vapaa-
seen sivistystyöhön. Hankkeiden aiheina toistuivat laatu-
työ, kuntalaisuus, opetushenkilökunnan pedagogisten tai-

tojen kehittäminen, tietoyhteiskuntakehitys sekä maahan-
muuttajat ja työttömät.

Kylmän sodan loppuminen ja EU-jäsenyys avasivat 
ovia uudenlaiselle kansainväliselle toiminnalle. Liitolla oli 
ollut eriasteista kansainvälistä toimintaa aina. Vuosikym-
menien aikana liitto oli osallistunut muun muassa erilai-
siin vaihto-ohjelmiin ja liiton tilaisuuksiin oli usein kut-
suttu ulkomaisia sivistysihmisiä. Kävipä liiton toiminnan-
johtaja Viljo Kosonen jo vuonna 1958 ”tutkimus- ja opinto-
matkalla” Intiassa, Burmassa, Thaimaassa ja Japanissa. Nyt 
toiminta sai aiempaa pysyvämpiä muotoja. Yhdessä minis-
teriön ja opistojen kanssa luotiin yhteyksiä toisaalta lähi-
alueelle Venäjän Karjalaan ja juuri uudelleen itsenäisty-
neeseen Viroon sekä toisaalta myös Brysseliin ja Keski-Eu-
rooppaan. Liitolle muodostui näin erilaisten kansainvälis-
ten hankkeiden koordinaattorin ja välittäjän rooli. Yleensä 
hankkeissa keskeistä oli eri oppialojen opettajien ammatti-
taidon kehittäminen sekä vaikutteiden vaihtaminen.

Murrosvuosien jälkeen liiton johdossa tapahtui hen-
kilövaihdos. Jyrki Jokinen siirtyi 1994 toisiin tehtäviin ja 
hänen sijaisenaan toimi hetken aikaa svenska sektionenin 
jaospäällikkö Carola Lindholm. Vuoden 1995 helmikuussa 
uutena toiminnanjohtajana aloitti Eeva-Inkeri Sirelius. 
Hänen aikanaan vakiintuivat monet niistä murrosvuosina 
muodostumassa olleista toimintamalleista, jotka olivat 
nähtävissä jo 1990-luvun alun toiminnassa. Liitto muotou-
tui uudenlaiseksi organisaatioksi, jossa korostuivat aktiivi-
nen edunvalvonta, monimuotoinen hankkeiden sekä pro-
jektien verkostomaailma ja kansainvälisyys.

Internet-aikaan liitto siirtyi vuonna 1997. Sivuja on tämän jälkeen uudistettu moneen otteeseen.  
Kuvissa liiton sivut vuosina 1997, 1999, 2012 ja 2019.
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Murrosvuosien seuraukset opistokentällä

Opistokentän murros 1990-luvun aikana oli nopea ja raju. 
Opistojen määrä alkoi vähentyä, kun kunnallisia opistoja 
yhdistettiin laajemmiksi alueellisiksi opistoiksi. Kymme-
net opistot menettivät päätoimisen rehtorinviran sekä vie-
lä useampi oman johtokuntansa. 1990-luvun alun maail-
massa vannottiin markkinavoimien ja yksityistämisen ni-
miin, joten yksi mahdollinen kehityskulku näytti olevan se, 
että kunnat yksityistäisivät kansalaisopistonsa. Tätä ajatel-
len Aikuiskoulutuksen maailmassa julkaistiinkin vuonna 
1992 ohjeet opiston yksityistämiseen sekä esiteltiin, kuin-
ka Haukiputaan työväenopisto oli muutettu osakeyhtiök-
si. Toisin kuin monella muulla yhteiskunnan alalla, ei opis-
tojen yksityistäminen kuitenkaan toteutunut toivotussa tai 
pelätyssä laajuudessa.

Lama toimi uudistuksen katalyyttina monella tasolla. 
Sillä oli merkittävä osuutensa myös siinä, että osa opisto-
kentästä siirtyi nopeassa tahdissa tuottamaan maksukou-
lutusta. Ennätyksellinen työttömyys kasvatti työvoima-

viranomaisten ja muiden tahojen tilaamien koulutusten 
kysyntää. Myös valtiovalta otti käyttöön uudenlaisia toi-
mintamalleja syrjäytymisvaarassa olleiden erityisryhmien 
tukemiseksi. Ensimmäinen suurimittainen hanke oli ns. 
Relanderin koulutusrahat. Selvitysmies Timo Relande-
rin aloitteesta valtion budjettiin varattiin erillistä nuorten 
työllistämis- ja koulutusrahaa, jolla pyrittiin järjestämään 
täydennyskoulutusta työttömiksi jääneille nuorille. Liiton 
ja Kansanopistoyhdistyksen yhteistyöllä vapaan sivistys-
työn toimijat onnistuivat saamaan myös opistot Relander-
rahojen piiriin. Kaikkiaan kyse oli lähes miljardin markan 
potista, jonka katsottiin toimineen koulutuksen uusien 
markkinoiden lähtölaukauksena. Mukaan lähti noin 30 % 
opistoista ja Relander-rahoilla järjestettiin erityisesti tieto-
tekniikan sekä kielten opetusta ja yrittäjäkursseja.

Relander-rahojen avulla tuotetun koulutuksen lisäksi 
merkittävä osa opistoista lähti aktiivisesti kehittämään 
maksukoulutusta. Hetken aikaa näytti siltä, että koulu-
tusmyynnillä voisi olla tulevaisuudessa merkittävä asema 
opistojen toiminnassa. Maksupalvelut herättivät paljon 
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keskustelua ja suuria tunteita, mutta lopulta niiden osuus 
jäi kokonaiskuvassa etenkin lamavuosien jälkeen verrat-
tain pieneksi. Ne kuitenkin muuttivat merkittävästi alan 
identiteettiä ja tehtävänmääritystä. Tästä hyvänä esimerk-
kinä voidaan mainita liiton vuosikertomuksen kuvaus 
vuodelta 1997. Sen mukaan opistojen toimintaan kuului 
paitsi vapaan sivistystyön ”palveluja” myös monia muita 

”palvelumuotoja” kuten maksupalvelukoulutusta, amma-
tillista lisäkoulutusta, työvoimakoulutusta ja EU-projek-
teja. Opistot tarjosivat ”osaamistaan ja asiantuntijuuttaan 
koulutussuunnittelijoina entistä useammille ’ostajille’, ei 
siis vain opiskelijoille”. Uuden ajan opistossa tehtäväken-
tän laajentuminen vaati toimintakertomuksen mukaan 
rehtoreilta ”yhteistyösuhteiden luomista ja hoitamista, tar-
jousten jatkuvaa kirjoittamista sekä joustoa ja sopeutumis-
kykyä nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin”. Muu-
tamassa vuodessa oli päädytty ainakin ajatuksen ja kielen 
tasolla kovin kauaksi perinteisestä opistotyöstä.

Maksupalveluja suurempi taloudellinen merkitys oli 
lopulta erilaisten opiskelumaksujen käyttöönottamisella. 

Ilmoittautumis- ja kurssimaksujen osuus nousi muuta-
massa vuodessa marginaalista merkittäväksi osaksi opisto-
jen taloutta. Murroskauden alkaessa maksuilla oli katettu 
2–3 % menoista, mutta jo vuonna 1995 niiden osuuden las-
kettiin nousseen jopa 16 %:iin. Maksujen osuus vaihteli 
suuresti opistojen kesken. Maksujen käyttöönotto nähtiin 
yleisesti pakon sanelemana ja se sopi muutenkin 1990-
luvun ajan henkeen, mutta samalla vapaan sivistystyön 
maksullisuudessa nähtiin periaatteellisia ja käytännöllisiä 
ongelmia. Eikö toiminta ollut suunnattu ensisijaisesti juuri 
niille, joilla ei ehkä olisi varaa maksaa opinnoistaan? Rat-
kaisua vaikeaan yhtälöön haettiin erilaisin alennuksin ja 
vapaaoikeuksin. Suurin osa opistoista myönsi erioikeuk-
sia erityisryhmille, kuten työttömille ja eläkeläisille. Kuten 
monilla muillakin julkisen sektorin aloilla, yhtenä keskei-
senä ratkaisuna nähtiin erilaisten palvelusetelien käyttöön-
otto. Opintoseteleitä kokeiltiin jo 1990-luvun alkuvuosina 
joissakin kunnissa, ja palvelusetelien yleinen käyttöönotto 
oli yksi liiton pitkäaikaisista tavoitteista.
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Tulosjohtamista ja laatuajattelua –  
miten käy vapauden?

Osana 1990-luvun yhteiskunnallista murrosta julkisel-
le sektorille ryhdyttiin tuomaan markkinamekanismeja ja 
yksityissektorin johtamismalleja. Keskeisiä käsitteitä olivat 
muun muassa tulosjohtaminen ja laatutyöskentely. Opisto-
jen toiminnan laadun yhtenäistämisestä ja mittaamisesta 
oli keskusteltu vuosikymmeniä – tosin eri käsittein – mut-
ta nyt opistoväki ryhtyi miettimään, miten uuden ajan vaa-
timuksia voitaisiin toteuttaa vapaassa sivistystyössä. Ki-
ristynyt kilpailu rahoituksesta, opistojen osallistuminen 
maksukoulutuskilpailuihin sekä myös ajatus opiskelijois-
ta eräänlaisina asiakkaina edellytti uudenlaisten mittarien 
kehittämistä. Tuloksellisuutta ja tehokkuutta piti pystyä 
mittaamaan. Ajankohtana uuden ajan tulos- ja laatutyöl-
le oli kuitenkin epäkiitollinen. Tulosjohtaminen otettiin 
monissa opistoissa käyttöön lamavuosien aikana ja tuol-
loin mittarit rakentuivat helposti lähinnä rahassa mitatta-
vien tuloksien varaan. Tämä oli voimakkaasti ristiriidassa 
sivistyksellisen tasa-arvon tavoitteiden kanssa, ja monien 
silmissä tulosjohtaminen näyttäytyikin käytännössä van-
hojen perusarvojen hylkäämisenä.

Tulosjohtaminen ja laatuajattelu haastoivat opisto-
kentän ja alan aktiivit päättivät ottaa haasteen vastaan. Jo 
vuonna 1986 opetusministeriö oli rahoittanut reilun kym-
menen opiston sekä Helsingin ja Tampereen yliopistojen 
aikuiskasvatuslaitoksien yhteisen Laatua opistotoimintaan 

-hankkeen. Vuosikymmenen vaihteen jälkeen laatutyötä 
mietittiin niin ministeriössä, Opetushallituksessa kuin lii-
tossa ja kunnissakin. Liiton hallitus asetti maaliskuussa 
1992 myös oman tuloksellisuustyöryhmän laatimaan suun-
nitelmaa, joka tukisi ”opistojen tuloksellisuuden ja vaikut-
tavuuden kehittämistä opistotasolla”. Jos laatumittareiden 
rakentaminen oli yleisesti vaikeaa, oli vapaa sivistystyö 
vielä tavallistakin haastavampi kokonaisuus. Opiskelu-
han oli vapaata ja pääsääntöisesti vailla tutkintorakenteita. 
Mitkä olisivat ne tehtävät ja tavoitteet, joiden toteutumista 
tuloksissa mitattaisiin? Määrällisiä mittareita voitaisiin 
toki asettaa, mutta riittäisivätkö ne? Entä riittäisivätkö laa-
dullisiksi mittareiksi erilaiset tyytyväisyyskyselyt? Tulok-

sellisuustyöryhmän mietintöä seurasivat seuraavien vuo-
sien aikana useat ministeriön, Opetushallituksen, liiton 
sekä opistojen yhdessä ja erikseen toteuttamat laatuhank-
keet, joissa pyrittiin löytämään vapaan sivistystyön laatu-
työn viisastenkiveä. 

Liiton johto suhtautui alusta alkaen tuloksellisuuden 
arvioinnin kehittämiseen myönteisesti. Toiminnanjohta-
jat Jokinen ja Sirelius kannustivat opistoja kokeiluihin ja 
edustivat liittoa erilaisissa laatuasioita pohtineissa verkos-
toissa. Erityisen aktiivisen roolin otti puheenjohtaja Martti 
Markkanen, joka osallistui monipuolisesti vapaan sivis-
tystyön ja opistotoiminnan laatutyöskentelyn kehittämi-
seen. Markkanen oli vahvassa roolissa luomassa vapaalle 
sivistystyölle EfQ-järjestelmän mukaisia laatustandardeja. 
Laatutyöskentelyn aloittamisessa näkyivät samat jakolinjat 
kuin muidenkin 1990-luvun uudistuksien kanssa. Kentän 
suhtautuminen sekä aktiivisuus vaihteli alueittain ja avain-
asemassa olivat usein opistojen rehtorit. Tulokset vaihteli-
vat, mutta joka tapauksessa ajatus opistotoiminnan laadun 
mittaamisesta oli tullut jäädäkseen ja se huomioitiin myös, 
kun lakia seuraavan kerran muutettiin vuonna 1998.  

Uudistustahti kiihtyy? Kansalaisopistolaki vaihtuu  
lakiin vapaasta sivistystyöstä

Uuteen aikaan siirtymisestä kertoi myös se, että Opetus-
hallituksen organisaatiota uusittiin jälleen. Vapaa sivistys-
työ sijoitettiin aikuiskoulutusyksikköön, jonka johtajana 
toimi opetusneuvos Marita Savola. Yksikön suurin koko-
naisuus valtionosuuksilla laskettuna oli aikuisten ammatil-
linen lisäkoulutus, jonka jälkeen tulivat yli puolet pienem-
millä osuuksilla kansanopistot ja kansalaisopistot. Sen si-
jaan opiskelijamäärillä mitattuna ehdottomasti suurin ryh-
mä oli kansalaisopistot.

Tuskin lainsäädäntö oli saatu voimaan 1990-luvun 
alussa, kun alalla aloitettiin keskustelut koulutuslain-
säädännön tiivistämisestä entisestään. Opetusministeri 
Riitta Uosukainen (kok.) käynnisti syksyllä 1993 hankkeen, 
jonka tavoitteena oli yhdistää 26 koulutustoimintaa ohjaa-
vaa lakia seitsemään laajempaan lakiin. Raja-aitoja madal-
tamalla pyrittiin lisäämään yksilöllisiä valinnanmahdolli-
suuksia sekä lisäämään kilpailua koulutustoimijoiden kes-
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ken. Yhtenä osana tästä pohdittiin aikuiskoulutuksen ja 
vapaan sivistystyön lainsäädäntöjen tiivistämistä yhteen 
tai kahteen laaja-alaiseen lakiin.

Näin alle kaksi vuotta kansalaisopistolain voimaantu-
lon jälkeen liiton vuosikokous joutui antamaan julkilau-
suman, jossa todettiin lainsäädännön olevan kohdillaan ja 
vastustettiin uusia muutoksia. Hanke-työryhmän työstämä 
esitys laiksi vapaatavoitteisesta koulutuksesta tuli samoi-
hin aikoihin parlamentaarisen toimikunnan käsittelyyn ja 
liitto osallistui alan muiden järjestöjen tavoin lausuntojen 
antamiseen. Kaikki toimialat kattavan aikuiskoulutuslain 
sijaan oltiin nyt laatimassa lakia, joka yhdistäisi vapaan 
sivistystyön toimintamuodot saman lain alle. Tavoitteik-
seen liitto määritteli, että kun lakimuutos kuitenkin oli 
tulossa, olisi nimen oltava laki vapaasta sivistystyöstä ja 
lakitekstissä tulisi mainita erikseen alan oppilaitokset.

Kuten lakivalmistelussa usein tapahtuu, oli käsittely 
monivaiheinen ja välillä liiton edustajat esittivät eri yksi-
tyiskohdista tiukkaa kritiikkiä. Uudessa laissa nähtiin 
matkan varrella monia uhkakuvia esimerkiksi kunnallis-
ten kansalaisopistojen tulevaisuudelle. Samalla raja-aito-
jen kaatumisessa nähtiin myös monia mahdollisuuksia. 
Vuonna 1996 opetusministeriö järjesti kuulemistilaisuu-
den, jossa se kyseli alan toimijoiden näkemyksiä siitä, että 
lakiin tuotaisiin mahdollisuus ”eräiden aikuisoppilaitosten 
yhdistämiseen ylläpitäjän niin halutessa”. Mielenkiintoista 
on, että julkisen sektorin ylläpitäjiä edustanut Kuntaliitto 
kannatti ajatusta, mutta kaikki eri oppilaitosmuotoja edus-
taneet järjestöt vastustivat sitä. Asetelma alleviivasi sitä, 
miten KTOL joutui luovimaan järjestäjätahojen ja opisto-
jen etujen välillä.

Koulutuslainsäädännön kokonaisuudistus saatiin maa-
liin Paavo Lipposen (sd.) johtaman hallituksen aikana 
ja eduskunta hyväksyi uuden lainsäädännön kesäkuussa 
1997. Osana laajaa kokonaisuutta hyväksyttiin myös laki 
vapaasta sivistystyöstä ja se tuli voimaan 1.1.1998. Laki 
yhdisti saman kokonaisuuden alle nimeltä mainiten kaikki 
vapaan sivistystyön toimijat eli kansalaisopistot, kansan-

 opistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulu-
tuskeskukset. Lain määrittelyosuudessa todettiin:

”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen pe-

riaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuo-

lista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kan-

sanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista 

suomalaisessa yhteiskunnassa.”

Liitossa oltiin yleisellä tasolla tyytyväisiä siihen, minkälai-
seksi lain sisältö lopulta muodostui. Vapaan sivistystyön 
kenttään lailla oli ainakin periaatteellisella tasolla yhdistä-
vä vaikutus. Nyt eri oppilaitosmuodot todettiin myös lain-
säädännön näkökulmasta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
Lain sisällä jakolinjat toki säilyivät. Eri oppilaitosmuodot 
olivat historiansa ja toimintamuotojensa seurauksena ke-
hittynyt hyvin monimuotoiseksi joukoksi. Lainsäädännön 
ja hallinnon näkökulmasta yksi merkittävimmistä eroista 
oli, että suurin osa kansalaisopistoista oli kuntien ylläpitä-
miä, kun sen sijaan muilla vapaan sivistystyön sektoreilla 
oppilaitokset olivat pääosin yksityisten yhteisöjen ylläpitä-
miä.

Vapaan sivistystyön yhteisen lainsäädännön suunnit-
telun rinnalla 1990-luvun jälkipuoliskolla käytiin keskus-
telua aiheesta, joka myöhemmin uhkasi koko liiton yhte-
näisyyttä. Valtionosuuksien suuruudet oli jaettu viiteen 
asutusrakenneryhmään eli opistojen saama valtionosuus 
määräytyi alueellisten tilastollisten muuttujien perus-
teella. Monimutkainen malli johti ajoittain valtionosuuk-
sien yllättäviin muutoksiin sekä tuntui asettavan opistot 
eriarvoiseen asemaan. Mallin toimivuutta seurattiin tar-
koin myös liitossa ja sille ryhdyttiin jo varhain etsimään 
korvaajaa. Uuden mallin löytäminen oli kuitenkin vaikeaa, 
sillä opistot poikkesivat toisistaan niin kokoluokan, talou-
dellisten resurssien kuin toimintaympäristönsäkin puo-
lesta. Jokainen muutosmalli tarkoitti näin käytännössä sitä, 
että joku saisi aiempaa enemmän ja joku menettäisi tuloja. 
Näin keskustelu jatkui uuden vuosituhannen puolelle.

VUOSIJUHLA | Opistotyö 80 vuotta – KTOL 60 vuotta | Kalliolan vapaaopisto, Helsinki ||| 1979
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Modernin ajan kansaliike  
postmodernissa Suomessa

”Kesätoiminta mökillä on jatkunut perinteisenä. Sauna  

lämpiää yleisölle keskiviikkoisin ja lauantaisin. Keskiviikkona 

sauna vieraat saavat ostaa sopuhintaan kahvia ja kotona  

leivottua pullaa. Yhteislaulua hanurin säestyksellä on ollut.”  

Forssan opistolaisyhdistyksen kuvaus toiminnastaan 1998

Murrosvuosien alkaessa 1990-luvun alussa opistoliike oli 
vielä monella tasolla suuri kansanliike. Opiskelijoita oli lu-
kuvuonna 1990–1991 ollut ennätykselliset 660  891. Lama-
vuosina opiskelijoiden määrä oli laskenut jonkun verran 
opetustuntien mukana, mutta pääpiirteissään vuosikym-

menen aikana opiskelijoita oli vuosittain noin 650  000. 
Kansalaisopistoissa riitti ihmisiä ja näin uskottiin olevan 
myös opistoliikkeen osalta. Vuosikymmenen vaihteessa lii-
ton kokoukset ja tilaisuudet keräsivät vielä paljon väkeä – 
ja hetken aikaa jopa lähdettiin siitä, että jatkossa liitto voisi 
ehkä olla aiempaa selvemmin nimenomaan opistolaisyh-
distyksien liitto. Villeimmissä keskusteluissa opistolaisyh-
distyksille mietittiin jopa roolia harrasteaineiden opetuk-
sen järjestämisessä.

Lamavuosien aikana opistolaiset osallistuivat niin 
paikallisesti kuin valtakunnallisestikin opistotoiminnan 
puolustamiseen. Esimerkiksi Tampereella syntyi säästö-
suunnitelmien herättämänä erityinen Pro työväenopisto 

-liike, joka keräsi lyhyessä ajassa lähes 10  000 nimeä sääs-

OPISTOLAISYHDISTYSJUNAN LAULU
Sävel: Meksikon pikajuna

Opistolaisyhdistysjunan tilaisuuksia isännöineet paikalliset opistolaisyhdistykset laativat jokainen oman  
versionsa Meksikon pikajuna -laulusta. Sanoihin tallentui paljon paikallista ajankuvaa ja opistolaisliikkeen  
kokemuksia 1990-luvun alun murrosvuosilta. Tähän on valikoitu tunnelmanpalasia opistojunan matkan varrelta.

Eura
Ideajuna opiston, matkaan lähdössä nyt on
täynnä intoa ja halua uutta oppia.
Päättäjille tehdään nyt selväksi
Kansalaisopiston tärkeys.

Missä on nyt järki hoi! Mitä pian jäljelle jää,
jos rakas opiskelu meiltä pian evätään.
Älkää meiltä ottako pois opintointoa!

Pallo on nyt Eurassa, oikein hyvässä seurassa.
Paikalla nää päättäjät nyt pohtii huomista.
Kaikki me nyt toivomme, että hyvä tahtonne on
jatkaa junan matkaa aikaan parempaan.

Hämeenkyrö
Opistoissa mietitään
mitä meille käteen jää.
Juustohöylää käytetään
sormin tottunein.
Kurssimaksut nousevat,
tieto, taito hukkuvat
mut’ jarrut sille laitetaan
me Pirkanmaalla nääs.
Hämeenkyrö taakse jää
uudet haasteet esittää
Seinäjoki vastaanottaa
junan seuraavan.
Mitä lienee mainetta
jatkakaa vain painetta
päättäjille sivistyksen aatetta.

LUENTO- JA NEUVOTTELUPÄIVÄT | Jatkuva kasvatus yleissivistävänä kasvatuksena | Hyvinkää |||1980

Eura – Hämeenkyrö – Seinäjoki – Kalajoki – Oulu – Tornio – Rovaniemi – Taivalkoski – Suomussalmi – Kiuruvesi – Saarijärvi– Leppävirta – 

Seinäjoki
Pankaa piiloon puntarit,
puukoot ynnä seipähät
täällä Pohjanmaalla hurja joukko asuuloo.
Hallitukseen suuttunut
muodoltaankin muuttunut
on tämä jälkijoukko häjyjen!
   Ovet aukee maailmaan, Euro tietous kiinnostaa
   opinnot on meille tosi tärkeät.
Siis opintomme säästäkää
muualta rahat kröykytkää.
Muuten häjyt näyttävät
kunnon aseet käyttävät:
Sanan miekan sivallus…
löytyykö siihen oivallus?
Miettikääpä – oi Suomen päättäjät!

82



töjä vastustaneeseen adressiin. Tampereen adressi oli hyvä 
esimerkki siitä, että suuren hallintouudistuksen pyrki-
mys siirtää päätösvaltaa lähemmäksi kansalaisia toteutui 
ainakin osittain. Opistojen toimintaedellytyksiin oli pal-
jon helpompaa vaikuttaa – suuntaan jos toiseenkin – kun 
niistä päätettiin kunnallispolitiikassa. Tamperelaisten 
lisäksi monet muutkin aktivoituivat ja myös liitto suuntasi 
entistä enemmän panoksia kuntavaikuttamiseen. ”Kenen 
on sivistystahto, ei enää valtion, ei taida kohta olla omis-
tajankaan. Opiskelija on nyt sivistystahdon kantaja. Vas-
tuu on kuntalaisen – loppujen lopuksi äänestäjän”, kir-
joitti liiton puheenjohtaja Martti Markkanen vuonna 1992. 
Samalla liitto julisti kyseisen vuoden kuntavaalit ”sivistys-
vaaleiksi”.

”Suurimmassa osassa maan 277 kansalais- ja työväenopistoista 

toimii opiskelijayhdistys. ME OPISKELIJAT OLEMME PÄÄTTÄ-

NEET tempaista opistojen säilyttämisen puolesta sekä yhdistys-

toiminnan vireyttämiseksi Opistolaisyhdistysjunan merkeissä.” 

Rauman opistolaisyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Haikonen

”Kansalaisopistojen oppilaat käyvät taistoon opinahjojen-
sa puolesta”, uutisoivat lehdet vuonna 1993. Tuolloin koet-
tiin kansanliikkeen aktivoitumisen huipennus, sillä opisto-
laisyhdistykset organisoivat yhdessä KTOL:n ja opistojen 
kanssa liiton 75-vuotisjuhlien kunniaksi erityisen opisto-
laisyhdistysjunan. Kyse oli kulttuuri- ja koulutustapahtu-
masta, joka käynnistyi Eurasta Aleksis Kiven päivänä ja 
matkasi vuoden ajan kohti Raumalla järjestettyjä opisto-

Taivalkoski
Tultiin Taivalkoskelta
tuotiin viesti junasta
jonka Rovaniemeläiset meille toi
Keskeltä me koillismaan
teidän luokse kuljetaan
viesti tuodaan joka matkaa kohti etelää
Haluamme säilyttää opistomme tärkeät
varaventtiiliä meiltä pois ei ottaa saa
Säästöjensä kanssa kun ne siellä hääräilee
Ei tehdä niin kuin herrat määräilee

Meillä tanhut tanhuttiin musiikkia soitettiin
klassisista hanurilla viihdeiskelmiin
taitomme me näytettiin sillätavoin toivottiiin
toimintamme tarpeellisuus toteen näyttämään
Te täällä Suomussalmella jatkakaatte innolla
sanomaamme julistakaa äänin kuuluvin:
Säästöjensä kanssa kun ne siellä hääräilee
Ei tehdä niin kuin herrat määräilee

Suomussalmi
Väki KIANTA-OPISTON
opistolaisjunan on
Ämmänsaaresta nyt noussut matkaamaan
opintiellä asemat ovat loppumattomat
sivistyksen rautatietä ei saa lopettaa

Opistolaisjunassa innokas on tunnelma
herätetään päättäjät nuo himosäästäjät
opisto jos hiljenee ja melkein pysähtyy
Herroissa on pysähdyksen syy

Laaja opistomme on eikä matka mahdoton
Hossaan saakka opetusta mennä antamaan
kursseilla kun käsityöt metallit ja nahkavyöt
laulut soitot näytelmätkin hyvin opitaan
supistetut tunnit on tiedonjano mahdoton

siinä haastetta nyt rehtorille on
EURO-tiedot kiinnostaa ja mukaan innostaa
vastaukset opisto tarjoaa

LUENTO- JA NEUVOTTELUPÄIVÄT | Vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutuksen kehittäminen | Tampere ||| 1981

– Rantasalmi – Puumala – Lappeenranta – Helsinki – Karjaa – Lieto – Hämeenlinna – Rauma – Espoo

Lappeenranta
Opistolaisen asema
alkaa olla tukala
vaikka opiskella illoin onkin mukava.
Päättäjille terveiset
vähän niin kuin kiukkuiset
miksi Iiron kirves heiluu meidän kurkulla.

Poliitikot puputtaa
kaikenlaista juputtaa
Iiron punakynää tahtovat he hillitä.
Meille totuus aukeaa
ääniä he kalastaa
vaalikarjaa tahtovatko näin he villitä.

Sisulla ja halulla
hirmuisella innolla
moni opiskelee täällä Lappeenrannassa.
Rahaa täällä tarvitaan
monenlaiseen asiaan
vaikka onkin törsääminen meillä pannssa.

Häntä pystyyn,
ei lannistua saa.
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laisten kesäpäiviä. Tavoitteena oli lisätä opistotyön arvos-
tusta ja tunnettuutta. Samalla nostatettiin kansanliikkeen 
keskuudessa itsetietoisuutta sekä intoa yhteistoimintaan. 
Opistojen 600  000 opiskelijaa haluttiin saada mukaan 

”yhdessä toimintaan ja tuottamaan iloa muille ja itselleen 
kulttuuripitoisten tapahtumien muodossa”. Vuoden ver-
ran Suomea kiertänyt hanke piti sisällään paikallisia kult-
tuuritapahtumia sekä keskusteluja eri alueiden kuntapäät-
täjien ja paikallisten kansanedustajien kanssa. Kaikkiaan 
juna kiersi syksystä 1993 kesään 1994 mennessä 20 paikka-
kunnalla. Tempaus keräsi paikoin suuria yleisöjä ja se huo-
mioitiin laajasti etenkin paikallislehdistössä.

Opistojuna edusti vielä perinteistä maailmaa, jossa 
ihmiset kokoontuivat yhteisiin tilaisuuksiin samaan juhla-
tilaan. Keväällä 1994 järjestettiin myös uuden ajan Kansa-
laisopistofoorumi, jossa eduskunnan tiloissa kokoontuneet 
kansanedustajat ja muut vaikuttajatahot olivat ”audioyhtey-
dessä” eri maakunnissa sijainneisiin opistoihin. Etäyhteyk-
sin toteutettu virtuaalikokoontumista voidaan pitää yhtenä 
uuden ajan merkkipaaluna. Osanotto jäi toki ilmeisen vai-
suksi, eikä toimintamalli heti yleistynyt, mutta ajatuksen 
tasolla tässä saattoi nähdä siemeniä siihen, miten yhteisöl-
lisyyden ja yhteydenpidon muodot olivat muuttumassa.

Yhteisöllisyyden murros näkyi myös opistolaispäivien 
erikoistumisen jatkumisena 1990-luvulla, jolloin kulttuu-
ripäiviä ryhdyttiin järjestämään vuorovuosin aina yhteen 
taidealaan keskittyen. Vuonna 1993 järjestettiin Runopäi-
vät Forssassa, 1994 Tanssi- ja musiikkipäivät Torniossa, 
1995 Teatteripäivät Pietarsaaressa, 1996 Musiikkipäivät 
Kuopiossa ja 1997 Runopäivät jälleen Forssassa. Enää kyse 
ei ollut koko opistokenttää yhdistävistä tapahtumista, vaan 
tietyn yksittäisen kulttuurialan erityistapahtumista. 

Opistolaisuuden rajat haalistuvat ja  
yhteisöllisyys murtuu

Osana aikuiskoulutuksen rajojen madaltumista opisto-
laisuuden rinnalla alettiin entistä selvemmin nostaa esiin 
opistolaisia osana laajempaa kokonaisuutta. Tässä mer-
kittävänä tapahtumana oli vuodesta 1996 lähtien järjestet-
ty Aikuisopiskelijan viikko. Unescon kautta tullut aloite sai 

monet aikuisoppilaitokset ja alan järjestöt lähtemään mu-
kaan opetusministeriön rahoittamaan teemaviikkoon. Liit-
to ja opistot lähtivät aktiivisesti mukaan järjestämään mo-
nenlaisia tapahtumia ja tempauksia viikolle. Näin opisto-
väki esiintyi julkisuudessa osana laajempaa kokonaisuutta. 

Murrosvuodet muuttivat muutenkin opistolaisuuden 
määritelmää: varsinaisessa lainsäädännössä puhuttiin kyllä 
aikuiskoulutuksesta ja asetuksessa oli määritelty ikärajat, 
mutta taiteen perusopetuksen mukana opistoihin alkoi 
tulla myös paljon lapsia ja nuoria. Tämä näkyi paitsi opis-
tojen arjessa, myös opistojen juhlissa. Perinteisten joulu- ja 
kevätjuhlien ohjelmassa ei enää ollut pelkästään aikuisryh-
mien esityksiä, vaan lavalle nousivat myös taideaineiden 
lapset ja nuoret.

”’Kuin reen vetoa lumettomassa maassa on opistolaistyö  

ollut. Raskasta, hidasta ja välillä kirskahtanut kiviin.’ (entisen 

puheenjohtajan kommentti) Silti se on mielekästä ja elämää 

rikastuttavaa. Toiminta on ollut näkyvää ja kuuluvaa paikka-

 kunnallamme.”  

Lammin-Tuuloksen opistolaiskunnan vastaus historiikkikyselyyn 1998

”Yhdistyksemme toiminta on nykyisin lähinnä eläkeläisseuran 

toimintaa, sillä yhdistyksemme jäsenistä vain kaksi on nuoria ja 

työelämässä mukana olevia. Hekin hyvin harvoin voivat osallis-

tua yhdistyksemme kokouksiin ja muuhun toimintaan.”  

Mäntyharjun opistolaisyhdistyksen vastaus historiikki kyselyyn 1998

Murroskauden alussa opistoliikkeessä oli laitettu pal-
jon odotuksia kansanliikkeen voimaan ja kuten edellä on 
esitetty, löytyi joukosta vielä virtaa. 1900-luvun kahden 
viimeisen vuosikymmenen yhteiskunnallisessa murrok-
sessa yksi keskeinen muutos oli siirtyminen joukkojen ja 
yhtenäiskulttuurin modernista aikakaudesta yksilöllisyyttä 
korostaneeseen postmoderniin aikaan. Yhteisöllisyyden 
merkitykset ja muodot olivat murroksessa, mikä alkoi 
etenkin 1990-luvulla näkyä myös opistolaisten kansanliik-
keessä. Vuonna 1998 liitto teki yhdessä Vaasan työväeno-
piston rehtorin Kaarlo Koskimiehen kanssa opistolaisyh-
distyksille laajan kyselyn, jolla selviteltiin yhdistyksien his-
toriaa ja nykytilaa. 

KTOL-KOULUTUS | Talouden ja toiminnan suunnittelukurssi | Päivölän kansanopisto, Valkeakoski ||| 1982
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Tulokset olivat kaksijakoisia. Menneitä vuosia kuvan-
neet vastaukset kertoivat voimaa säkenöineestä ja yhte-
näisyyttään pullistelleesta kansanliikkeestä, jonka toimin-
taan oli kuulunut valtava määrä yhteisöllistä toimintaa 
kesäkodeista retkiin ja juhliin. Vastauksista kuvastui maa-
ilma, jossa opistolaiset kokivat olevansa yhtä suurta sivis-
tysliikettä. Tutkimuksen mukaan maassa oli vielä noin 150 
opistolaisyhdistystä ja niillä oli edelleen paikoin moni-
puolista toimintaa. Osa tuki opistonsa toimintaa osallistu-
malla ilmoittautumisten vastaanottamiseen sekä järjestä-
mällä juhlia, kahvitusta ja näyttelyitä. Joillakin oli opiske-
lua tukevia apurahoja ja rahastoja. Lisäksi useat olivat vai-
kuttaneet opistotoiminnan kehittämiseen kunnallispoliitti-
silla aloitteilla ja kannanotoilla. Ennen kaikkea monilla oli 
edelleen enemmän tai vähemmän virkeää kesämaja- ja ret-
keilytoimintaa. Opistoliikkeen keskeisenä ryhmittymänä 
opistolaisyhdistykset näyttivät siis edelleen olevan verrat-
tain hyvässä vedossa.

Tarkemmin tarkasteltuna kyselyaineisto kuitenkin ker-
toi, että edellä mainitut perinteiset opistolaistoiminnan 
muodot olivat voimissaan enää vain pienessä osassa yhdis-
tyksiä. Vastauksien loppuosa eli yhdistyksien käsitys tule-
vaisuudestaan oli masentavaa luettavaa. Monien yhdistyk-
sien toiminta oli hiipunut ja useat miettivät toiminnan lak-
kauttamista – tai ilmoittivat toiminnan jo lakanneen.

Kun opistoliikkeen vuonna 1999 vietettäviin satavuo-
tisjuhliin ryhdyttiin valmistautumaan, päätettiin sitä juh-
listaa liiton toimesta Tampereelle hankittavalla monumen-
tilla. Hankkeen budjetti oli noin miljoona markkaa, josta 
Tampereen kaupunki ja opetusministeriö lupautuivat hoi-
tamaan kumpikin kolmanneksen. Viimeinen kolmannes 
päätettiin rahoittaa perinteisellä kansanliikkeen piirissä 
tehtävällä varainkeruulla. Hankkeen suojelijana toimi pre-
sidentin puoliso rouva Eeva Ahtisaari ja opetusministeri 
Olli-Pekka Heinonen (kok.) tuki hanketta ”myöntämällä 
puoltavan lausunnon ja valokuvan painettavaksi keräyslis-
toihin”. 

Opistoliikkeen 300 000 markan keräystavoitetta pidet-
tiin maltillisena, sillä olihan sen piirissä yli 200 opis-

toa, toista sataa opistolaisyhdistystä, useita opistopiirejä, 
600  000 opiskelijaa, tuhansia tuntiopettajia ja vakinai-
sia opettajia sekä pari sataa rehtoria. Keräyksen alkaessa 
Aikuiskoulutuksen maailmassa julkaistiin haaste, jonka 
mukaan ”Opiskelijat haastetaan alkaen 1 markalla, opetta-
jat ja muu henkilökunta 10 markalla sekä rehtorit 50 mar-
kalla keräykseen mukaan. (--) Opistoliikkeemme ansaitsee 
oman patsaan, joka on koko opistoväen yhdessä toteut-
tama.” Pikaisesti laskettuna 300 000 markan tavoite oli läh-
tökohtiin nähden suorastaan vaatimaton. 

Kun keräysaika päättyi, jouduttiin kuitenkin toteamaan, 
että tavoitteesta oli saatu kokoon vain vähän yli puolet eli 
180 000 mk. Opistoliikkeen monumenttihanke uhkasi kaa-
tua siihen, ettei liikkeen jäsenet innostuneet rahoittamaan 
sitä. Nyt koko liiton toimisto valjastettiin soittamaan kent-
tää läpi. Soittokierroksella kävi ilmi, etteivät kaikki koke-
neet hanketta omaksi. Mitä tekemistä toisella puolella Suo-
mea sijainneella opistolla tai sen opiskelijoilla oli Tampe-
reen patsashankkeen kanssa? Osa vastaajista oli ylipäätään 
kriittisiä liittoa kohtaan ja toiset kritisoivat itse monu-
menttia ”pystyyn nostetuksi kenkäralliksi”. Kävi myös ilmi, 
ettei monilla kunnallisilla opistoilla ollut käytössään sellai-
sia rahoja, joilla hanketta olisi voinut menosääntöjen puit-
teissa tukea. 

Kaiken kaikkiaan opistoliikkeen satavuotisjuhliin val-
mistauduttiin murrosvuosien jälkeen ristiriitaisissa tun-
nelmissa. Monumenttihankeen mutkainen tie tiivisti hyvin 
kentän kaksitasoiset tunnelmat. Toisaalta opistoliike oli 
arvonsa tunnossa hankkimassa itsellensä monumenttia ja 
lähestyi satavuotisjuhlia, mutta samalla kaikki opistolai-
set eivät enää tunnistaneet liikkeen hanketta varauksetta 
omakseen. Juhlien lähestyessä liiton sisällä käytiin kes-
kustelua siitä, voitaisiinko opistokenttää enää ylipäätään 
ymmärtää yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Opistotoimin-
nan rajaviivat olivat hämärtyneet vähän joka suuntaan, 
eikä perinteinen sivistysideologia tuntunut enää kantavan. 
Näytti siltä, ettei opistoväki vieläkään osannut vastata Juha 
Sihvosen pamfletissaan vuosikymmenen alussa esittämään 
kysymykseen: Olivatko vapaat sivistystyöt nyt tehty?

EDUSTAJAKOKOUS | Opistotoiminnan tavoiteohjelma 1984–1987 | Vaasa |||1983
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UUDEN VUOSITUHANNEN  
KANSALAISOPISTOT 
Monimuotoisuuden juhlaa?

Merkkipäivä vai muistojuhla? –  
opistoliike sata vuotta 1999  

Vuosituhat oli vaihtumassa, mikä näkyi aikalaisten keskus-
teluissa ja odotuksissa – elettiin uuden ja vanhan rajalla. 
Vuosi 1999 oli erityinen myös työväen- ja kansalaisopisto-
jen liikkeelle. Vuoden alusta tuli voimaan uusi laki vapaas-
ta sivistystyöstä ja samalla käynnistyi opistoliikkeen juhla-
vuosi. Tampereen työväenopiston toiminnan aloittamises-
ta oli kulunut pyöreät sata vuotta ja samalla KTOL täytti 
80 vuotta. 

Juhlavuosi alkoi Tampereen työväenopiston satavuotis-
juhlalla tammikuussa. Samalla juhlittiin Tampereen työ-
väenopiston opiskelijat ry:n 75-vuotistaivalta sekä tietysti 
koko liikkeen vuosijuhlaa. Juhlassa oli vielä perinteisen 
kansanliikkeen voimaa. Opistoväkeä saapui paikalle san-
koin joukoin. Pohjois-Suomesta tultiin jopa junalla, johon 
oli erikseen varattu oma ”opistovaunu”. Pelkästään pääjuh-
laan osallistui noin 500 vierasta.

Juhlallisuudet alkoivat perjantaina 15.1. perinteisellä 
Tammiseminaarilla Tampere-talolla. Tällä kertaa puhetta 
johti poikkeuksellinen arvovieras, sillä seminaarin juon-
tajana toimi itse Zachris Castrén eli näyttelijä Mikko Kivi-
nen. Sivistävien puheenvuorojen jälkeen ohjelmassa oli 
illanvietto Tullikamarin Pakkahuoneella. Lauantaina koitti 

varsinainen juhlapäivä, joka alkoi heti aamulla Bumtsi-
Bum!-ohjelmasta kansansuosikiksi nousseen tanssiopettaja 
Marco Bjurströmin vetämällä ”Ilojen aamu!” -tilaisuudella. 
Iltapäivällä oli vuorossa opistohistoriaa käsitelleen näytte-
lyn avajaiset sekä tervehdysten vastaanottaminen. 

Varsinainen pääjuhla järjestettiin Tampereen työväen-
opiston tiloissa Sampolassa. Juhlapuheen piti tasavallan 
presidentti Martti Ahtisaari. Hän totesi, että ”Kansanopis-
toliikettä voidaan pitää valistuksen ja humanismin lapsena. 
Sen perusarvot – yksilön persoonallisuuden kehittäminen, 
tieteenomaisuus, opinnollisuus, puolueettomuus, vapaus ja 
tasa-arvo – ovat edelleen kestäviä” ja jatkoi ”Kansakunnan 
on syytä olla kiitollinen niistä sivistyneistä, kriittisistä ja 
aktiivisista kansalaisista, joita kansalaisopistoliike on Suo-
melle sadan vuoden ajan kasvattanut. Ilman heitä Suomi 
ei olisi niin vahva kuin se on.” Onniteltuaan tamperelaisia 
ja opistoliikettä presidentti toivotti vielä menestystä myös 
tulevaisuudessa ja päätti puheensa sanoihin ”Tulevaisuu-
den yhteiskunta tarvitsee teitä!”. Presidentin lisäksi juh-
lassa kuultiin myös yllättäen arvovaltainen kulttuuriväen 
puheenvuoro, kun itsekin opistotyöhön aikanaan osallis-
tunut taiteilijaprofessori Veikko Sinisalo astui lavalle pitä-
mään lyhyen lausuntaesityksen. Pääjuhla päättyi molem-
milla kotimaisilla kielillä laulettuun Maamme-lauluun.

Juhlallisuudet jatkuivat illalla Tampereen kaupungin 

86



järjestämällä vastaanotolla Raatihuoneella. Arvovaltaiset 
vieraat toivat tapahtumalle medianäkyvyyttä ja presiden-
tin puhe huomioitiin myös television pääuutislähetyksissä.

Juhlallisuudet jatkuivat toukokuussa, kun opistoväki 
kokoontui vuosikokoukseen Pietarsaareen. Avajaispu-
heessa puheenjohtaja Markkanen lanseerasi uuden vuosi-
tuhannen alun ”keihäänkärjet”. Niitä olisivat edunvalvonta, 
opistot, toimintaympäristö ja opistolaisyhdistykset. Edun-
valvonnassa kaiken perustana olisi valtionosuustuntien 
määrän varmistaminen. Valtiovalta oli myös kehittämässä 
erilaisia ohjelmia, joilla voimavaroja voitaisiin suun-
nata etukäteen määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Esi-
merkkeinä Markkanen mainitsi Suomi tietoyhteiskunnaksi 

-ohjelman sekä erilaiset kansainvälistymisohjelmat. Kol-
mantena edunvalvonnallisena kysymyksenä puheenjohtaja 
mainitsi opistojen ja niiden omistajien keskinäiset suhteet. 
Sivistystahto vaihteli alueittain, mikä näkyi opistokentän 
segregaationa. 

Opistojen osalta Markkanen nosti esiin sen, että uusi 
laki sisälsi vaatimuksen opistojen itsearvioinnista. Vii-
meistään nyt kaikkien opistojen pitäisi lähteä mukaan laa-
tutyöskentelyyn. Itse vahvasti 
laatujärjestelmien kehittämi-
seen osallistunut puheenjoh-
taja painotti yhteistoiminnan 
tärkeyttä laatutyöskentelyssä. 
Toimintaympäristön kohdalla 

Markkanen korosti, että opistot olivat kulttuurilaitoksia 
ja että opistoilla oli suuri merkitys alueensa kulttuuriym-
päristön ja myös kansainvälisyyden edistäjinä. Hän myös 
kannusti opistoja tukemaan alueensa kunnallisia päättäjiä 
suuntaamalla näille erilaisia koulutustilaisuuksia. Aikuis-
koulutusalan toimintaympäristön osalta Aikuiskoulutuk-
sen maailma oli hyvä esimerkki siitä, mitä alan toimijoiden 
yhteistyöllä voitaisiin saada aikaan. Opistolaisyhdistyksistä 
Markkanen totesi, että yhdistykset olivat itse pyytäneet nii-
den toiminnan arviointia ja tehtäväkäsityksen terävöittä-
mistä. 

Elokuussa juhlittiin jälleen Tampereella, jolloin vuo-
rossa olivat opistolaisten kesäpäivät. Samalla vietettiin 
myös paikallisen opiskelijayhdistyksen Kesäpirtin 70-vuo-
tisjuhlia. Opistolaisten juhla huipentui 13.8., jolloin kau-
niissa kesäillassa paljastettiin Sampolan koulun luona opis-
totyön monumentti 4 x taso + vesi. Monumentin suunnit-
telijoiden, kuvanveistäjä Villi Jaanisoon ja arkkitehti Jorma 
Mukalan mukaan teoksen viestinä oli kunnioittaa opisto-
liikkeen taustahistoriaa sekä korostaa hiljaisen ja arkisen 
itsensä sivistämisen merkitystä. Tilaisuuden juhlapuheen 
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Opistoliikkeen 100-vuotis- ja liiton 
80-vuotisjuhlia vietettiin juhlalli-
sin menoin Tampereella vuonna 
1999. Juhlapuheen piti tasavallan 
presidentti Martti Ahtisaari. Uu-
den vuosituhannen haasteet mie-
tityttivät opistoväkeä 1990-luvun 
murrosvuosien jälkeen. ”Nyt kan-
nattaakin aukaista tulevaisuuden 
ovi reilusti auki”, kannustettiin 
Aikuiskoulutuksen Maailmassa 
2/1999.



piti eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja 
Jukka Gustafsson (sd.). Aiemmin esiteltyjen rahoitusvai-
keuksien kautta oli lopulta edetty maaliin ja opistoliike sai 
pysyvän monumenttinsa. KTOL:n vuosikertomuksessa 
todettiin, että ”100-vuotismonumentti-hankkeen toteutu-
minen jäänee historiaan koko opistokentän yhteisenä ilon-
aiheena ja kunnianosoituksena vapaan sivistystyön ansiok-
kaalle menneisyydelle. Onnistumisen kokemus vahvistaa 
uskoa menestyksekkääseen tulevaisuuteen”.

Juhlavuoden päätapahtumien lisäksi järjestettiin 
monenlaisia paikallisia tapahtumia ja näyttelyitä. Aikojen 
muuttumisesta kertoi se, että juhlavuodella oli kaksi kau-
pallista tukijaa – Kesko ja Merita-pankki. Uudesta ajasta 
kertoi myös se, että yksi juhlavuoden hankkeista oli liiton 
verkkosivujen uudistaminen. Samalla juhlavuodelle han-
kittiin myös graafikko Juha Siron suunnittelema uusi tun-
nus, joka esitti sivistyksen palossa liekehtivää ihmistä ja 
kirjaa. 

Satavuotias liike ja 80-vuotias liitto näyttivät näin ole-
vansa elossa ja hyvissä voimissaan. Presidentti ja Castrén 
olivat esittäneet sille tunnustuksensa ja liike oli pystyttä-
nyt itsellensä komean monumentin Tampereelle. Vuonna 
1999 liitolla oli yhteensä 252 jäsentä. Näistä kuntia oli 195, 
yksityisiä opistoja 8, opistolaisyhdistyksiä 45, opistopiirejä 
2 ja muita yhteisöjäseniä 2. Opistokenttä ja maailma oli-
vat kuitenkin muuttumassa nopeasti. Kansanliike hiipui 
entisestään ja perinteiset opistorakenteet vaihtuivat uuden 
ajan monimuotoisiin opistoihin. Rakenteiden ja yhteisöl-
lisyyden muutokset eivät kuitenkaan tarkoittaneet opis-
totoiminnan hiipumista. Opistot toimivat edelleen kaik-
kien kuntien alueella ja tavoittivat vuosittain noin 600 000 
opiskelijaa.

Voiko valtio sittenkin ohjata  
vapaata sivistystyötä?

Uuden vuosituhannen opistotyön perusasetelmat olivat 
muodostuneet 1990-luvun aikana. Opistotoiminnan rajat 
olivat laajentuneet, mikä oli johtanut opistokentän moni-
muotoisuuden kasvamiseen. Liiton ja Kuntaliiton yhdessä 

vuonna 1998 tekemän tutkimuksen mukaan kuntien omis-
tamista opistoista enää noin 60 % toimi yhden kunnan 
alueella. Lähes neljännes ulottui kahden kunnan alueelle 
ja viidennes useamman kunnan alueelle. Oma päätoimi-
nen rehtori oli 70 %:ssa opistoista. Lopuissa rehtorinvirka 
oli yhdistetty opetus-, kulttuuri-, kirjasto- tai jopa museo-
toimen virkoihin. Erot opistojen koossa olivat huomattavia. 
Suurin osa opistoista kuului opetustunneissa laskettuna 
pieniin tai keskisuuriin opistoihin. Kokoluokat heijasteli-
vat opistojen toiminta-alueiden suuruutta ja asukastiheyttä. 
Opistojen erot näkyivät myös niiden taloudessa. Pienissä ja 
keskikokoisissa opistoissa opetustunnin todellinen yksik-
köhinta oli noin 300 markkaa ja erittäin suurissa 390 mark-
kaa. Merkittävin opistotoiminnan rahoitusmuoto oli edel-
leen valtionosuus, joka kattoi noin 50 % menoista. Nyrkki-
sääntönä oli, että pienemmissä opistoissa ylläpitäjän osuus 
kuluista oli huomattavasti suurempi kuin suurissa opistois-
sa. Kurssimaksujen suhteen tilanne oli päinvastainen. Sama 
koski myös maksupalvelukoulutuksesta saatuja tuloja.

Juhlavuonna 1999 jo sata opistoa 274:stä toimi usean 
kunnan alueella ja alueellisten järjestelyjen odotettiin 
lisääntyvän. Kymmenen vuotta myöhemmin eli vuonna 
2009 KTOL toteutti yhdessä Kuntaliiton ja Setlementtilii-
ton kanssa ylläpitäjille suunnatun kyselyn, jossa selvitel-
tiin opistokentän tilannetta. Kyselyyn vastanneista opis-
toista peräti 40 % eli 59 vastaajaa ilmoitti toteutuneista 
ylläpitäjämuutoksista viimeksi kuluneiden kolmen vuoden 
aikana. Kunnat yhdistyivät, opistoja yhdistettiin ja opisto-
palvelusopimuksia uusittiin. Suuntana oli ennen kaikkea 
siirtyminen suurempiin yksiköihin, mikä koettiin opisto-
kentällä pääosin myönteiseksi asiaksi. Kokemukset vaih-
telivat kuitenkin alueittain. Kuntaliitoksien ja alueopisto-
jen muodostamisten seurauksena opistojen määrä kään-
tyi 2000-luvulla laskuun. Opistojen määrä väheni vuosit-
tain muutamalla opistolla niin, että vuonna 2010 opistojen 
lukumäärä oli jo alle 200 eli 199.   

Segregaatio jatkui vahvana koko vuosikymmenen. 
Vuonna 2008 julkaistu opetusministeriön Vapaan sivistys-
 työn kehittämisohjelman 2009–2012 raportti totesi, että 
opistokentän jakaantuminen oli jatkunut edelleen ja erot 
olivat kasvamassa. Pienet opistot joutuivat toimimaan ole-

KTOL-KOULUTUS | Opistolaisten kesäpäivät | Ritoniemen lomakylä, Vehmersalmi |||1984

88



Opistokenttä on alusta alkaen ollut hyvin moninainen - toisessa laidassa ovat olleet asutuskeskuksien suuret opistot ja toisessa haja- 
asutusalueiden pienet opistot. Tämä on tietenkin heijastunut siihen, minkälaista toimintaa opistoissa on voitu harjoittaa. Kuvassa Helsingin  
työväenopiston oma sinfoniaorkesteri – Helsinginkadun Filharmonikot. Kuva: Helsingin työväenopisto / Mari Thorin, Rhinoceros Oy.

KTOL-KOULUTUS | Opistojen vahtimestarien/talonmiesten opintopäivät | Virkailijain kansalaisopisto, Helsinki |||1985

mattomilla resursseilla, jolloin niiden toiminta nähtiin 
lähinnä sivistystä ylläpitävänä. Toiminnan kehittämiseen 
ja koulutuksellisesti syrjäytyneiden aikuisten aktivoimi-
seen niillä ei ollut resursseja. Sen sijaan isoissa opistoissa 
tilanne oli kokonaan toinen. 

Markkinajohtoinen sivistystyö oli entisestään kärjistä-
nyt asetelmaa, jossa kansalaisopistojen toimintaan osallis-
tuminen näytti kasautuvan ”hyväosaisille naisille”. Ilmiö oli 
havaittu jo 1990-luvulla ja sen taustalla nähtiin monenlai-
sia syitä. Osallistujien sosiaaliset taustat heijastelivat osit-
tain naisväestön vaurastumista ja koulutustason nousua. 
Samalla taustalla arvioitiin kuitenkin olevan myös markki-

naorientaation yleistyminen opistotyössä sekä opintomak-
sujen merkityksen korostuminen opistojen taloudessa. 

Uuden vuosituhannen alun kansalaisopistotyön yleisti-
lanne kävi hyvin ilmi vuosina 2010–2011 kerättyyn aineis-
toon pohjautuneesta Emilia Valkosen väitöskirjasta Me 
myymme ja markkinoimme kursseja (2015). Valkosen tut-
kimuksessa todettiin, että opistoissa oli omaksuttu mark-
kinaorientoituneen toiminnan piirteitä, jotka käytännössä 
näkyivät ”jo olemassa olevien, maksukykyisten asiakkai-
den tarpeiden sekä toiveiden selvittämisenä ja täyttämi-
senä”. Taustalla olivat 1990-luvun uudistukset ja säästöt, 
joiden seurauksena opistot olivat joutuneet kilpailemaan 
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suoritteista ja maksukykyisistä asiakkaista. Valkonen totesi, 
että opistoissa oli parin vuosikymmenen aikana siirrytty 
sivistysvastuusta kohti tulosvastuuta ja opiskelijakeskeisyy-
destä asiakaskeskeisyyteen. Rakenteet ja ohjausjärjestelmät 
olivat näin ristiriidassa perinteisten sivistystavoitteiden 
kanssa. Valkosen tutkimuksen perussanoma olikin, että 
1990-luvulla toteutetun markkinaperusteisen aikuiskoulu-
tuksen tavoitteet ja perusajatukset olivat parin vuosikym-
menen aikana siirtyneet osaksi opistokentän normaalia 
toimintaa ja ajattelua. 

Uuden vuosituhannen alkaessa vapaan sivistystyön 
murroskausi alkoi olla takanapäin ja opistokenttä oli siir-
tynyt modernin ajan sivistystavoitteista jälkiteollisen ajan 
yksilöllisiin asiakaskeskeisiin ja tulosorientoituneisiin 
tavoitteisiin. 

”Pehmeä on kovaa”, mutta miten määritellään  
sivistystyön suunta?

Uuden vuosituhannen alkaessa vapaan sivistystyön uu-
den ajan toimintamallit alkoivat olla tuttuja kentälle. Val-
tion ohjailu tapahtui informaatio-ohjauksen ja hankkeiden 
kautta. Valta ja vastuu oli viime kädessä toiminnan järjes-
täjillä eli pääosin kunnilla. Peruslähtökohtana oli ajatus sii-
tä, että näin alueelliset sivistystarpeet tulisivat parhaiten ja 
tehokkaimmin huomioitua. Nyt tälle ryhdyttiin etsimään 
vaihtoehtoja. Uuden vuosituhannen alkupuolen vapaan 
sivistystyön ja aikuiskoulutuksen merkittävimmiksi mää-
rittelijöiksi muodostuivat hallituskausiksi hyväksytyt kou-
lutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmat (KESU), 
jotka perustuivat hallitusohjelmien koulutuspoliittisiin 
kirjauksiin. 

Erityisen merkittäväksi osoittautui vuosituhannen 
alussa työskennellyt parlamentaarinen aikuiskoulutus-
työryhmä. Sen asettamisen taustalla olivat havainnot siitä, 
etteivät 1990-luvulla tehdyt uudistukset olleet kaikilta 
osilta onnistuneita tai riittäviä. Yhtenä herättäjänä toimi 
OECD:n vuoden 2001 maaraportti, jossa oli yleisesti kii-
telty suomalaisen koulutuspolitiikan ansioita mutta jossa 
oli samalla kiinnittetty huomiota siihen, ettei aikuiskoulu-
tuksessa ja vapaassa sivistystyössä tavoitettu niitä erityis-
ryhmiä, jotka toiminnasta erityisesti hyötyisivät. Vapaan 

sivistystyön toimijoiden edellisellä vuosikymmenellä esit-
tämät varoitukset koulutuksen epätasa-arvon lisääntymi-
sestä olivat toteutuneet pelätysti. Opistoissa opiskelivat 
nyt aktiiviset ja koulutetut kansalaiset. Sen sijaan ne, jotka 
opistotyöstä olisivat eniten hyötyneet eli syrjäytymisvaa-
rassa olleet tai syrjäytyneet, eivät edelleenkään opistoihin 
löytäneet.

Aikuiskoulutustyöryhmän tehtävänanto kattoi käy-
tännössä koko aikuiskoulutuksen alan. Työryhmän tuli 
laatia selvitys alan kokonaisuuden toiminnasta ja työn-
jaosta, arvioida miten alan koulutustarjonta vastasi yksi-
löiden ja yhteiskunnan koulutustarpeisiin, arvioida alan 
oppilaitosten verkoston toimivuutta ja tarkoituksenmu-
kaisuutta, tehdä ehdotuksia elinikäisen oppimisen periaat-
teelle rakentuvan aikuiskoulutuspolitiikan kehittämislin-
joista ottaen huomioon yhteiskunnan osaamistarpeet sekä 
tehdä ehdotukset linjauksiensa toteuttamiseen tarvittavista 
resursseista ja toimenpiteistä. 

Työryhmää veti opetusministeriön kansliapäällikkö 
Markku Linna ja sen jäseniksi kutsuttiin kansanedustaja-
jäsenet kaikista puolueista sekä 17 asiantuntijajäsentä. Jäl-
kimmäiseen joukkoon kuului myös Vapaan sivistystyön 
yhteisjärjestön mandaatilla istunut KTOL:n toiminnan-
johtaja Eeva-Inkeri Sirelius. Liitossa hankkeeseen suhtau-
duttiin myönteisesti. ”Pitkästä aikaa valtakunnan aikuis-
koulutuspolitiikkaan on tulossa isoja asioita”, riemuitsi 
puheenjohtaja Martti Markkanen AIMAssa ja kutsui ken-
tän mukaan pohtimaan alan tulevaisuutta. 

Työryhmän mietintö luovutettiin opetusministeri 
Maija Raskille (sd.) 21.2.2002. Kaikkiaan mietintöön oli 
kirjattu alan kehittämiseksi 42 ehdotusta, joiden toivottiin 
linjaavan kansallisen aikuiskoulutuspolitiikan linjaa ”pit-
källe tulevaisuuteen”. Opistotyön kannalta ehkä merkittä-
vintä oli, että mietintö nosti esiin ajatuksen koulutuksen 
suuntaviivoista eli siitä, että koulutuspolitiikassa ryhdyt-
täisiin erityisiin toimenpiteisiin erityisryhmien saamiseksi 
aikuiskoulutuksen piiriin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että valtiovallalle mietittiin uudestaan keinoja aikuiskoulu-
tuksen ohjaamiseen. 

Tällä kertaa mietintö ei jäänyt vain osaksi aiempien 
mietintöjen pinoa, vaan ministeriössä siirryttiin nopeasti 

TAMMISEMINAARI | Inhimillinen kasvu | M/S Viking Saga |||1986
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ehdotuksien toimeenpanoon. Ministeriö käynnisti aikuis-
koulutuksen kehittämisohjelman ja asetti kolme toimeen-
panoryhmää (PAT1–3). Työryhmistä ensimmäinen val-
misteli aikuisten koulutustason kohottamista tavoittelevaa 
ohjelmaa ja toinen ammatillisen lisäkoulutuksen lainsää-
dännön tarvitsemia muutoksia. Opistotyön kannalta mer-
kittävin oli PAT3-työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia 
vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmän uudistamista niin, 
että työryhmän ehdottamia suuntaviivapäätöksiä varten 
saataisiin ohjausjärjestelmiä. Samalla työryhmän tuli miet-
tiä, tarvittiinko suuntaviivauudistuksien toteuttamiseen 
myös lakimuutoksia. 

PAT3-työryhmän tehtävänanto oli vaikea, ja opistojen 
kohdalla oltiin jälleen ikuisuuskysymyksien äärellä. Suun-
taviivojen perusajatus oli sinänsä lähellä opistotyön perim-
mäisiä arvoja eli koulutusta pyrittiin suuntaamaan juuri 
niille ihmisryhmille, jotka olivat tavalla tai toisella joutu-
massa yhteiskunnan marginaaliin. Sivistyksen ja koulu-
tuksen tasa-arvon lisäämisen tarpeellisuudesta ei ollut eri-
mielisyyttä. Sen sijaan toteuttamistavoista oli vaikeaa löy-
tää yksimielisyyttä. Miten ohjaustoimista päätettäisiin? 
Kuinka ministeriö voisi käytännössä ohjata vapaan sivis-
tystyön toteutumista? Entä miten varmistettaisiin kuntien 
ja muiden omistajatahojen autonomian säilyminen? Käy-
tännössä tehokkain keino oli tavalla tai toisella korvamer-
kitty erityisrahoitus, mutta miten sitä jaettaisiin ja miten se 
suhteutuisi valtionosuuksiin? Myönnettäisiinkö korotettua 
valtionosuutta, olisiko parempi maksaa erityisavustuksia 
vai olisiko sittenkin parempi turvautua koulutusseteleihin? 
Entä miten suuntaviivaopinnot käytännössä erotettaisiin 
opistojen muusta opetuksesta, jos ne kuitenkin sisältyisivät 
opistojen normaaliin kurssitarjontaan? Tilannetta ei hel-
pottanut myöskään se, että vapaan sivistystyön kentällä oli 
kovin monenlaisia toimijoita.

Työryhmän mietintö valmistui alkuvuodesta 2003. 
Työryhmä esitti ensimmäisiksi suuntaviivoiksi kansa-
laisopinnot, tietoyhteiskuntaopinnot, hakevan toiminnan, 
ohjaavan ja valmentavan koulutuksen, maahanmuuttaja-
koulutuksen, yrittäjyyden sekä työelämävalmiudet. Alku-
vaiheessa painopisteopinnot erotettaisiin muusta toimin-
nasta laatimalla valtakunnalliset perusteet. Samalla opis-
tojen tulisi laatia tarkennetut opetussuunnitelmat niiden 
mukaan. Rahoitus tulisi valtionosuusjärjestelmän kautta, 
mutta käynnistämisvaiheeseen ja hankeisiin voisi saada 
myös kehittämisavustuksia. Työryhmä suositteli myös 
ministeriön asettaman vapaan sivistystyön yhteistyö-
ryhmän asettamista toimintaa valvomaan ja ohjaamaan. 
Aiheen vaikeuden ja alan perinteiden mukaisesti raportti 
sisälsi useita eriäviä mielipiteitä. 

Liitto oli alusta alkaen suhtautunut suuntaviivojen 
määrittelyyn periaatteessa myönteisesti mutta myös suu-
rin varauksin. Painopisteet olivat samoja, joihin liitto ja 
opistot olivat jo ehtineet panostaa erilaisten hankkeiden 
kautta. Liiton näkökulmasta merkittävää olikin se, miten 
suuntaviivat rahoitettaisiin ja miten painopisteet jatkossa 
määriteltäisiin. Näin tavoitteeksi asetettiin erillinen rahoi-

OPISTOPARLAMENTTI | Ammatillinen aikuiskoulutus kansalais- ja työväenopistojen näkökulmasta | Tyrväntö, Petäys |||1987

Seinäjoen kansalaisopiston muskarin nuoria opistolaisia.  
2000-luvulle tultaessa opistotoiminnan rajat olivat madaltuneet  
vähän joka suuntaan. Kansalais opistoista oli tullut koko kansan  
opistoja – mukana oli opistolaisia vauvasta vaariin.  
Kuva: Seinäjoen kansalaisopisto / Susanna Shearman. 
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tus sekä erityinen alan toimijoista muodostettu toiminta-
elin, jonka sisällä voitaisiin yhdessä miettiä suuntaviivojen 
sisältöjä ja toteuttamista. Toiveet erillisrahoituksesta eivät 
aluksi toteutuneet, mutta sen sijaan ministeriön tukena 
toimiva vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä (YTR) ase-
tettiin tilapäisesti vuonna 2003 ja pysyvästi vuoden 2004 
alussa. Ryhmään kutsuttiin edustajat kaikista vapaan sivis-
tystyön eri työmuotoja edustaneista järjestöistä, opetus-
ministeriöstä, Opetushallituksesta ja Kuntaliitosta. YTR:n 
tehtävänä oli avustaa vapaan sivistystyön toimikentän 
kehittämisessä, tietojen keräämisessä sekä uudistuksien 
valmistelussa.

Suunnitelmien työstämistä jatkettiin YTR:ssä ja neu-
vottelujen pohjalta työryhmä hyväksyi ohjaussuunnitelmat 
huhtikuussa 2004. Kokonaisuus julkaistiin tämän jälkeen 
opetusministeriön raportissa Pehmeä on kovaa. Vapaan 
sivistystyön ohjauksen kehittäminen 2005–2008. Raportti 
sisälsi kuvauksen käytössä olleesta rahoitusjärjestelmästä 
sekä ehdotukset käyttöön otettavista ohjausmuodoista.

Suuntaviivaopintojen toteuttamiseen ryhdyttiin 
vuonna 2004. Vuoden lopulla järjestettiin tilaisuus, jossa 
hyväksyttiin ja allekirjoitettiin suuntaviivaohjauksen käyn-
nistämisen, tavoitteet ja toimenpiteet määritellyt pöytä-
kirja. Tämän jälkeen opetusministeriö lähetti opistojen 
ylläpitäjille kirjeen kansalaisopistojen suuntaviivoista vuo-
sille 2005–2008. Ministeriö kannusti ylläpitäjiä muistut-
taen, että suuntaviivojen tavoitteet osaltaan vahvistivat 
vapaan sivistystyön oppilaitosten asemaa ”yhteiskunnassa 
tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota sekä aktiivista kansalai-
suutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjinä”. Itsenäi-
sinä toimijoina oppilaitokset saisivat vapaaehtoisesti ylläpi-
täjien resurssien mukaisesti pohtia, miten koulutustarjon-
nassaan huomioisivat suuntaviivatavoitteet. 

Suuntaviivojen painopistealueiksi määriteltiin: 1) maa-
hanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteis-
kuntaan integroivat opinnot, 2) kansalaistaitoja kansalais-
yhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot, 3) 
tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantaminen sekä 4) 
terveyttä edistävät opinnot. 

Alkuvaiheessa edettiin siis ennen kaikkea informaatio-
ohjauksen voimalla. Taloudellista tukea oli tarjolla kehit-

tämisavustuksina, henkilöstön täydennyskoulutusmah-
dollisuuksina sekä toisaalta aikuisopiskelijoiden taloudel-
listen edellytyksien tukemisella. Ministeriön kirjeen liit-
teenä lähetettiin myös KTOL:n kannanotto, jossa toivot-
tiin suuntaviivaopintojen toteuttamiseen valtionosuuksien 
ulkopuolisia varoja. Liitto osallistui muutenkin aktiivisesti 
paitsi suuntaviivojen valmisteluun, myös niiden jalkautta-
miseen kentällä. Suuntaviivat ja niihin liittyvä informaa-
tio-ohjaus olivat esillä etenkin vuoden 2004 koulutusta-
pahtumissa.

Vuonna 2007 valmistui koulutuksen arviointineuvos-
ton raportti suuntaviivaopintojen tavoitteiden toteutumi-
sesta vapaassa sivistystyössä. Raportin mukaan tavoitteet 
kurssitarjonnan moninaistumisesta ja kohdentumisesta 
olivat osittain toteutuneet, mutta toiminnassa oli edelleen 
suuria alueellisia ja oppilaitoskohtaisia eroja. Koulutuksel-
linen tasa-arvo ei toteutunut toivotusti, eikä oppilaitoksilla 
ollut resursseja toiminnan uudistamiseen ja uusien ryh-
mien huomioimiseen.

Suuntaviivojen avulla valtiovalta oli näin rakenta-
nut uudelleen koulutuspoliittista ohjausvoimaa itsellensä. 
Ehkä hieman yllättäen suuntaviivat jäivät kuitenkin vain 
lyhyeksi vaiheeksi paikallisen vapauden ja keskitetyn 
ohjaamisen jatkuvassa ristivedossa. Vuonna 2007 vaalien 
jälkeen asetettu Matti Vanhasen (kesk.) johtama hallitus 
nimittäin kirjasi hallitusohjelmaansa, että jatkossa opisto-
toiminnan painopisteet määriteltäisiin paikallisella tasolla. 
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että suuntaviivoista luo-
vuttiin vuonna 2009.

Vuosituhannen alun vapaan sivistystyön historiaa 
kuvatessaan Juha Sihvonen ja Jukka Tuomisto ovat mää-
ritelleet, että 2000-luvulla siirryttiin markkinaehtoisesta 
aikuiskoulutuksesta parlamentaarisen ohjauksen aikaan. 
Koulutuspolitiikassa otettiin ikään kuin askel taaksepäin 
kohti suunnittelukeskeistä toimintakulttuuria. Kehittä-
missuunnitelmien ja -ohjelmien aika jatkui suuntaviivo-
jen jälkeenkin. Näin markkinaehtoisen aikuiskoulutuksen 
periodi jäi lopulta verrattain lyhyeksi ajanjaksoksi. Samalla 
kuitenkin sen aikana luodut rakenteet ja toimintamal-
lit ohjasivat toimintaa vahvasti vielä pitkälle 2010-luvun 
lopulle saakka.
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Valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta  
uuteen rahoitusuudistukseen?

Kansallisen hallintouudistuksen keskeisenä ajatuksena 
oli 1980-luvulta saakka ollut laajentaa kuntien autono-
miaa palveluiden tuottamisessa sekä lisätä markkiname-
kanismien hyödyntämistä julkisella sektorilla. Vastaavasti 
valtiovallan ohjausvaltaa oli supistettu. Vapaassa sivistys-
työssä valtiovallan käytössä oli kaksi ohjausmekanismia 
eli valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä ja 
suuruus sekä erilaiset kokeilu- ja kehittämisrahat. Vuonna 
2000 valtion budjetissa opistojen valtionosuuksiin oli va-
rattu 372 660 000 markkaa, joista noin 4 % oli hankerahaa. 
Kaikkiaan valtionosuustunteja oli jaettavana 2  000  000. 
Seuraavina vuosina tukea nostettiin maltillisesti.

Keskustelu valtionosuuksien jakamisessa käytetyn 
asutusrakenneryhmityksen uudistamisesta jatkui vuosi-
tuhannen vaihteessa. Asiaan paneuduttiin opetusminis-
teriön asettamassa työryhmässä, jonka raportti valmistui 
alkuvuodesta 2000. Liitto osallistui työryhmän työskente-
lyyn aktiivisesti ja tuki myös raportin johtopäätöksiä. Työ-
ryhmä päätyi nimittäin esittämään, että asutusrakenneryh-
mittelystä luovuttaisiin ja tilalle luotaisiin malli, jossa saa-
ristokunnille sekä erityisen harvaan tai tiheään asutuille 
kunnille voitaisiin myöntää lisätukea. Samalla valtiono-
suusjärjestelmään toivottiin toiminnan laatuun ja tuloksel-
lisuuteen perustuvia varoja. Jatkovalmistelun pohjalta ope-
tusministeriö ehdotti siirtymistä yhteen yksikköhintaan, 
mutta tämä kaatui Kuntaliiton ja Kesäyliopistojen ry:n vas-
tustukseen. 

Uudistuksen aikataulun venyessä eduskunta vauhditti 
valmistelua kirjaamalla vuoden 2003 budjettiin, että val-
tionosuusjärjestelmän lainsäädäntö tuli uudistaa vuoden 
2004 alkuun mennessä. Järjestelmän uudistaminen osoit-
tautui kuitenkin monimutkaiseksi hankkeeksi, sillä eri 
intressitahojen edut menivät pahasti ristiin. Tämä koski 
myös kansalaisopistokenttää, sillä kaikissa ehdotetuissa 
malleissa oli sekä rahoitustaan kasvattavia että menettäviä 
opistoja. Yhteen yksikköhintaan siirtyminen olisi tarkoit-
tanut sitä, että isot opistot olisivat menettäneet yli 10 % val-
tionosuuksistaan ja vastaavasti järjestäjän omaan panos-

tukseen sidottu malli olisi vaarantanut pienten maaseutu-
opistojen rahoituspohjan. 

Monien vaiheiden jälkeen eduskunta hyväksyi jou-
lukuussa 2004 esityksen lainsäädännön muuttamisesta. 
Viisiportaisesta asustusrakenneryhmittelystä luovuttiin, 
mutta yksikköhinnoille luotiin uusi kuntien asukastihey-
teen perustunut porrastus. Jos sijaintikunnan asukastiheys 
oli yli 100 asukasta neliökilometrillä, korotettiin yksik-
köhintaa 15 %:lla. Liiton vastustuksesta huolimatta laki 
sisälsi myös nettouttamisperiaatteen (eli valtionavustuk-
set vähennettiin käyttökustannuksista) sekä pidennetyn 
yksikköhinnan laskentamallin. Lain mukaan opetustun-
nin yksikköhinta tarkastettiin joka neljäs vuosi jakamalla 
edellisen määräytymisvuoden käyttökustannukset tarkas-
tusvuoden opetustuntien määrällä. Tämä oli toinen niistä 
kohdista, joissa KTOL oli ollut eri mieltä. Liiton mukaan 
neljä vuotta oli liian pitkä aikaväli, sillä omistajien talou-
dellisissa tilanteissa saattoi tapahtua nopeita muutoksia. 
Neljän vuoden tarkastusvälin lisäksi lakiin kirjattiin vuo-
sittainen kunnallisten peruspalveluiden kustannuskehi-
tystä seurannut indeksitarkastus.

”Olemme tottuneet siihen, että valtionosuusjärjestelmä  

uudistetaan kerran kymmenessä vuodessa.”

AIMAn päätoimittaja Juha Sihvonen pääkirjoituksessa 2/2007

Valtionosuusjärjestelmä oli tuskin saatu uudistettua, kun 
koko hallinto- ja rahoitusmalli asetettiin jälleen uudelleen 
arvioitavaksi. Matti Vanhasen (kesk.) hallitus käynnisti ni-
mittäin keväällä 2006 Kunta- ja palvelusrakenneuudistus-
hankkeen (PARAS), jossa lähdettiin etsimään uusia keino-
ja kuntasektorin toiminnan tehostamiseksi. Lain puitteissa 
kunnille annettiin uusia mahdollisuuksia kunnallishallin-
non järjestämiseen sekä eväitä kunnallisliitoksien toteutta-
miseen. Varsinkin alkuvaiheessa näytti siltä, että kuntara-
kenteet tulisivat muuttumaan rajusti, mikä tulisi järisyttä-
mään myös opistokentän perusteita.

Liitto linjasi vuonna 2006 sen tavoitteiden PARAS-
hankkeessa olevan, että valtionosuusjärjestelmä pysyisi 
vuoden 2005 lain mukaisena ja että opistotoimintaa tulisi 
jatkossakin kehittää lähipalveluna. Pahimpana uhkakuvana 

TAMMISEMINAARI | Kansainvälisyys ja maksupalvelukoulutus | Hotelli Ilves, Tampere ||| 1989

93

U
U

D
EN

 V
U

O
SI

TU
H

A
N

N
EN

 K
A

N
SA

LA
IS

O
PI

ST
O

T



nähtiin, että vapaalle sivistystyölle osoitetut valtionosuu-
det siirrettäisiin muutoksessa osaksi kunnan asukaspoh-
jaista valtionosuutta. Rahojen ohjaaminen kunnan muiden 
valtionosuuksien yhteispottiin olisi entisestään korostanut 
paikallisen sivistystahdon merkitystä opistojen toiminta-
edellytyksille. Opistokentän pelot olivat näin samanlaisia 
kuin 1980- ja 1990-lukujen vaihteen uudistuksissa.

PARAS-hankkeen eteneminen kiihdytti entisestään 
opistokentässä tapahtunutta muutosta. Uusia alueopistoja 
perustettiin ja vanhojen jakolinjoja saatettiin muuttaa. Pai-
koin opistotoiminta saattoi toimia alueellisen yhteistyön ja 
kuntaliitossuunnitelmien kokeilualustana. Sen sijaan pelot 
uudesta rahoitusuudistuksesta eivät lopulta toteutuneet.

Uuden vuosituhannen liitto

Uusi vuosituhat aloitettiin tilanteessa, jossa 1990-luvulla 
opistokentällä ja liitossa tapahtuneet muutokset näyttivät 
vakiintuneen. Laki vapaasta sivistystyöstä vuonna 1998 oli 
määritellyt toiminnan raamit vastaamaan sitä, minkälai-
seksi opistokenttä oli vuosikymmenen aikana muodostu-
nut. Samalla KTOL itsessään oli muokkautunut ajanmu-
kaiseksi etujärjestöksi. Eräänlaisena päätepisteenä mur-
rosprosessille liiton hallitus ehdotti Savonlinnan vuosiko-
kouksessa 2001, että liiton nimi muutettaisiin muotoon 
Suomen Kansalaisopistojen Liitto (SKOL). Samalla hal-
litus teki sääntöihin muutosehdotuksia liittyen vuosiko-

Vuonna 2005 valitun liiton hallituksen jäseniä ja varajäseniä: Shaukat Anjam, Jukka Järvisalo, Mika Kempas,  
Taina Törmä, Alexander Bruk, Mauri Tammela (pj), Sakari Niemi, Sannasirkku Autio, Eila Parviainen, Liisa  
ornanen ja Kaisa Väyrynen. Kuvassa on näin myös liiton satavuotisen historian kolme viimeistä puheenjohtajaa:  
Mauri Tamminen, Liisa Vornanen ja Sannasirkku Autio. Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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kouksen edustajamäärään, jäsenyyden määrittelyihin ja jä-
senmaksuihin. Ehkä hieman yllättäen muutosehdotukset 
olivat kuitenkin kenttäväelle vielä liikaa. Etenkin nimen-
muutos herätti vastustusta. Hallituksen perustelu, että lais-
sakin puhuttiin vain kansalaisopistoista ei riittänyt. Eikä 
edes Suomen vanhimman työväenopiston rehtorin ja lii-
ton pitkäaikaisen aktiivin varapuheenjohtaja Pertti Timo-
sen julkinen tuki nimenmuutokselle onnistunut kääntä-
mään vastustajien mielipiteitä. Työväenopistot vastustivat 
nimenmuutosta, ruotsinkieliset opistot vaativat sääntöi-
hin mainintaa svenska sektionenista ja Setlementtiopistot 
liittokokouksen edustusoikeuden yhteisjärjestölleen. Ko-
kousväen kärkevien kommenttien ja vastalauseiden seu-
rauksena hallitus veti lopulta sääntömuutosesityksensä 
pois käsittelystä.

Vaikka sääntömuutos ei edennyt, tapahtui liiton jäsen-
pohjassa merkittäviä muutoksia. Savonlinnan vuosiko-
kouksessa esillä ollut kysymys Suomen Setlementtiliiton 
asemasta liitossa johti yhteistyösopimuksen purkamiseen 
vuoden 2003 alusta. Näin palattiin aiempaan järjestelyyn, 
jossa setlementtiopistot olivat ylläpitäjiensä kautta suoraan 
liiton jäseniä.

Myös Svenska sektionen inom MAIF r.f:n kanssa käyn-
nistettiin uudet neuvottelut yhteistyösopimuksen uudista-
misesta. Neuvottelut johtivat lopulta opistoliikkeen jakau-
tumiseen, sillä ruotsinkieliset opistot päätyivät irrotta-
maan järjestönsä liitosta vuonna 2003. Eron taustalla olivat 
niin erimielisyydet yhteistyön toimintamalleista ja tavoit-
teista kuin myös henkilötason ristiriidat. Osa ruotsinkie-
lisistä opistoista erosi samalla liiton jäsenyydestä. Yhteis-
työlle löydettiin pian uudet raamit ja sitä jatkettiin tiiviisti. 
Molemmilla järjestöillä oli myös omat yhteyshenkilönsä 
toistensa hallituksissa.

Muutoksia tapahtui myös hallituksessa, kun 14 vuotta 
liittoa luotsannut Martti Markkanen astui sivuun. Markka-
nen oli ollut aktiivisesti uudistamassa opistokenttää uuden 
ajan vaatimuksien mukaiseksi. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin vuoden 2005 liittokokouksessa Kittilän sivistystoi-
menjohtaja, liiton hallituksessa pitkään istunut Mauri Tam-
mela. Näin liiton puheenjohtajana toimi ensimmäistä ker-
taa henkilö, joka tuli kaukaa Ruuhka-Suomen ulkopuolelta. 

Tammela edusti edeltäjänsä tavoin vapaan sivistystyön 
uudistushenkistä ja markkinamyönteistä linjaa. Hänen 
pääperiaatteensa oli, että ”opistojen pitää toimia niin, että 
ne haistavat uudet tuulet. Opistotoiminnassa tulee olla aina 
askeleen edellä.” Puheenjohtajuuden hoitaminen pitkien 
etäisyyksien päässä oli kuitenkin raskas rasti, joten Tam-
mela luopui tehtävästä yhden kauden jälkeen. Hänen seu-
raajakseen valittiin vuonna 2007 Haapaveden kansalais-
opiston rehtori Liisa Vornanen. Pienestä Pohjois-Pohjan-
maan kaupungista tullut Vornanen oli jo aiemmin työsken-
nellyt liiton hallituksessa ja hänestä liitto sai keulakuvan 
seuraavaksi kolmeksi puheenjohtajakaudeksi.

Sääntöjen uudistamiseen palattiin vuonna 2007, jolloin 
ne hyväksyttiin Tampereella järjestetyssä vuosikokouk-
sessa. Uusien sääntöjen mukaan opistot saattoivat olla jat-
kossa myös suoraan liiton jäseniä. Muutoksia tehtiin myös 
jäsenten oikeuksiin lähettää vuosikokousedustajia. Nimi-
kin muuttui. Ei tosin liiton vaan kokouksen, sillä vuosiko-
kouksesta tuli liittokokous.

Ennen kaikkea etujärjestö

”Liiton toimintaa voitaisiin kuvata sanoilla asiantuntijuus ja yh-

teistyö. Opetusministeriö käytti liiton toimihenkilöitä asiantun-

tijoina parlamentaarisessa aikuiskoulutustyöryhmässä, vapaan 

sivistystyön tilastointia suunnittelevassa työryhmässä sekä tie-

toyhteiskuntataitoja määrittelevässä työryhmässä. Sidosryhmä-

yhteistyö laajeni ja yhteistyötarjouksia tuli niin kotimaisiin kuin 

kansainvälisiin projekteihin.”  

Toiminnanjohtaja Eeva-Inkeri Sirelius KTOL:n toiminta kertomuksessa 2001

Murrosvuosien seurauksena kansanliikkeen ylläpitäjästä 
oli muodostunut monimuotoisen sivistyskentän verkos-
toissa vaikuttanut etujärjestö. Tämä näkyi myös siinä, mi-
ten liiton jäsenet KTOL:n näkivät. Vuoden 2003 jäsenky-
selyn mukaan liiton tärkeimpänä tehtävänä nähtiin edun-
valvonta ja se oli myös toiminta, johon vastaajat olivat tyy-
tymättömimpiä. Yleisesti ottaen vastaajat pitivät kuitenkin 
liiton kaikkia toimintamuotoja merkityksellisinä ja olivat 
niihin verrattain tyytyväisiä.

Jäsenkunnan ja luottamushenkilöiden puheenvuo-
roissa korostui aiempaa selvemmin edunvalvonta. Uuden-
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laisessa, toisaalta omistajien intresseihin sekä toisaalta 
valtion informaatio- ja hankeohjaukseen perustuneessa, 
moniulotteisessa toimintaympäristössä edunvalvonta vaati 
liiton lonkeroiden levittämistä moneen suuntaan. Val-
tion taholla perinteisinä kumppaneina olivat ministeriö ja 
Opetushallitus, joiden suuntaan liitto pyrki näyttäytymään 
monipuolisena ja luotettavana yhteistyökumppanina. Lau-
suntojen ja julkilausumien lisäksi vaadittiin uudenlaista 
verkostotyötä. Näin liiton edustajat osallistuivat monen-
laisien ministeriön ja Opetushallituksen työryhmien ja 
hankkeiden työskentelyyn. Liitto toimi usein myös erään-
laisena hankkeiden yleiskoordinaattorina valtiovallan ja 
opistojen välillä. 

”Kansalais- ja työväenopistojen vuosikokousväki muistuttaa kun-

nallisia ja valtakunnallisia päättäjiä siitä, että opistot ovat toi-

mintaympäristössään todellisia kehitysmoottoreita. Opistoihin 

sijoitetut markat palautuvat moninkertaisina takaisin opistojen 

ylläpitäjille ja yhteiskunnalle.”

KTOL:n vuosikokouksen julkilausuma 2001

Edunvalvontaan liittyvässä viestinnässään liitto jatkoi 
1990-luvulla aloitettua opistojen paikallisen merkityksen 
korostamista. Perinteisten vapaan sivistystyön fraasien rin-
nalle nostettiin innovaatio- ja kehityspuheet sekä suorat 
taloudelliset hyödyt. Mitä pidemmälle 1990-luvun aikana 
liikkeelle laitetut uudistukset etenivät, sitä selkeämmin 
liitto kohdisti edunvalvontansa nimenomaan kuntakent-
tään. Jo 1990-luvulla oli alettu korostaa kuntalaisuuden ja 
kuntien sivistystahdon merkitystä. Tämä näkyi monen-
laisina kampanjoina sekä yhdessä kunta-alan toimijoi-
den kanssa toteutettuina hankkeina. Kuntavaalien aikana 
kampanjoitiin opistotyön merkityksen esillä pitämisen 
puolesta ja kuntapäättäjille lähetettiin terveisiä esitteiden 
ja julkilausumien avulla. Yhteistyö Kuntaliiton kanssa oli 
jatkuvaa. Vuonna 2006 KTOL osallistui ensimmäistä ker-
taa Kuntamarkkinoille, joista tuli myöhemmin yksi kes-
keisimpiä vuosittaisia verkostoitumistilaisuuksia. Kunta- 
ja rakenneuudistuksen käynnistyminen samana vuonna 
lisäsi kuntasektorin kanssa käytyä keskustelua ja yhteyden-
pitoa entisestään. 

KTOL:n kuntaviestinnän kärki oli, että kansalaisopis-
totoiminta oli kunnille monin tavoin kannattavaa. Koulu-
tuksellisten ja sosiaalisten merkityksien lisäksi opistot toi-
vat myös suoraa tuloa kunnille. Perusopetuksesta poiketen 
opistot saattoivat harjoittaa monenlaista koulutusmyyn-
tiä ja kasvattaa siten ulkopuolisen rahoituksen osuutta. 
Lisäksi valtio tuki opistoja verrattain runsaasti ja opet-
tajien verotulot jäivät kuntiin. Valtionosuuden suuruus 
ja tuntimäärien sitominen toteutuneisiin tunteihin riip-
pui kunnan omasta panostuksesta. Kun valtionosuus oli 
57 % tarkoitti tämä sitä, että jokaisesta säästetystä eurosta 
todellista säästöä olisi vain 43 senttiä. Tuore puheenjohtaja 
Mauri Tammela tiivisti kunnille kohdistetun viestin vuo-
den 2006 alussa kirjoittamalla AIMAssa, että ”Kansalaiso-
pisto on [kunnille] tuottavaa toimintaa”. 

Vapaan sivistystyön kentän tiivistyessä näkyi erityi-
sesti aikuiskoulutuksen neuvottelukunnan rooli edunval-
vonnassa. Tämä korostui vuosituhannen vaihteessa, kun 
AIKONin puheenjohtajana toimi eduskunnan sivistysva-
liokunnan puheenjohtaja Kaarina Dromberg (kok.).

Digiajan projektiliitto ja  
opistokentän sadat hankkeet

Erilaisista projekteista oli vuosituhannen vaihteeseen men-
nessä tullut merkittävä osa liiton toimintaa ja myös sen ta-
loutta. Vuonna 1999 projektirahoituksen osuus liiton ko-
konaisliikevaihdosta oli jo melkein puolet. Liiton toimin-
takertomukset pullistelivat hankkeita, joissa edistettiin 
opistojen henkilökunnan osaamista, laatutyötä, sivistys-
toimijoiden yhteistyötä, kuntalaisuutta, maahanmuuttajien 
kotouttamista, kansainvälistymistä, kestävää kehitystä, tie-
toyhteiskuntataitojen kehittämistä, senioriväestön hyvin-
vointia, syrjäytymisen ehkäisemistä, opetusteknologian ke-
hittämistä, monikulttuurisuutta, luonnonsuojelua, terveys-
kasvatusta, viestintää – ja monia muita vapaan sivistystyön 
ajankohtaisia asioita. Enää ratkaisuja vapaan sivistystyön 
ajankohtaisiin käytännön asioihin ei haettu keskusviras-
ton määräyksillä tai opistoväen yhteisillä päätöksillä, vaan 
kehittäminen tapahtui erilaisissa verkostoissa toteutettujen 
hankkeiden kautta. 

Vuosituhannen ensimmäisinä vuosina liitto toimi itse 

TAMMISEMINAARI | Muuttuvat arvot ja aikuiskoulutus | M/S Viking Mariella |||1992

96



aktiivisesti hankkeiden koordinaattorina ja organisoijana. 
Liitto lähti innolla mukaan uuteen aikaan, mutta pienen 
toimiston resurssit olivat välillä kovilla. Vähitellen alkoi 
olla merkkejä myös siitä, etteivät hankkeiden talouslaskel-
mat aina toteutuneet suunnitellusti. Taloushallinto ja pro-
jektiosaaminen eivät pysyneet muutoksen tahdissa ja näin 
liitto ajautui vähitellen merkittäviin taloudellisiin vaikeuk-
siin.

”TIETOYHTEISKUNNAN nopea kehittyminen muistuttaa  

tilannetta sata vuotta sitten, jolloin kansalais- ja työväen-

 opistoliike aloitti toimintansa.”  

KTOL:n vuosikokouksen julkilausuma 2001

Tietoyhteiskuntakeskustelun ja ylipäätään vuosituhannen 
vaihteen suuren viestinnällisen vallankumouksen takana 
oli erityisesti Internetin käytön räjähdysmäinen kasvami-
nen 1990-luvun loppua kohden. Jos vielä 1990-luvun alku-
puolen Opistolehdessä ja AIMAssa oli mainostettu erilaisia 
televisioon, radioon ja ”teleopetusratkaisuihin” (puhelin-
teknologiaan) pohjautuvia etäopetus-
muotoja, puhuttiin 2000-luvun alkaessa 
jo yleisesti verkkopalveluista ja verkko-
opetuksesta. Liitolla ja monilla opistoilla 
oli vuosituhannen vaihtuessa jo vakiintu-
neet verkkosivustonsa. Faksit vaihtuivat 
sähköposteihin ja lankapuhelimet känny-
köihin. Paitsi että muutosvaiheessa opis-
toilla oli tärkeä rooli uusien innovaatioi-
den käyttöönoton opettamisessa aikuis-
väestölle, muuttivat innovaatiot myös 
opistotoimintaa. 

Monissa opistoissa toteutettiin erilaisia verkkohank-
keita, joissa kehitettiin viestintää sekä verkko-oppimisym-
päristöjä. Vuonna 2001 KTOL asetti myös oman verkkopal-
velutyöryhmän selvittämään uuden teknologian hyödyn-
tämistä opistotyössä. Samana vuonna liiton viestinnässä 
laadittiin uudet suunnitelmat sähköisen viestinnän ja tie-
tojenhallinnan kehittämiseksi. Ajatuksena oli viedä entistä 
enemmän tiedotusta ja aineistojen välittämistä Interne-
tiin. Toiminnan vaatimattomista lähtökohdista kertoo, että 
osana hanketta liittoon hankittiin viisi uutta tietokonetta 
ja toimintakertomuksessa painotettiin, kuinka ne olivat 
kaikki nyt yhdistetty samaan sisäiseen verkkoon. Seuraa-
vana vuonna projekti huipentui siihen, että kaikki toimis-
ton koneet liitettiin samaan sisäiseen verkkoon. Muutamaa 
vuotta myöhemmin elettiin jo vakiintunutta digiaikaa ja 
toimiston käytössä olivat integroidut taloushallintojärjes-
telmät ja avoimeen lähdekoodiin perustuneet dynaami-
set verkkoratkaisut, joilla pyörivät niin liiton sivustot kuin 
projektien alustatkin. Samalla jäsentiedotteet sekä muut 
jäsenkunnalle suunnatut tiedotteet välitettiin myös sähkö-

Liiton toimiston työntekijät 2000-luvun alussa. 
Takarivissä toiminnanjohtaja Eeva-Inkeri Sirelius, 
sektionschef Dorita Lönnblad-Hagert, toimisto-
sihteeri Ulla Hellström ja suunnittelija Pirkko Sar-
toneva. Eturivissä Sirkku Määttä, toimisto sihteeri 
Marita Hanssen, projektipäällikkö Johanna Korho-
nen ja taloussihteeri Eini Salonen. Kuva: Kansa-
laisopistojen liiton arkisto.
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postin kautta. Uutta digiajan projektimaailmaa alleviivasi 
se, että liitto otti vuosikymmenen lopulla käyttöön oman 
projektisivustonsa osoitteessa www.ktolhanke.net.

Kaiken kaikkiaan merkittävin ja näkyvin digiajan muu-
tos kansalaisopistojen toiminnassa oli erilaisten sähköisten 
ilmoittautumisjärjestelmien asteittainen käyttöönottami-
nen. Pitkät ilmoittautumisjonot olivat nimittäin suorastaan 
ikoninen osa opistoperinteitä ja niistä oli tullut kiinteä osa 
monien paikkakuntien vuodenkiertoa. Paikallislehtien 
arkistot ovat täynnä juttuja opistojen lukuvuoden aloituk-
sista, joissa on haastateltu jonoissa seisseitä opiskelijoita ja 
joiden kuvituksena oli kuvia opistotaloja ja kouluja kier-
tävistä ilmoittautumisjonoista. Suurten kaupunkien pitkät 
jonot huomioitiin usein myös valtakunnallisissa medioissa 
ja niiden kautta liittokin onnistui usein välittämän tär-
keimpiä viestejään suurelle yleisölle. 

Ilmoittautumisjärjestelmien lisäksi verkkokurssit 
lisääntyivät nopeasti. Nopeasta muutoksesta kertoi, mm. 
Länsi-Suomen 27:n kansalaisopiston vuosina 2002–2003 
toiminut hanke, jossa alueelle kehitettiin omaa ”virtuaali-
kansalaisopistoa”. Opetushallituksen tukemana toteutet-
tiin myös www.opintopas.net-portaali, jonka kautta opistot 
saattoivat jakaa tietoa opistoista ja opetustarjonnasta.

Vaikka liiton toimintakertomukset pullistelivatkin 
monenlaisia hankkeita, olivat ne vain jäävuoren huippu 
suhteessa koko opistokentän hankemaailmaan. Pelkäs-
tään Opetushallituksen hankerahoilla toteutettiin vuo-
sina 2004–2007 kaikkiaan 275 hanketta. Opetushallituksen 
Jyrki Jokiselta tilaamassa selvityksessä kävi ilmi, että han-
ketoiminta alkoi olla opistoille tuttua. Hankkeet oli pääo-
sin toteutettu ja raportoitu ammattimaisesti. Selvityksen 
mukaan käytössä ollutta kehittämisrahajärjestelmää pidet-
tiin yleisesti toimivana ja oppilaitokset osasivat hyödyntää 
sitä toimintansa kehittämisessä. Parhaimmillaan hankkeet 
olivat tuottaneet uusia yhteistyöverkostoja sekä uusia pai-
kallisia toimintamalleja.

Tiedotus verkkomaailmaan – Aikuiskoulutuksen 
maailman loppu ja sivistyksen synty

Tiedotuksessa liiton oman viestinnän rinnalla korostui eri 
yhteistyötahojen kanssa toteutettu viestintä. Uuden ajan 

käytäntöjen mukaan hankkeiden kautta viestintäyhteistyö-
hön tuli monesti mukaan erilaisia yksityisiä toimijoita te-
leoperaattoreista mediataloihin. Lisäksi liitto etsi läheistä 
yhteistyötä Yleisradion kanssa. Tähän yhteistyöhön liittyi 
mm. seniorikansalaisille suunnattu verkkoportaali ja tele-
visio-ohjelmasarja Kansalaisen abc.

Aikuiskoulutuksen viikosta muodostui vuosituhannen 
vaihteessa merkittävä julkisuustempaus. Mukana oli tois-
takymmentä alan järjestöä ja toimijaa. Liitto oli järjestä-
misvastuussa vuosina 1999 ja 2000. Tavoitteena oli välit-
tää tietoa aikuiskoulutuksen monista vaihtoehdoista ja 
kampanjoida elinikäisen oppimisen ajatuksen edistämi-
seksi. Viikon ohjelmaan kuului niin paikallisia tempauk-
sia ja tapahtumia kuin kansallisissa tiedotusvälineissä esi-
tettyjä ohjelmiakin. Tapahtumien yhteydessä myönnettiin 
monenlaisia tunnustuspalkintoja, joista merkittävimpinä 
vuoden aikuisopiskelijan, vuoden senioriopiskelijan ja 
vuoden aikuiskoulutuksen kehittäjän palkinnot. Sekä pai-
kalliset että kansalliset tunnustuspalkinnot saivat paljon 
julkisuutta. Vuonna 2000 viikon teemana oli tietoyhteis-
kunta. Tapahtumien lisäksi viikon yhteydessä tuotettiin 
Tietokone iloksi ja avuksi -opasvihkonen molemmilla koti-
maisilla kielillä sekä www.ilonet.fi-portaali. Ensin maini-
tusta tuli yksi liiton bestsellereistä ja siitä jouduttiin otta-
maan jo vuonna 2001 peräti 30 000 kappaleen lisäpainos. 
Jälkimmäisessä tarjottiin paitsi tietoa opiskelu- ja harras-
tusmahdollisuuksista, myös mahdollisuuksia harjoitella 
pankkipalveluiden ja lomakkeiden verkkokäyttöä. 

Huolimatta siitä, että laki vapaasta sivistystyöstä 
yhdisti alan toimijat entistä selvemmin saman kokonaisuu-
den alle, ei Aikuiskoulutuksen maailman levikkiä saatu kas-
vamaan. Lehden markkinoimiseksi toteutettiin monenlai-
sia kampanjoita ja hankkeita, mutta tilaajien määrä pysyi 
sinnikkäästi alle 2 000 kokonaismäärässä. Tästä huoli-
matta lehti toimi erinomaisena alustana alan keskustelulle 
sekä myös liiton toiminnasta viestimiseen. 1990-luvun 
lopulla aloitettua AIMAn verkkojulkaisua laajennettiin 
jo 2000-luvun alussa niin, että kerran viikossa julkaistiin 
verkkouutisia sekä lisäksi monia AIMAn keskeisiä artik-
keleja. Normaalin levikin lisäksi joistakin AIMAn nume-
roista otettiin erilaisien tempauksien yhteydessä suurem-
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pia painoksia, joita jaettiin ilmaiseksi eri kohdeyleisöille. 
Esimerkiksi kun vuonna 2001 vietettiin EU:n kieltenop-
pimisen teemavuotta, julkaisi AIMA erityisrahoituksella 
kaksi aihetta käsittelevää numeroa, joita jaettiin kaikkiaan 
20 000 kpl kirjastoihin ja opistoihin. 

Uutta alkua julkaisulle haettiin vuonna 2002, jolloin 
opetusministeriön hankevaroin toteutettiin yhteishanke, 
jossa AIMAn toimitus siirrettiin Kansanvalistusseuran 
yhteyteen ja liiton sekä seuran julkaisuille ryhdyttiin kehit-
tämään yhteistä verkkolehteä. Järjestöt sopivat 2003 laa-
jemman yhteistyösopimuksen AIMAn julkaisemisesta 
tavoitteenaan vahvistaa lehden asemaa ”aikuiskasvatusalan 
keskeisenä aikakauslehtenä”. Samana vuonna päästiin ete-
nemään myös verkkolehtihankkeen kanssa. Aikuisopiske-
lijan viikon päätapahtumassa Finlandia-talolla julkistettiin 
uusi verkkojulkaisu: www.sivistys.net. Verkkolehden sisältö 
oli jaettu kolmeen osioon eli 1) Sivistys ja yhteiskunta, 2) 
Aikuiskouluttajien ja ammattiväen osio ja 3) Aikuisopiske-
lijoiden sivut. Verkkolehti saavutti nopeasti kohtalaisesti 
lukijoita. Vuoden toiminnan jälkeen voitiin todeta, että 
lehden sivuilla vieraili päivittäin keskimäärin 500 kävijää 
ja parhaimpina päivinä jopa 1 000. Opetusministeriö tuki 
lehden julkaisua alkuvuosina ja sen konseptia mietittiin 
yhdessä alan asiantuntijayrityksien kanssa.

Työväenopisto-lehdestä aloittaneen printtilehden taru 
tuli päätökseen vuonna 2008, jolloin liiton hallitus joutui 
taloudellisista syistä lopettamaan Aikuiskoulutuksen maail-
man julkaisemisen. Samalla sivistys.net uudistettiin vapaan 
sivistystyön verkkolehdeksi, jota julkaisivat yhdessä Kan-
sanvalistusseura ja KTOL.

Kouluttaja ja ”hankkeuttaja”

Koulutustoiminnassa jatkui jo 1990-luvulla esiin nous-
sut suuntaus, jossa liiton järjestämä koulutus kohdistettiin 
ennen kaikkea rehtoreille, suunnittelijoille ja opetushen-
kilökunnalle. Perinteisistä tapahtumista paikkansa säilyt-
ti Tammiseminaari, joka vuosikymmenestä toiseen toimi 
keskeisenä opistoväen uusien asioiden esittelytilaisuutena 
sekä ylipäätään alan kohtaamispaikkana. Uutena jokavuo-
tisina tapahtumina koulutuskalenteriin tulivat Ajantasase-
minaari ja Rehtorifoorumi.

Näiden lisäksi liitto järjesti vuosittain yksin tai yhdessä 
erilaisten yhteistyötahojen kanssa monenlaisia koulutus- 
ja tiedotustapahtumia. Pelkästään erilaisien hankkeiden 
hakuvaiheeseen, käynnistämiseen tai päättämiseen liitty-
viä tapahtumia saattoi olla vuosittain useampia. Vuositu-
hannen alkupuolella merkittäväksi täydennyskoulutuksen 
yhteistyötahoksi nousi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 
ja sen vetämä opetusministeriön rahoittama Vapaan sivis-
tystyön osaaminen ja pätevyys -ohjelma (VSOP).

Koulutustoiminnassa tärkeänä traditiona jatkui myös 
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen 
kanssa järjestetyn Aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen 
perusopintojen kokonaisuuden järjestäminen. Koulutuk-
seen osallistui parhaimpina vuosina yli 250 opistojen opet-
tajaa.

Laatutyötä ja -palkintoja

Lakiin vapaasta sivistystyöstä oli kirjattu vaatimus toimin-
nan laadun seuraamisesta ja tätä pidettiin liiton johdos-
sa erittäin tärkeänä asiana. Ongelmana kuitenkin oli, että 
lain kirjaus oli lyhyt ja yleisluontoinen. Laatutyötä oli teh-
ty jo toista vuosikymmentä, mutta erityisen yhtenäiseksi 

Laatutyö tuli opistoihin 
1980-luvun lopulta lähtien. 
Vuonna 2006 opetusministe-
riö alkoi vuosittain jakamaan 
erityistä Kansalais opistojen 
laatupal kintoa. Yksi ensim-
mäisistä palkituista oli  
Tornion kansa laisopisto.
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opistokentän laatutyöskentelyä ei voinut sanoa. Opistojen, 
ministeriön, Opetushallituksen, liiton ja monien muiden 
yhteistyötahojen kanssa oli toteutettu erilaisia laatuhank-
keita ja kehitetty monenlaisia mittaristoja, mutta opistojen 
tasolla käytännöt vaihtelivat laajasti. Uutta lakia ennakoi-
den aktiivisimmat seitsemän opistoa olivat käynnistäneet 
Opetushallituksen rahoituksella Laatua opistotoimintaan 

-hankkeen, joka eteni vuosituhannen vaihteessa mittariston 
ja laatukäsikirjan laatimisesta auditointeihin. 

Vuosituhannen alussa liitto sai Opetushallitukselta 
määrärahan itsearvioinnin tukiohjelmaan, joka käynnis-
tettiin keväällä 2002. Hankkeen tavoitteena oli edistää 
itsearviointijärjestelmien kehittymistä opistokentällä sekä 
auttaa loppujakin opistoja käynnistämään laatutyöskentely. 
Projektin yhteydessä laadittiin selvitys Opetushallituk-
sen rahoittamien itsearviointihankkeiden tuloksista sekä 
julkaistiin pääkaupungin opistojen laatuhankkeessa laa-
dittuja arviointilomakkeita sisältänyt CD-levy. Hankkeen 
ehkä merkittävin tulos oli kuitenkin puheenjohtaja Martti 
Markkasen laatima Euroopan laatupalkinnon arviointipe-
rusteisiin pohjautunut Opistojen Arvokirja, joka julkaistiin 
sekä verkossa että painettuna kirjana molemmilla koti-
maisilla kielillä. Hankkeen sisältöjä avattiin laajasti myös 
AIMAssa, jossa julkaistiin muun muassa Markkasen seit-
senosainen kirjoitussarja opistojen laatutyöstä.

Laatutyötä edistettiin 2000-luvun alkupuolella monella 
rintamalla. Valtionosuusjärjestelmän uudistamista poh-
tinut työryhmä sisällytti mietintöönsä myös ehdotuksen 
erityisestä opistojen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 
liittyvästä laatupalkinnosta. Ministeriö asetti tätä varten 
työryhmän, jonka tuli laatia vuoden 2006 loppuun men-
nessä ehdotus käyttöön otettavista laatu- ja tuloksellisuus-
kriteereistä sekä laatupalkinnon jakamismenettelystä. Liit-
toa toimikunnassa edusti Valkeakoski-opiston rehtori 
Juha Sihvonen. Ensimmäiset laatupalkinnot jaettiin joulu-
kuussa 2006. Kilpailuun osallistui 22 opistoa ja näistä neljä 
(Borgå medborgarinstitut, Parkanon kansalaisopisto, Tam-
pereen työväenopisto ja Tornion kansalaisopisto) palkittiin 
30  000 eurolla ”hyvin onnistuneesta uusien opiskelijaryh-
mien rekrytoinnista ja opiskelijapohjan laajentamisesta”. 
Laatupalkintojen jakamista jatkettiin vuosittain eri teemo-

jen merkeissä. Esimerkiksi vuonna 2007 tarkasteltavana 
oli opistojen kielten opetus ja vuonna 2008 käden taidot. 
Laatupalkinto oli näin valtionhallinnon instrumentti, jolla 
hankerahoituksen rinnalla voitiin tukea ja ohjata opistojen 
laatutyötä. 

Monenlaisista hankkeista ja malleista huolimatta laatu-
työlle ei onnistuttu löytämään koko kentän kattaneita käy-
täntöjä. Ministeriön taholta tähän ei välttämättä ollut edes 
tarvetta, eikä liitollakaan ollut resursseja laajempaan laatu-
työn kehittämiseen. Laatutyön tärkeys toki tunnustettiin, 
mutta toteutusmallit vaihtelivat opistoittain ja alueittain.

Turbulenssista taloudellisiin vaikeuksiin –  
liiton toimisto

Vuosituhannen vaihtuessa liiton toimistossa työskenteli 
kahdeksan toimihenkilöä. Toiminnanjohtajana toimi Ee-
va-Inkeri Sirelius, jonka tehtävänä oli toimiston johtami-
nen sekä edunvalvonnasta ja sidosryhmätyöstä huolehti-
minen. Toiminnanjohtaja valittiin viisivuotiskausiksi, jo-
ten hallitus päätti vuonna 2000 jatkaa Sireliuksen työsuh-
detta myös seuraavalle viisivuotiskaudelle. Henkilöstös-
sä tapahtui paljon vaihdoksia 1990-luvun loppupuolella, 
mutta tilanne näytti vakiintuvan vuoden 2000 rekrytoin-
tien jälkeen. Toimistosihteerien nimikkeellä työskennel-
leet Marita Hanssen ja Ulla Hellström vastasivat jäsenpal-
veluista. Taloussihteerinä liiton taloushallintoa hoiti Eini 
Salonen. Koulutus ja projektit kuuluivat suunnittelija Pirk-
ko Sartonevalle lukuun ottamatta Aikuisopiskelijan viikko 

-kampanjaa, joka kuului projektipäällikkö Johanna Korho-
sen vastuulle. AIMAn vastaavana toimittajana työskenteli 
Sirkku Määttä ja Svenska Sektionenin osastopäällikkönä 
toimi Dorita Lönnblad-Hagert. 

Toiminnanjohtaja vaihtui 2000-luvulla kahteen ker-
taan. Vuonna 2003 Eeva-Inkeri Sirelius siirtyi Vapaan 
sivistystyön yhteisjärjestön pääsihteeriksi. Sireliuksen seu-
raajaksi liiton hallitus valitsi laajan oppilaitos- sekä tiedo-
tuskokemuksen ja kansainvälisen uran omanneen Heljä 
Nurmelan. Uusi toiminnanjohtaja aloitti tehtävässään vuo-
den 2004 alussa. Hänen aikanaan liiton toimistossa jou-
duttiin etsimään keinoja toiminnan uudistamiseksi 2000-
luvun projekti- ja edunvalvontaorganisaation tarpeita vas-
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taavaksi. Erityisesti tämä näkyi taloushallinnon uudelleen-
järjestelyinä. Nurmela jäi puolestaan virkavapaalle vuoden 
2008 lopulla, minkä jälkeen toimea hoiti tilapäisesti Martti 
Markkanen. Uusi toiminnanjohtaja löytyi syksyllä 2009, 
jolloin tehtävään valittiin Jaana Nuottanen. Hän aloitti toi-
minnanjohtajana vuoden 2010 alusta.

Toiminnan ja jäsenpohjan nopea muutos näkyi lii-
ton talouden heikkenemisenä ja projektien varassa ollut 
talous osoittautui pian muutenkin haavoittuvaiseksi. Kun 
vielä talous- ja projektihallinto ei pysynyt muutoksessa 
mukana, joutui liitto toistuvien talousvaikeuksien eteen, 
mikä heijastui suoraan myös toimiston arkeen. Aikalaiset 
ovat myöhemmin muistelleet, että tilanne oli pahimmil-
laan lähes kaoottinen ja että toimiston käteisvarat olivat 
usein olleet täysin lopussa. Taloudelliset vaikeudet johtivat 
toistuviin muutoksiin toimiston toiminnassa. Henkilökun-
taa jouduttiin vähentämään sekä toimintoja lopettamaan, 
ulkoistamaan ja uudistamaan. Suuret säästötoimenpiteet 
ajoittuivat erityisesti vuoteen 2008. Osana säästötoimia lii-
ton toimisto siirrettiin Annankadulta Merihakaan Kansan-
valistusseuran yhteyteen.

Sadan vuoden yhteisyyden hiipuminen – 
opistolaisista palveluntuottajiksi ja  
asiakkaiksi

Opistolaisliikkeen juhlavuoden 1999 päättyessä KTOL:n 
jäsenenä oli vielä 45 opistolaisyhdistystä. Juhlavuoden 
kunniaksi liitto julkaisi Vaasan työväenopiston entisen 
rehtorin Kaarlo Koskimiehen tekemän tutkimuksen opis-
tolaisyhdistyksien historiasta. Teoksen nimi oli Sadan vuo-
den yhteisyys ja se julkaistiin opistolaisyhdistyksien kesä-
päivillä Tampereella. Samoissa juhlissa paljastettiin myös 
edellä esitelty opistolaisliikkeen monumentti. Ulkoapäin 
katsottuna satavuotistaivalta juhli voimakas joukkoliike, 
olihan se hankkinut oman monumentin ja julkaissut oman 
historiateoksensa. Koskimiehen teoksesta nousee esiin val-
tavan monipuolinen kansanliike, jonka ansiosta kansalais-
opistoissa opiskeleminen oli ollut paljon muutakin kuin 
vain omien opinto- ja harrasteryhmien toimintaan osal-
listumista. Vanhimmissa yhdistyksissä toiminnalla oli jo 
useiden sukupolvien perinteet. 

Vuoden 1999 juhlallisuuksiin kuului myös opistotyön satavuotismonumentin paljastaminen. Monumentin voi 
nähdä joko satavuotiaan kansanliikkeen voimannäyttönä – tai muistomerkkinä. Kuvat: Tampereen seudun  
työväenopisto ja Kansalaisopistojen liiton arkisto.

TAMMISEMINAARI | Sitoutuminen ja jaksaminen työyhteisössä, laatu opistoissa | Hotelli Levitunturi, Kittilä |||1997
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Samalla Koskimiehen tutkimuksesta kävi kuitenkin 
ilmi, että perinteisen opistolaisliikkeen suuruuden päivät 
olivat auttamattomasti historiaa. Vielä kymmenen vuotta 
aiemmin opistolaisyhdistyksistä oli mietitty liiton jäsen-
kannan pelastajaa ja uutta tukijalkaa. Yhdistykset oli otettu 
jäseniksi ja opistolaisyhdistysjuna oli kiertänyt maata. Nyt 
kaikki oli toisin. Opistojen arkistot pullistelivat iltamaju-
listeita, valokuvia, omia lehtiä ja kesäkotien toimintaker-
tomuksia, mutta Koskimiehen vuonna 1998 tekemän kyse-
lytutkimuksen vastauksien mukaan opistolaisyhdistyksien 
toiminta oli kuihtumassa olemattomiin. Monin paikoin 
toiminta ei enää vetänyt uutta väkeä, vaan jäsenien rivit 
harvenivat sitä mukaa, kun vanhemmat sukupolvet uupui-
vat.

”Otetaan oppia menestyneistä yritysketjuista”, kannusti 
liiton entinen puheenjohtaja Martti Markkanen AIMAssa 
alkuvuodesta 2006. Opistokentän pirstoutuessa ja muut-
tuessa voimaa voitaisiin hakea brändäyksestä ja tuotteis-
tamisesta. Markkanen kehotti ottamaan mallia suurista 
kauppaketjuista ja pankkiryhmistä, joilla kaikilla toiminta 
perustui yhteiseen ketjumaiseen brändäykseen ja konsep-
teihin sekä paikallisiin ratkaisuihin. Mikseivät kansalais-
opistot voisi tehdä samalla tavalla? Rakennettaisiin keski-
tetysti ohjattu, mutta paikallisiin tarpeisiin ja paikalliseen 
päätöksentekoon perustuva tavaramerkki. Markkasen 
puheenvuoro kertoi hyvin siitä, kuinka sivistystyön toi-
mintaympäristö oli muuttunut. Samalla puheenvuoro ker-
toi uudenlaisen kielen ja ajattelun hiipimisestä myös sivis-
tystyöhön. Etenkin 1990-luvulta lähtien opistoväen puhei-
siin oli tullut kaupallisen alan käsitteitä kuten tuote, brändi, 
konsepti, hinnoittelu, markkinointi sekä ennen kaikkea 
sanat palvelu ja asiakas. Tämä kielellinen käänne heijas-
teli toiminnassa tapahtunutta muutosta, kuten Emilia Val-
konen väitöskirjassaan osoitti. Tähän maailmaan perintei-
nen kansanliikeajattelu ja opistolaisten yhteisöllisyys sopi-
vat kovin huonosti. Sivistysliikkeen rakentamisvuosina oli 
mietitty, että työväenopisto-merkkiä ja -tunnusta tarvittai-
siin muun muassa siihen, että opistolaiset voisivat tunnis-

taa vastaan tulleet ”aatetoverit” kaupunkien kaduilla. Nyt 
opistoille mietittiin brändiä, jonka asiakkaat voisivat hel-
posti tunnistaa.

Yhteisöllisyyden muutos ei suinkaan koskenut vain 
kansalais- ja työväenopistoliikettä. Kyse oli ylipäätään jäl-
kiteollisen postmodernin maailman ilmiöstä, jossa koros-
tuivat yksilöllisyys ja markkinaehtoisuus. Modernin ajan 
yhtenäiskulttuuriin ja yhteisöllisyyteen liittyneet kansan-
liikkeet hiipuivat jäsenkunnan vanhentuessa ja toiminta-
tapojen muuttuessa. Tätä ilmiötä alleviivasi vuonna 2017 
Patentti- ja rekisterihallituksen toteuttama yhdistysrekiste-
rin päivitys: rekisteristä poistettiin kaikkiaan lähes 35 000 
toimintansa lopettanutta yhdistystä ja järjestöä. Tämä vas-
tasi noin neljännestä rekisteröityjen yhdistyksien koko-
naismäärästä. Kokonaan yhteisöllisyys ei toki ollut katoa-
massa. 2000-luvulla itsensä läpi lyöneet sosiaalisen median 
palvelut alkoivat vähitellen tuottaa uudenlaisia yhteisöjä ja 
verkostoja.

Kato oli kova, mutta kansanliikkeen rakentamisessa 
merkittävässä roolissa olleet opistolaisyhdistykset eivät 
kuitenkaan kadonneet kokonaan. Vuoden 2009 päättyessä 
KTOL:n jäsenenä oli vielä 22 opistolaisyhdistystä. Monilla 
paikkakunnilla yhdistysten toiminta keskittyi perinteisten 
toimintojen ytimeen eli opistojen juhlatilaisuuksien järjes-
telyjen hoitamiseen tai kesäkotien ylläpitämiseen. Lisäksi 
muutamat opistolaisyhdistykset jatkoivat myös aktiivista 
toimintaa liitossa ja heillä oli välillä myöskin oma edusta-
jansa liiton hallituksessa.

Kaiken kaikkiaan jo 1980-luvulta saakka jatkunut mur-
rosaika johti 2000-luvun alussa tilanteeseen, jossa liit-
toa oli enää vaikea nähdä kansanliikkeen yhteisjärjestönä 
ainakaan perinteisestä näkökulmasta katsottuna. Suurten 
joukkojen liitosta oli tullut jälkiteollisen ajan verkostoitu-
nut etujärjestö. Suomen suurimman oppilaitosmuodon eli 
kansalaisopistojen 600  000 opiskelijaa eivät enää identi-
fioituneet erityisen sivistysliikkeen jäseniksi, eikä tähän 
myöskään enää pyritty. 

TAMMISEMINAARI | Kenen asialla opisto on tänään? | Naantalin kylpylä |||1998
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2010-LUVUN KANSALAISOPISTOT
Erinomainen brändi

Sosiaalista mediaa ja presidentilliset  
moitteet – liiton 90-vuotisjuhlat 2009

Juhlavuosi alkoi perinteisesti Tammiseminaarilla, joka jär-
jestettiin tällä kertaa Hämeenlinnassa Verkatehtaalla. Juh-
lapaikka viesti samasta suomalaisen yhteiskunnan muu-
toksesta, joka oli vaikuttanut myös opistoliikkeen muut-
tumiseen. Verkatehtaan tarina oli alkanut jo 1800-luvulta 
ja teollisuustuotannon aika oli jatkunut aina 1960-luvulle 
saakka. Tämän jälkeen tehdastilat olivat tulleet monimuo-
toiseen koulutus- ja kulttuurikäyttöön. 2000-luvulla van-
hat tilat oli modernisoitu ja nyt kokoonnuttiin uuden vuo-
situhannen kulttuuri- ja kongressikeskuksessa. 

Tammiseminaarin aiheina olivat sivistysajattelu sekä 
sosiaalisen median käyttäminen opistotyössä. Näiden 
lisäksi juhlatunnelmaa kohotettiin opetusministeriön laa-
tupalkintojen jakamisella sekä erillisellä juhlavuoden luo-
vuuspalkinnolla. Jälkimmäinen myönnettiin Wellamo-
opiston tekstiilityön opettajalle Tuija Vähävuorelle teok-
sesta Ruostuva Enkeli.

Juhlavuoteen panostettiin jälleen monin tavoin. Eri-
tyistä arvokkuutta juhlintaan toi, että juhlavuoden suojeli-
jaksi lupautui tasavallan presidentti Tarja Halonen. Juhla-
vuoden kunniaksi teetettiin myös uusi juhlatunnus, jonka 

teemaksi valittiin KTOL 90 – kansalaisopistojen onneksi. 
Visuaalisesti juhlatunnus hyödynsi liiton tunnuksen perus-
elementtejä. 

Pääjuhla järjestettiin liittokokouksen yhteydessä Hel-
singissä Aleksanterin teatterissa. Perinteisen juhlan sijaan 
liiton 90-vuotista taivalta kunnioitettiin juhlaseminaarilla. 
Valtiovallan tervehdyksen toi tasavallan presidentti Tarja 
Halonen, joka korosti puheessaan vapaan sivistystyön tär-
keyttä. Samalla hän myös nuhteli tuohtuneena opistovä-
keä: ”Mitä te olette menneet tekemään!” Edellisenä päi-
vänä pidetyssä liittokokouksessa oli nimittäin hyväksytty 
päätös liiton nimen muuttamisesta. Työväenopistot oli 
tiputettu nimestä pois. Tämä ei ollut Helsingin työväeno-
piston läheisyydessä kasvaneelle, opistossa opiskelleelle ja 
vahvan työväenliiketaustan omanneelle presidentille mie-
leen. Halonen varoittikin, että nimenmuutoksella oli kat-
kottu yhteyksiä opistoliikkeen arvokkaaseen perintöön. 
Liikkeen juuria ei tulisi unohtaa, hän muistutti.

Presidentin lisäksi tervehdyksensä toivat Opetushalli-
tuksen pääjohtaja Timo Lankinen ja Kuntaliiton toimitus-
johtaja Risto Parjanne. Seminaarin ohjelmassa oli myös 
painavia puheenvuoroja niin vapaan sivistystyön kentän 
kuin tutkimuksen puoleltakin. Opistoväen lisäksi paikalla 
oli arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Liiton historia oli tie-
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tysti myös vahvasti esillä. Juhlia varten oli 
valmistettu kahdeksan opistotoiminnan his-
toriasta kertovaa roll-up-ständiä sekä his-
toriakatsauksen sisältänyt painettu käsioh-
jelma.

Juhlien yhteydessä informaatiotekno-
logian kehityksestä kiinnostuneet opisto-
liikkeen edustajat saattoivat esitellä toisil-
leen uudenlaisia kosketusnäyttöpuhelimia 
iPhoneja. Yhdysvaltalaisen Applen näppä-
rillä laitteilla saattoi ottaa kuvia juhlista sekä 
julkaista niitä Facebookissa ja muissa sosiaa-
lisissa medioissa. Näillä seminaariedustajilla 
oli käsissään Suomen taloutta horjuttanut 
ongelma. Tietoyhteiskuntakehityksen edel-
läkävijänä esiintyneen Suomen lippulaiva 
eli matkapuhelinvalmistaja Nokia oli ajau-
tumassa pahoihin vaikeuksiin, mikä tuntui 
paitsi kansantaloudessa myös monien kun-
tien ja kaupunkien taloudessa. Muutenkin 
juhlavuoden riemua himmensi jo toista vuotta jatkunut 
talouslama. Globaali talouskriisi vaikutti myös Suomeen 
ja näkyi julkisen talouden ongelmina. Suomea kohtasi jäl-
leen suuri taloudellinen murrosaika, mikä kosketti monin 
tavoin opistokenttää. Julkisen talouden niukat vuodet jat-
kuivat 2010-luvun lopulle saakka. 

Liiton juhlissa ympärilleen katselleet opistojen edus-
tajat saattoivat myös havaita rivien harventuneen. Kym-
menessä vuodessa jäsenten määrä oli laskenut 252:sta 194 
jäseneen. Kuntien määrä oli vähentynyt 53:lla ja opistolais-
yhdistyksien määrä oli tippunut 45:stä 22:een. Yhteisöjäse-
nenä oli enää Aikuisopettajien liitto AKOL, eikä opistopii-
rejäkään ollut kuin yksi. Tilastoissa jäsenmäärän vähenty-
minen olisi ollut vieläkin dramaattisempi, jos setlement-
tiopistot olisivat olleet vanhaan tapaan edustettuna oman 
yhdistyksensä kautta. Joka tapauksessa opistokentän mur-
ros näytti jatkuvan kovalla vauhdilla. Jäsenkunnassa tapah-
tuneet muutokset kertoivat samalla siitä, miten liitosta oli 
2000-luvun vuosina tullut aiempaa selvemmin opistoken-
tän professionaalinen etujärjestö – opistolaisuutta rakenta-
neen kansanliikkeen aika alkoi olla historiaa.

Kansalaisopistojen suuntaviivojen  
jälkeinen suunta

Valtioneuvoston vuonna 2007 hyväksymän koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämisohjelmaan mukaisesti opetusmi-
nisteriö alkoi vuonna 2008 valmistella uutta vapaan sivis-
tystyön kehittämisohjelmaa (KEHO). Toimeen asetettiin 
valmistelutyöryhmä, johon kutsuttiin mukaan edustajia ja 
asiantuntijoita kaikista keskeisistä vapaan sivistystyön jär-
jestöistä. Valmistelun aikana oltiin kenttään muutenkin tii-
viissä yhteyksissä.

Liitossa kehittämisohjelman valmistelua seurattiin tar-
koin ja se oli aiheena monissa kokouksissa, seminaareissa 
ja koulutustapahtumissa. Tärkeimmiksi tavoitteikseen 
KTOL määritteli samat kuin mitä oli ilmoitettu PARAS-
uudistuksen kohdalla, eli valtionosuuden suuruuden, las-
kentaperusteen ja maksatuksen toivottiin pysyvän entisel-

Liiton 90-vuotisjuhlaseminaarin kunniavieras oli tasavallan  
presidentti Tarja Halonen. Edellisenä päivänä tapahtunut liiton  
nimen muuttaminen Kansalais- ja työväenopistojen liitosta  
Kansalaisopistojen liitoksi ei ollut presidentille mieleen.  
Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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lään. Lisäksi liitto korosti, että opistotoimintaa tuli kehittää 
”lähipalveluna”.

Väliraportti valmistui syksyllä 2008. Se piti sisällään 
monipuolisen katsauksen vapaan sivistystyön kentän 
yleistilanteeseen sekä ensimmäiset toimenpide-esitykset. 
Raportteja ja analyyseja laatimassa oli ollut monia kansa-
laisopistokentän pitkäaikaisia toimijoita. KTOL piti esityk-
siä pääasiassa myönteisinä. Liitto kiinnitti huomiota ”erityi-
sesti rahoituksen oikeudenmukaisuuteen, suorite- ja tulos-
rahoituksen kriteereihin, taiteen perusopetuksen ja avoi-
men korkeakouluopetuksen kustannuksiin, tulevan uuden 
lain sanamuotoihin ja opistojen lähipalveluluonteeseen”. 

Vuosia 2009–2012 koskevan ohjelman valmisteluryh-
män esitys valmistui vuonna 2008. Laajassa esityksessä 
paneuduttiin monipuolisesti vapaan sivistystyön tilantee-
seen sekä tulevaisuuden haasteisiin. Työryhmä totesi, että 
alan keskeisiä muutostekijöitä olivat väestön ikääntyminen, 
maahanmuuton lisääntyminen, työelämän muuttuminen 
sekä kestävän kehityksen kysymykset. Samalla yhteiskun-
nalliset rakenteet olivat hallintouudistuksien seurauksena 
muuttumassa ja kansainvälinen lamakausi näkyi niin jul-
kisessa taloudessa kuin aikuisväestön koulutustarpeissa-
kin. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma valmistui maa-
liskuussa 2009. Liiton ja muiden alan toimijoiden lausun-
tojen jälkeen ministeriö antoi toimeenpano-ohjeet kesä-
kuussa. 

Kehittämisohjelman toimenpideohjelma koostui peräti 
yhdeksästä KEHO-kohdasta: 1) Perusrahoituksen muutos-
tarpeet, 2) Laatu- ja kehittämisrahoitus, 3) Tavoitesopimuk-
set, 4) Tilasto- ja tietopohja, 5) Kehittämisohjelman yhteys 
Akku-ehdotuksiin, 6) Rakenteellinen selvittäminen, 7) Yllä-
pitämislupien uusiminen 2010–2012, 8) Vapaan sivistystyön 
valtakunnallinen järjestörakenne 2010–2011 sekä 9) Muut 
laatua ja vaikuttavuutta parantavat ehdotukset eli Opetus-
henkilöstön asema 2009–2010, Vapaan sivistystyön monitie-
teellinen tutkimusohjelma 2010–, Näyttötutkintojen sovel-
tuvuus vapaaseen sivistystyöhön 2009–2010, Kielitutkinto-
jen kehittämistyö maahanmuuttajien tarpeisiin 2009–2010,  
Opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelu- ja kokeiluvaihe 
2010, Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen, uudet 
oppimisympäristöt ja pedagogiikan uudistamistyö ja avoi-

men korkeakouluopetuksen kehittäminen sekä korkeakoulu-
yhteistyöhön liittyvät kysymykset 2010–2012 ja Vapaan sivis-
tystyön kehittämisohjelman monivaiheinen arviointi 2010–
2012. Kehittämisohjelma oli näin valtavan laaja vapaan 
sivistystyön tulevaisuutta luodannut kokonaisuus. Osana 
ohjelmaa ministeriö asetti syksyllä 2009 vielä kaksi työ-
ryhmää, joista toinen pohti vapaan sivistystyön rahoitusta 
ja toinen tietojen keruuta.

Alan suurien linjojen kehittämisen ohessa vuonna 
2010 opetusministeriöstä tuli opetus- ja kulttuuriministe-
riö. Samoihin aikoihin vapaan sivistystyön pitkäaikainen 
vaikuttaja, aikuiskoulutusyksikön johtaja Marita Savola jäi 
eläkkeelle ja hänen seuraajaksensa tuli Kirsi Kangaspunta.  
OKM:n organisaatiota uudistettiin muutenkin 2010-luvun 
kuluessa.

Maaliskuun 2011 eduskuntavaalien jälkeen maa sai 
uuden Jyrki Kataisen (kok.) johtaman hallituksen. KoL 
lähetti yhdessä FAMIn kanssa hallitusneuvottelijoille neljä 
toivomusta: 1) Vahvistetaan kansalaisopistojen toiminta-
edellytyksiä ja turvataan opetus jatkossakin kaikissa kun-
nissa lähipalveluna aktiivisen kansalaisuuden ja hyvinvoin-
nin edistäjänä, 2) Laaditaan vapaan sivistystyön jatkokehit-
tämisohjelma vuosille 2013–2016, 3) Vakiinnutetaan maa-
hanmuuttajataustaisen väestön kotouttamistyö osaksi pai-
kallisten kansalaisopistojen toimintaa sekä 4)Varmistetaan 
ja vahvistetaan taiteen perusopetuksen asemaa osana kan-
salaisopistojen palvelupalettia. 

Hallitusneuvottelut venyvät, joten hallitusohjelma val-
mistui vasta kesäkuun lopussa. Uudessa hallitusohjelmassa 
tavoitteeksi määriteltiin suomalaisten nostaminen maa-
ilman osaavimmaksi kansakunnaksi vuoteen 2020 men-
nessä. Painopisteiksi uusi hallitus määritteli köyhyyden, 
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen, julkisen 
talouden vakauttamisen sekä taloudellisen kilpailukyvyn 
parantamisen. Nämä kävivät hyvin yksiin vapaan sivistys-
työn tehtävänmäärittelyjen kanssa. Lähtökohdat uudelle 
vuosikymmenelle olivat siis verrattain hyvät. Monet halli-
tuksen hankkeista, kuten nuorten yhteiskuntatakuu ja sii-
hen sisältynyt koulutustakuu sekä ajatus aikuisten koulu-
tustileistä, tiesivät opistoille myös uusia mahdollisuuksia – 
tai uhkakuvia.

AJANTASASEMINAARI | Tunneäly käyttöön työyhteisössä | Ikaalisten kylpylä |||2000
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Tornion kansalaisopiston suomen kielen intensiivikurssin opiskelijoita. 
Suuntaviivaohjauksen jälkeenkin maahanmuuttajille suunnattu kou-
lutus oli merkittävässä asemassa monen opiston toiminnassa ja sitä 
edistettiin monenlaisin hankkein. Kuva: Tornion kansalaisopisto.

Pieni esimerkki opistotoiminnan moninaisuudesta:  
opinto-oppaita lukuvuodelta 2015–2016. Ilmoittautu-
misjonojen lisäksi digiaikaan siirtyminen johti myös pai-
nettujen oppaiden vähentymiseen, sillä monet opistoista 
siir tyivät 2000-luvulla sähköisiin opinto-oppaisiin. Kuva: 
Kansalaisopistojen liiton arkisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema kehittä-
missuunnitelma vuosille 2011–2015 valmistui joulukuussa 
2011. KoL totesi lausunnossaan, että KESUn vapaalle sivis-
tystyölle määrittelemät tehtävät olivat yleisesti ottaen lin-
jassa lainsäädännön määrittelemien tavoitteiden kanssa, 
mutta konkretiaa puuttui: mitä käytännössä toivottiin ja 
millä resursseilla? Ikuisuusaihe eli ammatillisen aikuis-
koulutuksen ja vapaan sivistystyön rajat näkyi suunnitel-
massa tällä kertaa niin, että aikuiskoulutukseen oli laskettu 
vain ammatillinen aikuiskoulutus. Liitto kritisoi jakoa ja 
korosti, että ”keinotekoiset raja-aidat ammatillisen aikuis-
koulutuksen ja vapaan sivistystyön välillä tulee purkaa, 
jotta elinikäisen ja elämän laajuisen oppimisen ja opitun 
tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet toteutuvat jat-
kossa paremmin myös esimerkiksi kansalaisten henkilö-
kohtaisia koulutustilejä valmisteltaessa”. KESUn kirjauk-
set vapaan sivistystyön oppilaitoskentän rakenteellisestä 
kehittämisestä ja yhteistyöstä koettiin tärkeiksi. KoL toivoi 
yhteistyömallien kehittämistä, mutta kannatti samalla kan-
salaisopistojen ”instituutiorakenteen säilyttämistä”. Liitto 
toivoi myös, että valtionosuusjärjestelmää selvennettäisiin 

ja että kansalais- ja työväenopistot määriteltäisiin laissa 
”palveluksi, joka tulee olla tarjolla joka kunnassa”.

Hallitusohjelmassa mainitut tavoitteet etenkin syrjäy-
tymisen ehkäisystä ja koulutuksen tasa-arvosta tuottivat 
monenlaisia sosiaali- ja koulutuspoliittisia avauksia, mie-
tintöjä ja toimenpiteitä, jotka koskivat myös kansalais-
 opistotoimintaa. Tämä edellytti myös Kansalaisopistojen 
liitolta aktiivisuutta. Esimerkiksi valtioneuvoston alku-
vuoden 2013 strategiaehdotus koulutuksellisen tasa-arvon 
edistämiseksi ei huomioinut liiton näkökulmasta opisto-
työn monia mahdollisuuksia. KoL antoi lausunnossaan 
oman toimenpideohjelmaehdotuksensa siitä, miten opis-
tojen mahdollisuuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistä-
miseen parannettaisiin entisestään. Tässä keskiössä olisi 
kansalaisopistojen huomioiminen koulutustakuussa paja-
toiminnan avulla, osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-
sen vahvistaminen koulutussektorien rajojen yli, hakevan 
toiminnan kehittäminen yhdessä eri viranomaistahojen 
kanssa sekä vapaan sivistystyön mahdollisuuksien nosta-
minen viestinnässä muun koulutustoiminnan rinnalle.

Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen liitto pyrki saa-

TAMMISEMINAARI | Euroopan kielten teemavuosi | Heinävesi, Valamo |||2001
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maan vapaan sivistystyön kehittämisohjelmille jatkoa ja 
toivoi hallitusohjelmaan uutta kehittämisohjelmaa vuosille 
2015–2019. Tällä kertaa kehittämisohjelmaa ei kuitenkaan 
hallitusohjelmaan kirjattu.

Uusittu laki vapaasta sivistystyöstä

Vuosien 2009–2012 kehittämisohjelman valmistelutyöryh-
män raportissa oli kehittämistoimenpiteiden listalla ensim-
mäisenä lain määrittelyosuuden sekä ylläpitämislupaehto-
jen uudistaminen. Työryhmä esitti, että määrittelyissä huo-
mioitaisiin paljolti samat lähtökohdat, kuin mitä suuntavii-
voissa oli noudatettu. Uusittu laki annettiin vuoden 2009 
lopulla. Siinä vapaa sivistystyö määriteltiin seuraavasti:

”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppi-

misen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja 

aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoittee-

na on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia 

sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityk-

sen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. 

Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yh-

teisöllisyys ja osallisuus.”

Työväen- ja kansalaisopistoista laki totesi: ”Kansalaisopis-
tot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin poh-
jautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 
omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehit-
tämiselle.” Merkittävänä lisäyksenä laki sisälsi kirjauksen 
yhteistyövelvoitteesta, joka oli mainittu jo kehittämisoh-
jelman raportissa. Ajatuksena oli, että vapaan sivistystyön 
oppilaitosrakenteet säilyivät entisellään, mutta alueellises-
ti tuli etsiä yhteistyömahdollisuuksia niin vapaan sivistys-
työn opistojen kuin ammatillisten oppilaitostenkin kanssa.

Vuoden 2010 alussa voimaan tullut laki kirjasi vapaan 
sivistystyön tavoitteet 2000-luvun sanoin ja painotuksin. 
Monet kirjauksen teemoista olivat tuttuja jo liikkeen alku-
ajoilta, mutta mukana oli myös uusia kohtia. Nyt vapaa 
sivistystyö kytkettiin myös kestävään kehitykseen, globaa-
liin toimintaympäristöön ja monikulttuurisuuteen. Tee-
mat eivät itsessään olleet uusia, vaan niitä oli toki käsitelty 

eri nimillä jo vuosikymmenien ajan, mutta niiden kirjaa-
minen lakiin kertoi siitä, että ne koettiin yleisemminkin 
tärkeiksi. Pääosin lakiin kirjattiin nyt ne tavoitteet, jotka 
olivat aiemmin olleet osa suuntaviivoja ja jotka olivat pai-
nottuneet vapaan sivistystyön kehittämisohjelman loppu-
 raportissa vuonna 2008.

Ylläpitämisluvat uudistetaan

Vuonna 2011 ryhdyttiin valmistelemaan kansalaisopisto-
jen ylläpitämislupien uusimista vuonna 2012. KoL osallis-
tui valmisteluihin ja kampanjoi sen puolesta, että lupaan 
voitaisiin sisällyttää taiteen perusopetuksen järjestäminen. 
Perusteluna KoL esitti, että opistojen kautta voitaisiin edis-
tää alueellisen tasa-arvon toteutumista myös Opetushalli-
tuksen määrittelemien opetussuunnitelmien mukaisessa 
taiteen perusopetuksessa. Näin ei kuitenkaan menetelty, 
koska taiteen perusopetus kuului oman lakinsa piiriin. Sen 
sijaan siihen liittyvät ainekokonaisuudet kirjattiin lupiin 
mukaan. 

Lupien uusiminen toteutettiin vuoden 2012 aikana. 
Prosessi tarjosi samalla mahdollisuuden ylläpitäjien ja 
muiden vapaan sivistystyön toimijoiden yhteistyön syven-
tämiseen. KoL:n ja ylläpitäjien yhteydenpito oli vuoden 
aikana tiivistä. Eri yhteyksissä käytiin yleisellä tasolla kes-
kustelua siitä, miten erilaisia ylläpitäjiä opistoilla oli sekä 
pohdittiin, ”mikä taho ylipäätään olisi paras kansalaiso-
piston ylläpitäjäksi”. KoL jakoi ylläpitäjille tietoa uudistus-
prosessien etenemisestä sekä kutsui ylläpitäjien edustajia 
omiin tilaisuuksiinsa. Vuoden päättyessä puheenjohtaja 
Liisa Vornanen kirjoitti toimintakertomuksen katsaukses-
saan, että ”alkuhämmennyksen jälkeen lupakierros eteni 
jouhevasti, ja vuoden viimeisinä päivinä viimeisetkin yllä-
pitäjät saivat opistoilleen luvan järjestää kansalaisopistotoi-
mintaa. Kaikilla kansalaisopistojen ylläpitäjillä on nyt uusi, 
ajan- ja lainmukainen ylläpitämislupa.”

Pian ylläpitämislupien uusimisen jälkeen hallitus antoi 
marraskuussa 2014 eduskunnalle esityksen eri oppilaitos-
muotojen järjestämislupia koskevien lakien muuttamista. 
Vapaan sivistystyön osalta ehdotuksessa oltiin antamassa 
kunnille ja kuntayhtymille oikeutta yhdistää ylläpitämänsä 
vapaan sivistystyön oppilaitos muuhun ylläpitämäänsä 
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oppilaitokseen. KoL oli lausunnoissaan kannattanut raja-
aitojen madaltamista vapaan sivistystyön sisällä, mutta 
hallituksen laajemman ehdotuksen nähtiin vaarantavan 
opistojen tulevaisuuden. ”Vaarana on, että kansalaisopisto-
toiminta häviää muun koulutuksen sekaan ja saattaa vähi-
tellen näivettyä kokonaan”, varoitteli liitto lausunnossaan.

Alueuudistus etenee – vai eteneekö sittenkään?

Kuntarakenneuudistus eteni 2010-luvulla monella rinta-
malla. PARAS-hankkeen aikana vuosina 2005–2012 oli 
toteutunut yli sata kuntaliitosta sekä vielä suurempi mää-
rä puitelain mukaisia yhteishankkeita. Hankelain ohjaama 
kehitys keskeytyi valtioneuvoston päätöksellä vuonna 2011. 
Uusi Jyrki Kataisen (kok.) hallitus otti tavoitteekseen aiem-
paa selvemmin kuntien määrän vähentämisen sekä käyn-
nisti laajan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä kä-
sitelleen aluehallintojärjestelmän uudistuksen suunnittele-
misen. Seuraavat hallitukset jatkoivat SOTE-uudistuksen 
kehittämistä aina 2010-luvun lopulle saakka, mutta uudis-
tusta ei lopulta saatu vuosikymmenen aikana toteutettua. 

Kuntakenttä oli näin koko 2000-luvun alkuvuodet jat-
kuvassa muutoksessa, mikä heijastui niin kuntien ylläpitä-
miin kuin yksityisiinkin opistoihin. Monet kunnat yhdis-
tivät opistojaan perustamalla niin kutsuttuja alueopistoja 
ja toisilla alueilla kuntaliitokset johtivat myös opistojen 
yhdistämiseen. KoL pyrki toisaalta jakamaan kuntapäät-
täjille tietoa yhdistämiseen liittyvistä asioista sekä toi-
saalta vaikuttamaan alueuudistuksia ohjanneisiin säädök-
siin. Esimerkkinä voidaan mainita valtionosuuden mää-
rittelystä johtuneet kuntaliitosten sivuvaikutukset. Val-
tionosuuden suuruus määräytyi osittain kunnan asukas-
tiheyden mukaan, joten kuntaliitokset saattoivat vaikuttaa 
myös opistojen tuloihin. Koska kuntaliitokset tapahtuivat 
yleensä asukastiheydeltään tiiviimmän sekä harvemman 
kunnan kesken, johti tämä monesti asukastiheyden ratkai-
sevaan laskuun uudessa kunnassa. Lainsäädäntö korvasi 
kuntaliitoksista koituneet kustannustason muutokset vii-
deksi vuodeksi, mutta vain kunnille. Näin liitokset uhka-
sivat etenkin yksityisten opistojen taloutta. Vuonna 2011 
liitto antoikin opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon, 
jossa vaadittiin epäkohdan korjaamista.

Koulutuksen arviointineuvosto julkaisi vuonna 2012 
arviointiraportin, jossa tarkasteltiin 2000-luvun lakien 
vaikutuksia opistokenttään. Raportissa todettiin, että 
opistokentällä oli tapahtunut paljon yhdistämisiä ja yllä-
pitäjien muuttumisia. Pääsääntöisesti yhdistymisten näh-
tiin taanneen riittävät resurssit palveluiden jatkuvuudelle, 
laadulle ja toiminnan monipuolisuudelle. Huonona puo-
lena nähtiin kuitenkin, että kehitys oli entisestään lisän-
nyt alueellista epätasa-arvoa. Neuvosto päätyikin koros-
tamaan kansalaisopistotoiminnan merkityksellisyyttä 
juuri haja-asutusalueilla ja kaipasi valtiovallalta toimen-
piteitä alueellisten ja paikallisten erojen huomioimiseen. 
Arviointiryhmän mukaan paikalliset tarpeet oli huomioi-
tava paremmin lainsäädännössä ja valtionosuuden mää-
rittelyssä.

Tilastokeskuksen luvuissa PARAS-hankkeen vuodet 
2005–2011 näkyvät niin, että opistojen määrä laski 247:stä 
196:een. Kuudessa vuodessa opistokartalta poistui näin 51 
kansalaisopistoa. Tämän jälkeen vauhti hidastui muuta-
maan opistoon vuodessa. Vuosina 2004–2015 opistojen 
lukumäärä laski kokonaiset 66 kpl eli 26 %. Vuoteen 2016 
mennessä kaikkiaan 164 opistoa oli yhdistetty toimimaan 
58 alue- tai seutuopistossa. Näin liiton satavuotisjuhlavuo-
den alkaessa Suomessa oli yhteensä 181 kansalais- tai työ-
väenopistoa. 

Vuosikymmenen keskeisenä yhteiskuntapoliittisena 
suurhankkeena oli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
eli sote. Uudistuksen tavoitteena oli sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenteiden muokkaaminen niin, että hyvinvointi-
palvelujen toteuttamista voitaisiin tehostaa ja siten vastata 
väestön ikääntymisen ja kustannuksien nousun aiheutta-
miin haasteisiin. Ensimmäinen yritys soten toteuttami-
seksi kaatui 2015 ja Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituk-
sen sote-ratkaisu koki saman kohtalon keväällä 2019. Sipi-
län hallituksen sote-malli olisi siirtänyt merkittävän osan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista uusien maakun-
tien hoidettavaksi, mikä olisi samalla tarkoittanut kuntien 
tehtäväkentän kaventumista. Tämä olisi puolestaan koros-
tanut koulutuksen ja sivistyksen osuutta kuntien toimin-
nassa. KoL:n strategiassa suunnitelmat nähtiin mahdolli-
suutena ja liitto otti 2017 ”keihäänkärjeksi” kuntavaikutta-
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misessaan ”hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän terveystyön 
tulevaisuuden kunnassa”.

”Kansalaisopistoille uudistus luo aivan uuden mahdolli-
suuden kunnan palvelurakenteessa ja ennaltaehkäisevässä 
työssä. Kansalaisopistolla on merkittävä rooli tulevaisuu-
den sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä, jos 
kunta niin haluaa. Meidän kansalaisopistoväen on pidet-
tävä huolta, että kunta haluaa. Kansalaisopistojen on huo-
lehdittava kaikenikäisten ja eri taustaisten kuntalaisten 
oppimisesta ja osaamisesta. Jokaisella on myös tulevaisuu-
dessa oltava mahdollisuus kansalaisopistossa kehittää niin 
kättä, päätä kuin sydäntä. Kansalaisopisto on kunnan ja 
kuntalaisten voimavara”, muistutti toiminnanjohtaja Jaana 
Nuottanen vuoden 2016 katsauksessaan.

Monikanavainen rahoitus ja  
valtionosuusjärjestelmän uudistus

Osana vuosien 2009–2012 kehittämisohjelmaa selvitettiin 
jälleen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmän toimivuut-
ta. Ministeriön asettama työryhmä ja sen kansalaisopisto-
jaosto jättivät vuonna 2010 yksimielisen ehdotuksen jär-
jestelmän uudistamisesta siten, että siirryttäisiin yhteen 
yksikköhintaan ja että opistojen suoritemäärä nostettai-
siin lähemmäksi todellista toteumaa. KoL ja ruotsinkieli-
nen FAMI vaativat, että uuteen malliin siirtyminen tulisi 
tapahtua kolmen vuoden siirtymäaikana, jolloin opistoil-
le korvattaisiin mahdolliset menetykset valtionosuuksissa. 
Rahoituslainsäädännön muutos ei kuitenkaan toteutunut 
toivotussa aikataulussa. 

Suuntaviivaohjauksen sijaan valtio alkoi vähän ker-
rallaan lisätä ohjausta erilaisten rahoitusinstrumenttien 
avulla. Vuonna 2009 kansalaisopistojen valtiolta saaman 
rahoituksen perusosa eli valtionosuus oli 87  268  000 €. 
Valtionavustuksia maksettiin yhteensä 2  270  000 €, josta 
opintoseteliavustuksia 1  420  000 €, kehittämisavustuksia 
380  000 € ja ylimääräisiä avustuksia (sis. laatupalkinto) 
470  000 €. Lisäksi valtio myönsi rakentamisavustuksia 
yhteensä 133  840 €. Vaikka valtionavustukset olivat vain 
vajaan kolmen prosentin luokkaa, oli niillä merkitystä eri-
tyisesti suuntaviivoissa ja sittemmin myös laissa määritel-
tyjen erityisryhmien tavoittamisessa. Esimerkiksi vuonna 

2011 Opetushallituksen myöntämillä opintoseteleillä tar-
jottiin työttömille ja maahanmuuttajille opetusta 146 kan-
salaisopistossa. Uusia rahoituskanavia opistoille syntyi 
vuonna 2013, jolloin kansalaisopistot pääsivät hallituksen 
nuorisotakuun opintosetelien piiriin. Kohdennus koski 
nuorten maahanmuuttajien koulutusta.

Valtionosuusjärjestelmän rakenteellisena ongelmana 
oli, että suoriteperusteinen järjestelmä kannusti opis-
toja ”tehtailemaan” opetustunteja. Opistojen kannatti tuot-
taa ”varmoja” kursseja jo olemassa oleville opiskelijoille ja 
omien opetustuntien määrää kannatti muutenkin kaikin 
keinoin lisätä. Järjestelmä asetti samalla erilaisilla resurs-
seilla toimivat opistot eriarvoiseen asemaan, mikä herätti 
erimielisyyksiä myös liiton sisällä. Vuoden 2013 lopulla 
valtioneuvosto teki päätöksen vapaassa sivistystyössä 
toteutettavasta rakenne- ja rahoitusuudistuksesta. Tavoit-
teeksi ilmoitettiin pyrkimys riittävän suuriin oppilaitosyk-
siköihin. Näiden kautta toivottiin voitavan edistää aiempaa 
paremmin vapaan sivistystyön toiminnan laatua ja vaikut-
tavuutta. 

Uudistusta valmisteltiin yhteistyössä vapaan sivistys-
työn rakenne- ja rahoitustyöryhmän sekä sen oppilaitos-
jaostojen kanssa. Valmistelussa KoL painotti, että valtiono-
suuksissa tulisi siirtyä ”oikealla tavalla” yhteen yksikköhin-
taan. Tämä tarkoitti sitä, että lain pitäisi määritellä kaikille 
sama peruslaskentapohja, mutta huomioida kuitenkin eri 
kokoisten ja eri järjestämistapojen mukaan toimivien opis-
tojen erot. Erityisesti liitto painotti yksityisten opistojen 
vaikeaa asemaa, sillä ne olivat kuntien tuen ja verotuksen 
suhteen haavoittuvaisessa asemassa. Ylipäätään liiton vies-
tinä oli, että opistoja epätasa-arvoisesti kohteleva valtion-
osuusjärjestelmä heijastui suoraan kurssimaksuihin sekä 
heikensi siten alueellista ja sosiaalista koulutuksen tasa-
arvoa. Liitto piti myös hyvänä, että vapaassa sivistystyössä 
pyrittäisiin madaltamaan eri oppilaitosmuotojen raja-ai-
toja. ”Tarvitseeko Suomi viisi saman lain alla toimivaa 
lähes samanlaista vapaan sivistystyön oppilaitosmuotoa 
vai olisiko pikemminkin niin, että toimialaa pitäisi kehit-
tää kokonaisuutena ja osana suomalaista aikuiskoulutus-
järjestelmää?” kysyttiin liiton lokakuussa 2014 antamassa 
lausunnossa. 
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Vaikka KoL esiintyikin ulospäin yhtenäisenä, ei kaikille 
opistoille sopivan rahoitusmallin löytäminen ollut opisto-
väelle helppoa. Aiempien uudistuksien tapaan ongelmia 
aiheutti se, että opistokenttä oli hyvin heterogeeninen. Iso-
jen asutuskeskuksien isot opistot toimivat täysin erilaisessa 
ympäristössä kuin haja-asutusseutujen pienet opistot. Asu-
tuskeskuksissa opiskelemaan haluavia oli paljon enem-
män kuin tarjontaa pystyttiin järjestämään ja pienemmillä 
paikkakunnilla jouduttiin taiteilemaan pienten ryhmien 
ja suurien etäisyyksien kanssa. Toisilla paikkakunnilla oli 
paljon maahanmuuttajia, toisilla taas työttömiä. Opisto-
jen edut eivät olleet yhtenäisiä ja jokainen uudistusmalli 
tarkoitti sitä, että jotkut opistot voittaisivat ja toiset menet-
täisivät. Tällä kertaa ehdotusta vastustivat erityisesti suu-
rimmat opistot. Kiistat uhkasivat jopa liiton yhtenäisyyttä. 
Liiton hallitus käsitteli asiaa risteilykokouksessa ja laivan 
palatessa satamaan oli yhteinen näkemys lopulta löytynyt. 

Vuosien valmistelujen ja erilaisten vaihtoehtojen poh-
timisen kautta rahoitusuudistus saatiin lopulta maaliin. 
Tasavallan presidentti vahvisti vapaan sivistystyön rahoi-
tusuudistusta koskevan lain toukokuussa 2015. Uusi rahoi-
tusmalli otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Se koostui 
90 % suuruisesta kiinteästä osuudesta sekä 10 % muut-
tuvasta osuudesta. Ratkaisevaa oli, että uudistus pystyt-
tiin toteuttamaan opistojen kannalta pääosin kustannus-
neutraalisti: korotetun valtionosuutensa menettäneille 
opistoille kompensoitiin menetys valtionosuustunteina. 
Vastaavasti valtionosuustunteja menettäneet opistot sai-
vat kompensaation kohonneen keskituntihinnan kautta. 
Muuttuvaan osuuden laskemisen kriteereistä sovittiin 
ministeriön ja opistokentän kesken. Niiksi määriteltiin 
Tilastokeskuksen tilastoihin perustuneet laskelmat toimi-
alueen väestöpohjan muutoksista kokonaismäärässä sekä 
työttömien, vieraskielisten ja yli 63 vuotiaiden määrissä. 
Absoluuttisten lukujen sijaan tarkasteltiin kriteerien muu-
toksia suhteessa koko maan tilastoihin.

”Kansalaisopistojen rahoitus ja tulevaisuus  
on turvattava” – säästöjen vuosikymmen

Suomen valtiontaloudessa elettiin vaikeita aikoja vuodesta 
2008 lähtien aina 2010-luvun loppupuolelle saakka. 1990-lu-

vun alkupuolen kaltaista romahdusta ei nähty, mutta talou-
den elpyminen tapahtui hitaasti. Kuten aiempina vuosikym-
meninä, olivat opistot jälleen kahden tulen välissä. Toisaalta 
opistojen merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä ja työttö-
mien kouluttamisessa korostui, mutta toisaalta julkisen ta-
louden säästöt uhkasivat myös opistojen toimintaa.

Kun vaikea taloudellinen tilanne jatkui pitkään, ehdit-
tiin valtionhallinnossa ja opistojen omistajakentän puo-
lellakin nähdä monenlaisia pyrkimyksiä säästöjen löytä-
miseen. Valtion perusrahoituksen merkitystä korostettiin, 
sillä sen katsottiin suoraan heijastuvan kuntien panostuk-
siin. Opetustuntimääriin sidottu valtionosuusjärjestelmä 
oli KoL:n näkökulmasta haavoittuvainen kurjistumisen 
kierteelle. Valtion ja kuntien tekemät säästötoimet vähen-
sivät helposti kokonaistuntimääriä, mikä johti valtion-
 osuuden pienenemiseen ja siten uusiin säästövaatimuksiin. 

Liitto pyrki aktiivisesti vaikuttamaan sekä valtion että 
kuntien suuntaan säästöjen torjumiseksi. Keskeiset argu-
mentit pysyivät samoina vuodesta toiseen. Liitto korosti, 
että opistojen toiminta oli vakiintunutta, erittäin ammatti-
taitoista ja kustannustehokasta. Verrattain pienillä panos-
tuksilla tuotettiin paljon hyvää yli 600  000 suomalaiselle. 
Opistotoiminta lisäsi alueensa elinvoimaisuutta, esti syr-
jäytymiskehitystä sekä edisti kansanterveyttä ja hyvinvoin-
tia. Opistojen toiminta tavoitti juuri ne erityisryhmät, joi-
den merkitystä oli valtion strategioissa painotettu. Säästöt 
iskisivät ensimmäisinä juuri näihin erityisryhmiin, sillä 
rahoituksen vähentyessä opistot joutuisivat joko nosta-
maan opiskelumaksuja tai vaihtoehtoisesti vähentämään 
opetustaan. Erityisesti varoiteltiin, että haja-asutusalueilla 
opistot olivat viimeisiä, jotka ylipäätään vielä tarjosivat 
alueella kulttuuri- ja koulutuspalveluita.

Vaikea tilanne näkyi jo vuoden 2011 hallituksen talous-
arvioesityksessä. Siinä esitettiin leikkauksia sekä vapaan 
sivistystyön valtionosuuksiin että harkinnanvaraisiin avus-
tuksiin. Leikkauksista toteutui vajaan 100  000 opetustun-
nin vähentäminen vuonna 2012, mikä vastasi KoL:n laskel-
mien mukaan viiden keskisuuren opiston opetusta. Lisä-
säästöjä haettiin lakiesityksellä, jossa olisi vuonna 2013 tila-
päisesti jätetty kustannustason indeksitarkistus tekemättä 
ja vuonna 2015 jätetty korvaamatta arvioidun ja toteutu-
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neen kustannustason erotukset. Ehdotus indeksitarkistuk-
sen ohittamisesta toistettiin myös vuoden 2014 osalta. 

”Kansalaisopistoväki tulee muistamaan vuoden 2013 toisaalta 

synkkien laulujen, mutta myös yhteisen voiman vuotena. Ra-

hoituksen leikkaukset veivät vuoden tunnelmaa pohjalukemiin, 

kun taas yhteinen ponnistelu kansalaisopistojen puolesta nosti 

tuulta purjeisiin.”  

Puheenjohtaja Liisa Vornanen KoL:n toiminta kertomuksessa 2013

Vielä suurempi ”jytky” odotti vuonna 2013. Kansalais-
opistojen valtionosuuksiin esitettiin 20 miljoonan euron 
säästöjä vuodelle 2014. Ministeriön puolelta tulleen esityk-
sen ajatuksena oli, että toimenpide johtaisi kuntien säästöi-
hin valtionosuuden suhdeluvun mukaisesti. Näin kunnat-
kin säästäisivät noin 15 miljoonaa euroa. Opistoja uhkasi-
vat ehdotuksen siis kaikkiaan 35 miljoonan euron säästöt! 
Vaikka laskentakaava olikin helppo osoittaa yksiulottei-
seksi ja vääräksi, oli tilanne vakava.

Raju säästöehdotus käynnisti liitossa tiukan edunval-
vontakampanjan. Verkostovaikuttamisen lisäksi liitossa 
turvauduttiin liikkeen perinteiseen voimannäyttöön: kan-
salaisopistojen adressiin. Marraskuussa 2013 julkaistussa 
adressissa kerrattiin liiton perusargumentit opistotyösken-
telyn tärkeydestä ja vaadittiin, että ”kansalaisopistotoimin-
nan tulee olla jatkossakin kaikkien saatavilla – kansalais-
opistojen rahoitus ja tulevaisuus on turvattava”. Perinteis-
ten listojen lisäksi adressin saattoi käydä allekirjoittamassa 
kansalaisopistot.fi-sivustolla. Parissa kuukaudessa adres-
siin kertyi yli 43 000 nimeä. Tämän lisäksi opiskelijat kerä-
sivät omaan nettivetoomukseen yli 1  000 nimeä. Liiton 
adressi luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön aikuis-
koulutuspolitiikan yksikön johtajalle Kirsi Kangaspun-
nalle helmikuussa 2014. Näin jälleen uusi opistolaissuku-
polvi oli saanut oman ”suuren adressinsa”. Tiukan tilanteen 
koittaessa opistojen puolustuksen eturintamassa näyttivät 
edelleen olevan opistolaiset. 

”Välittömästi ensimmäisen säästöesityksen jälkeen 
käynnistyi toiminnanjohtajan johdolla huikea edunvalvon-
takampanja, jossa jokainen hyödynsi yhteyksiään ja verkos-
tojaan. Toiminta tuotti tulosta: selvisimme hengissä, tuli 

torjuntavoitto. (– –) Kansalaisopistojen puolesta kamppail-
leille lämpimät kiitokset yhteisestä ponnistelusta. Yhteis-
työssä oli ja on voimaa!” riemuitsi Liisa Vornanen puheen-
johtajan katsauksessaan vuoden 2013 toimintakertomuk-
sessa. Jo ennen adressin valmistumista saatiin toivottuja 
tuloksia. Säästötavoite putosi jo vuodenvaihteeseen men-
nessä 8,5 miljoonan euroon valtionosuuksissa ja se koh-
distettiin koko vapaaseen sivistystyöhön. Alkuperäinen 
säästöajatus oli KoL:n näkökulmasta perustunut väärin-
ymmärrykseen. Ajatus siitä, että valtionosuuden leikkaa-
minen vähentäisi samassa suhteessa myös ylläpitäjien kus-
tannuksia ei vastannut todellisuutta. Ylläpitäjien osuus ei 
ollut suoraan suhteessa valtionosuuteen, vaan merkittävä 
osa opistojen rahoituksesta tuli muista kanavista. Lisäksi 
aiemmat säästötoimet olivat osoittaneet, että opetustuntien 
vähentämisen sijaan opistot pyrkivät ylläpitäjiensä kanssa 
löytämään muita ratkaisuja. Opistotoimintaan kohdistu-
vat säästöt vaikuttaisivat niiden tilaratkaisuihin ja henki-
löstökuluihin, jotka molemmat heijastuisivat myös kuntien 
talouteen saamatta jäävinä vuokra- ja verotuloina.

Valtionosuuksiin kohdistui vielä uusia leikkauksia vuo-
sille 2015 ja 2017. Näiden lisäksi valtionosuuksia vähensivät 
0,7 %:n indeksileikkaus sekä vuonna 2016 toteutetut kilpai-
lukykysopimukseen liittyneet toimet. Näin pelkästään vuo-
den 2017 leikkausten laskettiin olevan yli 6 %:n luokkaa.

Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston vuonna 
2017 julkaisemassa raportissa Valtiontalouden säästöjen 
vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin todettiin, että vuo-
sina 2010–2015 toteutetut valtiontalouden säästöt olivat 
olleet merkittäviä. Vapaan sivistystyön puolella valtiono-
suustuntien vähennykset olivat osuneet erityisesti kansa-
laisopistoihin, joiden valtionosuuden piiriin laskettujen 
suoritteiden määrä oli laskenut noin 12 %. Tämän lisäksi 
opistojen taloutta olivat kuristaneet indeksijäädytykset, 
mikä oli johtanut opetustuntien laskennallisen ja toteu-
tuneen kustannuksen välisen eron kasvamiseen. Vuonna 
2015 ero oli jo yli 21 %. Opetustunnit eivät olleet pudonneet 
samassa suhteessa säästöjen kanssa, sillä niitä oli kompen-
soitu ylläpitäjien budjetista tai opiskelumaksujen korotuk-
silla. Toteutunut tuntimäärä oli vuonna 2015 jo 20 % suu-
rempi kuin valtionosuuden määrittelemä kiintiö. Opis-
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Liiton perustamissanojen esittäjä ja pitkäaikainen puheenjohtaja Zachris Castrén teki 2010-luvulla näyttävän paluun liiton viestintään.  

Sosiaalisessa mediassa juhlapäivistä ja liiton tapahtumista muistuttava ”Some-Castrén” sitoi näin liiton perinteet uuden ajan viestintään  

kevyen humoristisella otteella. Kuvat: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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tokentän sisällä säästöjen raportoitiin näkyneen ennen 
kaikkea henkilökunnan vähennyksinä ja kurssitarjonnan 
kaventumisena. Kansalaisopistojen opetustuntimäärät oli-
vat myös hieman laskeneet. Kaikki tämä oli puolestaan 
entisestään lisännyt alueellisia eroja sekä heikentänyt kou-
lutuksellista tasa-arvoa.

”Unelma sivistyneestä maasta” –  
satavuotisjuhliaan lähestyvä liitto

”Kansalaisopistotoiminta elää voimakkaana toimintaympäris-

tössä tapahtuvista muutoksista huolimatta. Kansalaisopistojen 

liitossa ja Suomen kansalaisopistoissa on tekemisen meininki, 

josta voimme olla ylpeitä. Olemme liittona ja opistoina kelpoja 

kumppaneita ja monessa mukana. 

Kansalaisopistojen liitto KoL on kaikkien kansalaisopistojen 

ja vapaan sivistystyön tulevaisuuden vahva vaikuttaja – meillä 

on unelma sivistyneestä maasta.”

Puheenjohtaja Liisa Vornanen KoL:n toimintakertomuksessa 2012

Kansalais- ja työväenopistojen liiton juhlavuosi 2009 oli 
historiallinen erityisesti sen takia, että juhlaseminaarin yh-
teydessä järjestetty liittokokous päätti muuttaa liiton nimeä. 
Jatkossa liiton virallinen nimi kuului ”Kansalaisopistojen 
liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry”. Ni-
men vaihtaminen kertoi paitsi opistoliikkeen muuttumi-
sesta myös laajemmin suomalaisen yhteiskunnan kehityk-
sestä. Siirtyminen jälkiteolliseen aikaan oli pitkällä ja sodan 
jälkeen käynnistynyt hyvinvointiprojekti oli osaltaan johta-
nut yhteiskuntaluokkien rajojen hämärtymiseen. Perinteis-
tä työväestöä oli enää kovin vähän. Vähiin olivat käyneet 
myös ne opistot, jotka edelleen toimivat työväenopisto-ni-
mellä. Aikojen muuttumisesta kertoi lisäksi se, että aiem-
pien vuosien suuria tunteita ei päätöksen osalta enää koettu.

Nimen lisäksi sääntöjä muutettiin 2009 niin, että 
puheenjohtaja valittaisiin yksinkertaisella enemmistöllä 
ja hallituskausi muuttui kaksivuotisesta kolmivuotiseksi. 
Kokouksessa hyväksyttiin myös liiton visio sekä toiminta-
strategiat. Nämä kertoivat paitsi liiton itseymmärryksestä, 
myös siitä, minkälaisessa toimintaympäristössä liiton ole-

tettiin lähivuosina toimivan. Visiossa jatkettiin sivistyspe-
rinteen korostamista ja todettiin, että ”Kansalaisopistojen 
liitto KoL on sivistyksen vahva vaikuttaja ja edelläkävijä”. 
Keskeisiksi arvoikseen liitto ilmoitti paikallisdemokratian 
arvostamisen, lähipalvelun sivistysmuotona, elinikäisen ja 
omaehtoisen oppimisen, kansalaisvalmiuksien ylläpitämien 
ja kehittämisen sekä hyvinvoinnin ja kansainvälisyyden.

Strategiaosuus oli jaettu moneen osaan. Edunvalvon-
nassa katse kiinnitettiin toisaalta valtiolliseen päätöksente-
koon sekä toisaalta ylläpitäjien suuntaan. Ensin mainitussa 
tärkeimmäksi nähtiin vaikuttaminen valmistelussa ole-
vaan lainmuutokseen sekä valtionosuuksien suuruuteen ja 
jakoperusteisiin. Keskeisinä vaikuttamiskeinoina nähtiin 
valmisteluun ja hankkeisiin osallistuminen, lausuntojen 
antaminen ja erilainen verkostovaikuttaminen. Viestinä oli 
opistotyön merkityksen korostaminen. Ylläpitäjien suun-
taan pyrittäisiin viestimään ”opistotyön tarpeellisuudesta, 
rahoituksen määräytymisestä sekä opistojen tehtävästä ja 
mahdollisuuksista kuntalaisten sivistyspalvelujen tuotta-
jana ja kaikille kuntalaisille tarkoitettuna omaehtoisena 
opiskelumuotona”.

Opistojen ylläpitäjille oli varattu myös oma strate-
giakohtansa. Tämän osion merkitystä korosti käynnissä 
oleva kunta- ja aluehallinnon uudistus. Ylläpitäjästrate-
giassa liitto painotti vahvojen, riittävillä henkilöstöresurs-
seilla varustettujen oppilaitoksien merkitystä tehokkaassa 
sivistystyössä. Opistotyöstä haluttiin tehdä ”peruspalvelu-
muoto”, joka nähtäisiin kuntalaisten keskeisenä palveluna 
sekä alueen vetovoimaisuuden kasvattajana. Samalla liiton 
tehtäväksi nähtiin erillisrahoituksen etsiminen työttömien 
ja lomautettujen kannustamiseen omaehtoiseen itsensä 
kehittämiseen. Suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisten 
yhteiskunnallisten tilanteiden seurauksena strategiassa oli 
omat kohtansa myös taantumalle ja maahanmuuttajille.

Kun strategiaa päivitettiin pari vuotta myöhemmin 
vuonna 2011, lanseerasi liitto peruslähtökohdakseen ”unel-
man sivistyneestä maasta”. Vuonna 2014 määritelmää päi-
vitettiin, niin että puhuttiin unelmasta sivistyneestä suo-
malaisesta yhteiskunnasta. Visioksi esitettiin: ”Kansalaiso-
pisto on kohtaamispaikka: Tule sellaisena kuin olet! Kasva 
hyvään elämään” ja liiton todettiin olevan ” kansalais- ja 
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työväenopistojen ja vapaan sivistystyön tulevaisuuteen 
orientoitunut vaikuttaja”. Samalla liittokokous määritteli, 
että liiton ensisijainen tehtävä oli edunvalvonta. Toiminta-
kertomuksessa todettiin, että ”kokouksen asettamat tavoit-
teet tärkeysjärjestyksessä ovat edunvalvonta, edunvalvonta 
ja edunvalvonta”.

Liiton jäsenkunnan koostumuksessa näkyivät opisto-
kenttää ravistelleiden muutoksien seuraukset. Kuntalii-
tokset ja opistojen yhdistämiset vähensivät jäsenmäärää 
vähän kerrallaan vuosittain. Uusien sääntöjen mahdollis-
tamana tilalle liittyi joitakin alueopistoja. Näin vuosikym-
menen alkupuolella laskettiin, että liitto edusti hieman yli 
80 % Suomen kansalaisopistoista. Opistolaisyhdistyksien 
määrässä kävi tasainen kato, joten liitto oli vuosi vuodelta 
enemmän opistojen ja opistojen ylläpitäjien liitto.

Vuosikymmenen vaihtuessa liiton toimistossa siirryt-
tiin uuden toiminnanjohtajan kauteen, kun tehtävässä 
aloitti Jaana Nuottanen. Useilla aloilla ja monenlaisissa 
verkostoissa aiemmin vaikuttanut Nuottanen sai johdetta-
vaksensa vuosien muutosprosessin kourissa olleen toimis-
ton. Nuottanen ryhtyikin alusta lähtien uudistamaan toi-
miston toimintatapoja ja tehtäväkenttää. 

Taloudelliset ongelmat olivat kärjistyneet 2000-luvun 
viimeisinä vuosina ja julkisen talouden heikot vuo-
det näkyivät myös liiton taloudessa koko 2010-luvun 
ajan. Tämä tarkoitti sitä, että toimiston henkilöstöä täy-
tyi vähentää ja vähentyvät resurssit jouduttiin kohdenta-
maan liiton toiminnan ydinalueisiin. Panokset laitettiin 
ennen kaikkea edunvalvontaan ja viestintään. Annanka-
dulle muuttamisen jälkeen vuonna 2013 toimistossa työs-
kenteli toimintakertomuksen mukaan ”tehokas troikka” eli 
toiminnanjohtaja, tiedottaja ja hallintokoordinaattori. Toi-
miston henkilöstövahvuudessa oli näin palattu sotienjäl-
keisten vuosien kokoluokkaan. 

Vuosikymmenen aikana henkilökunnan määrä vaihteli 
hieman erilaisten hankeresurssien mukaan. Merkittävinä 
henkilövaihdoksina voidaan mainita, että liiton pitkäaikai-
nen toimittaja Sirkku Määttä jäi eläkkeelle 2012. Samana 
vuonna hallintokoordinaattorina aloitti Viljami Wiirilinna. 
Liiton satavuotisjuhlavuoden alkaessa toimistossa työsken-
televät Nuottasen ja Wiirilinnan lisäksi tiedottaja Laura-

maija Hurme sekä suunnittelija Laura Ryymin.
Ulospäin liitto henkilöityi toiminnanjohtajaan ja pu - 

heen johtajaan eli 2010-luvulla liiton toiminnanjohtaja  
Jaana Nuottaseen ja puheenjohtaja Liisa Vornaseen. 
Vuonna 2017 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituk-
sessa aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Vaasan kau-
pungin opistojen johtava rehtori Sannasirkku Autio. Lii-
ton satavuotisen taipaleen ensimmäisten vuosikymmenien 
puheenjohtajat olivat kaikki miehiä ja he olivat edustaneet 
Helsingin työväenopistoa. Kaaren toisessa päässä puheen-
johtajan nuijaa käytti kaksi pohjalaisista opistoista tul-
lutta naisrehtoria. Tämä asetelma alleviivasi hienosti sitä 
muutosta, joka opistoliikkeessä oli sadan vuoden aikana 
tapahtunut niin kentällä kuin liitossakin. Rehtorikunta oli 
naisistunut ja alueellinen moninaisuus heijastui vahvasti 
myös liiton toimintaan. 

Uusi nimi ja digiviestijän uusi ilme

Vuonna 2014 Kansalaisopistojen liiton liittokokous mää-
ritteli yhdeksi liiton ydintehtäväksi ”kansalaisopistobrän-
din kirkastamisen sekä tunnettuuden ja julkisen arvostuk-
sen lisäämisen.” Määrittelyyn tiivistyivät hyvin 2010-luvun 
KoL:n viestinnän lähtökohdat – perinteiselle kansalais- ja 
työväenopistotoiminnalle ryhdyttiin aktiivisesti etsimään 
2010-luvun suomalaisia puhuttelevaa imagoa.

Vuoden 1999 juhlavuoden tavoin myös vuonna 2009 
haluttiin uudistaa liiton viestinnässä käytettävää materi-
aalia. Tällä kertaa muutokseen kannusti myös muuttu-
nut nimi. Näin liiton logo uudistettiin ja keskeiset paino-
tuotteet teetettiin uudelleen. Juhlavuotta varten julkistet-
tiin myös erillinen juhlalogo, jota käytettiin juhlavuoden 
tapahtumien ja julkaisujen yhteydessä. Näkyvin muutos 
oli kuitenkin liiton verkkosivujen uudistaminen, joka alkoi 
erillisrahoituksella vuoden 2009 lopulla.

Ylipäätään ajat olivat muuttumassa niin, että liiton tär-
keimpinä viestintäkanavina nähtiin viestintästrategiassa 
nimenomaan verkkosivut, sivistys.net-verkkolehti ja muut 
sähköiset kanavat. Vuonna 2010 sivuilla ryhdyttiin julkai-
semaan toiminnanjohtajan blogia. Seuraavana vuonna 
liitto otti kokeilukäyttöön myös Second Life- ja Facebook-
palvelut. 
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Vuonna 2012 logo sai rinnalleen ”uuden iloisen” visuaa-
 lisen ilmeen, jonka oli suunnitellut graafikko Hanna Siira. 
Aluksi uudistus koski erityisesti KoL:n painotuotteita ja 
niiden sähköisiä versioita. Samalla kuitenkin uudistettiin 
myös verkkosivut ja liitolle luotiin sen pohjalta oma Face-
book-sivu. Instagramin liitto otti käyttöön vuonna 2015 
tunnuksella @kolmif.

Uuden vuosikymmenen alussa hankkeissa ja liiton toi-
minnassa korostuivat sosiaalisen median mahdollisuuk-
sien etsiminen niin järjestötasolla kuin opistojen arjes-
sakin. Hankeviestintään saadulla rahoituksella kokeil-
tiin kansalaisopistotoiminnan tunnettuuden edistämistä 
niin videopalvelu Youtubessa kuin muissakin sosiaalisissa 
medioissa.

Vuosikymmenen alussa käynnistetyt viestintäuudistuk-
set tuottivat myös kokonaan uuden verkkosivuston, kun 
liitto avasi vuonna 2013 www.kansalaisopistot.fi-palvelun. 
Ajatuksena oli nostaa viestinnän keskiöön opistojen ope-
tustarjonta sekä opiskelijoiden kokemukset. Jälkimmäi-
siä kerättiin keväällä 2013 toteutetulla kirjoituskeräyksellä. 
Verkkosivuston rinnalle avattiin Facebookiin Kansalais-
opistot-sivu, jonne nostettiin erityisesti opistojen opiske-
lijoille suunnattuja juttuja. Sivustoa varten suunniteltiin 
myös oma kansalaisopistot.fi-logo, joka otettiin osaksi lii-
ton viestintää ja markkinointia. Seuraavan vuoden aikana 
liiton verkkoviestintä jakautui näin kahden sivuston alus-
toille. Liiton sivuilta löytyivät liiton omaan viestintään sekä 
jäsentoimintaan liittyvät tiedot ja kansalaisopistot.fi-sivus-
tolla pyrittiin tavoittamaan kaikki kansalaisopistotoimin-
nasta kiinnostuneet. Ajatuksena oli, että niiltä löytyisi tie-
toa niin opiskelijoille, medialle, päätöksentekijöille, tutki-
joille kuin opistojen kumppaneille.

Kansalaisopistot.fi-brändistä tuli 2010-luvun puolivä-
listä alkaen näkyvin osa KoL:n viestintää. Ulkoasua päi-
vitettiin alkuvuodesta 2015. Uuden logon suunnitteli Aki 
Ahonen. Osana uudistusta liiton sivut uudistettiin ja ne 
siirrettiin uuteen osoitteeseen (www.kansalaisopistojen-
liitto.fi). Samalla liitto ryhtyi tuottamaan erilaisia kansa-
laisopistot.fi-logolla varustettuja jäsentuotteita. Valikoi-
maan kuuluivat mm. ”eettisesti valmistettu puuvillainen 
eko-kassi, puuvillainen t-paita ja avaimenperänä toimiva 

Liiton tunnusta uudistettiin moneen otteeseen 2000-luvulla.  
Liekkiä suojelevat kädet saivat väistyä ja nimikin muuttui.  
Vuodesta 2013 lähtien kansalaisopistot.fi-nostettiin liiton  
laajemman viestinnän yleistunnukseksi.
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LED-taskulamppu.” Seuraavina vuosina kansalaisopistot.
fi-tuotteisiin kuului mm. heijastimia, kyniä, juomapulloja, 
hiekkalapioita ja monia muita kekseliäitä viestintätuotteita. 
Aiempien vuosikymmenien tapaan liitosta opistot sai-
vat myös tilata logolla varustettuja viestintävälineitä. Lii-
ton katalogista löytyi mm. logolla varustettu messupöytä, 
ulkolippu, roll-up ja telttakatos. 

Vuonna 2015 paluun teki myös alkuvuosikymmenien 
keulahahmo Zachris Castrén, sillä keväästä 2015 lähtien lii-
ton sometileillä ryhdyttiin julkaisemaan kuvia, joissa esiin-
tyi liiton toimistossa oleva Castrénin rintakuva erilaisissa 
ajankohtaisissa lavasteissa. Näin lähes 80 vuoden tauon 
jälkeen Castrén on taas ollut liiton viestinnässä mukana 
kertomassa lukukauden alkamisesta tai päättymisestä, toi-
vottamassa rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta sekä 
juhlistamassa vappua.

Liitto jatkoi myös sivistys.net-verkkolehden yhteis-
työssä, mutta pyrki vuosikymmenen alusta lähtien vähen-
tämään taloudellisia velvoitteitaan. Lehden konseptia 
uudistettiin jälleen vuonna 2013, jolloin tavoitteeksi mää-
riteltiin, että lehti olisi ”uteliaan ihmisen verkkomedia, 
joka Kansanvalistusseuran tehtävän mukaisesti rakentaa 
oppivan elämäntavan yhteiskuntaa. Se kehittää elinikäistä 
oppimista yli kieli- ja oppilaitosmuotorajojen”. Viikkokävi-
jöitä laskettiin olevan yli 3 000 ja viikoittaisen uutiskirjeen 
tilaajia noin 920 eli julkaisun levikki oli paljolti samansuu-
ruinen kuin sen edeltäjällä Aikuiskoulutuksen maailmalla. 
Lopulta sivistys.net-verkkolehden kohtalokin oli sama kuin 
edeltäjällään. Konseptimuutoksen myötä Sivistys-verkko-
lehden tilalle perustettiin 2014 verkkolehti Souli ja samalla 
liitto jättäytyi julkaisuyhteistyöstä pois. 

Hyönteisruokaa ja edunvalvontaa 

”KoLin ydintehtävänä on edunvalvonta, joka konkretisoitui vuon-

na 2012 kaikessa liiton toiminnassa. KoL edusti ja vaikutti niin 

kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja sen peruspalveluita oli-

vat tiedon kokoaminen ja jakaminen, kouluttaminen, näkyväksi 

tekeminen sekä opistokentän kehittämisen tukeminen.” 

KoL:n toimintakertomus 2012

KoL:n edunvalvonnassa alkoi 2010-luvulla näkyä uuden 
ajan vakiintumisen merkkejä. Liitto vaikutti aktiivises-
ti monimuotoisen alan keskeisiin päättäjiin eduskunnassa, 
ministeriössä, Opetushallituksessa, kuntaliitossa ja kunnis-
sa. Kuntavaaleissa pidettiin yllä sivistysteemoja ja eduskun-
tavaaleissa niitä pidettiin esillä osallistumalla eri toimijoi-
den vaalikoneiden kysymyksenasetteluun sekä julkaisemal-
la ehdokkaiden sivistyshaastatteluja liiton sivuilla. 

Vuoden 2012 kuntavaalien viestinnässä hyödynnettiin 
liiton uutta oranssia tunnusväriä ja tempaistiin kuntapäät-
täjäkaulaliinalla. Lähes 200 kuntapäättäjää osallistui yhtei-
sen kaulaliinan neulomiseen, joka luovutettiin opetus-
ministeri Jukka Gustafssonille (sd.). Vaalien jälkeen liitto 
lähetti vuonna 2013 kuntapäättäjille avoimen kirjeen, jossa 
painotettiin opistojen merkitystä paitsi opiskelijoille myös 
alueensa hyvinvoinnille ja menestymiselle.

Kuntavaikuttamista jatkettiin tiivistämällä yhteistyötä 
Kuntaliiton kanssa. Kuntakentän rakenneuudistuksien jat-
kuessa liitto pyrki välittämään kuntapäättäjille sekä opisto-
kentälle tietoa muutoksien vaikutuksesta ja mahdollisuuk-
sista opistotoimintaan. Esimerkiksi vuoden 2017 kuntavaa-
lien jälkeen liitto julkaisi Kansalaisopisto kunnan voima-
varana -lehden, joka toimitettiin kaikille uusille valtuute-
tuille. KoL osallistui myös aktiivisesti eduskuntavaalien 
kampanjoihin vuosina 2011 ja 2015. Liiton tavoitteista ja 
ylipäätään kansalaisopistotoiminnan ilosanomasta välitet-
tiin tietoa niin viestimille kuin puolueillekin. 

2010-luvulla liiton vaikuttajaviestinnässä korostui kaksi 
vuosittaista tapahtumaa, Kuntamarkkinat ja SuomiAreena. 
Ensimmäisen kerran liitto oli ollut Kuntamarkkinoilla 
vuonna 2006. Toiminta tehostui entisestään 2010-luvulla. 
Kuntamarkkinoilla näkyvyyttä haettiin monenlaisin tem-
pauksin ja tietoiskuin. Esimerkiksi vuonna 2014 Kunta-
markkinoilla kerättiin erityistä Kansalaisopistojen ystävä-
kirjaa, jossa kyseltiin päättäjien omia opistokokemuksia 
sekä ideoitiin unelmakursseja. Ystäväkirja luovutettiin 
elinikäisen oppimisen viikkojen aikana opetusministeri 
Krista Kiurulle (sd.). Seuraavana vuonna osallistujilta pyy-
dettiin terveisiä Kansalaisopistojen reissuvihkoon, joka luo-
vutettiin uudelle opetusministerille Sanni Grahn-Laaso-
selle (kok.). Kuntamarkkinoiden kautta liitto näkyi suoraan 
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7  000–8  000 kuntapäättäjälle. Pelkästään esittelypisteeltä 
jaettiin vuosittain 600–800 kansalaisopistojen materiaali-
pakettia.

Porin kaupungin järjestämälle yhteiskunnalliselle kesä-
tapahtumaviikolle SuomiAreenalle liitto osallistui ensim-
mäistä kertaa kesällä 2015. Tapahtuman pääyhteistyö-
kumppanina toimi opetus- ja kulttuuriministeriö, joten 
liiton mukana olo oli sitäkin kautta luontevaa. Liitto jär-
jesti yhteistyössä Otsolan kansalaisopiston ja Porin seudun 
kansalaisopiston kanssa keskustelutilaisuuden aiheesta 
Kansalaisopisto – koko kansan sivistäjäkö? Lisäksi liitolla 
oli Porin seudun kansalaisopiston edessä esittelypiste, 
jossa järjestettiin tapahtuman aikana monenlaista ohjel-
maa. Seuraavina vuosina liitto osallistui SuomiAreenalle 
erilaisin tempauksin ja ajoittain suurinkin panostuksin. 
Ohjelmassa on ollut keskusteluja, oppitunteja ja tikkaki-
soja. Esimerkiksi vuonna 2018 KoL:n järjestämässä torivar-
tissa valmistettiin hyönteisruokaa yhdessä europarlamen-
taarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) ja kansanedustaja Ozan 
Yanarin (vihr.) kanssa.

KoL:n yhteiskuntasuhteiden ylläpitäminen sai myös 

tunnustusta. Ehkä näkyvimpänä huomionosoituksena 
voidaan mainita liiton saama kutsu tasavallan presidentin 
itsenäisyyspäivän vastaanotolle vuonna 2015. Juhlissa liit-
toa edusti puheenjohtaja Liisa Vornanen puolisoineen.

KoL:n verkostoyhteistyön puitteissa tapahtui 
2010-luvulla myös muutoksia, kun uudistettu Vapaan sivis-
tystyön yhteisjärjestö aloitti toimintansa vuonna 2013. Jär-
jestön nimeksi tuli ”Vapaa Sivistystyö – Fritt bildning-
sarbete (VST)” ja sen toiminta-alueiksi määriteltiin alan 
edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä kansainvälinen aikuis-
koulutusvaikuttaminen. VST:n hankkeista yksi merkittä-
vimmistä oli Vapaan sivistystyön Vastuu ja Vapaus (SVV), 
jonka puitteissa järjestö tuki vapaan sivistystyön tutki-
musta ja siihen liittyvää yhteistyötä.

Hankkeita, kehitysohjelmia, projekteja, ohjelmia,  
verkostoja ja laatutyöskentelyä

”KoL toimi ja toimii pienillä resursseilla opistojen kansalaisopis-

tojen kehittämiskumppanina ja sparraajana. Liitolla on ollut 

proaktiivinen rooli laadun arvioinnin menetelmien kehittämises-

sä ja levittämisessä, ja tämän seurauksena opistojen laatutyö ja 

arviointikäytännöt ovat lähteneet uuteen nousuun opistoissa.” 

Puheenjohtaja Liisa Vornanen KoL:n toimintakertomuksessa 2014

Erilaisten hankkeiden osuus liiton toiminnasta jatkui mer-
kittävänä, mutta 2000-luvun vaikeiden kokemuksien seu-
rauksena toteuttamistapoja ja vastuita jaettiin uudelleen. 
Ajatuksena oli, että KoL ei enää lähtenyt vetämään yksin 
suuria hankkeita, vaan pyrki enemmän toimimaan hank-
keiden mahdollistajana ja verkostoitumisalustana. Ulko-
puolisten rahoittajien (esim. Opetushallitus, Alfred Kor-
delinin säätiö, aluehallintovirastot) tuella toteutettiin vuo-
sittain lukuisia hankkeita, joissa oli mukana useita opistoja 
sekä muita vapaan sivistystyön yhteistyötahoja. Hankkei-
den avulla pyrittiin etsimään hyviä käytänteitä, kehittä-
mään eri toiminta-alueita, edistämään opistojen henkilö-

2010-luvun näkyvä vaikuttaja sateisessa Porissa. SuomiAreenan  
esittelypisteellä toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, NVL-koordi naat - 
tori Pirkko Sartoneva, tiedottaja Lauramaija Hurme ja hallintokoordi-
naattori Viljami Wiirilinna. Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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kunnan osaamista, etsimään keinoja yhteiskuntapoliittises-
ti tärkeiksi koettujen ryhmien tavoittamiseen, edistämään 
kestävää kehitystä sekä luomaan erilaisia verkostoja.

Vaikka KoL pyrkikin tietoisesti vähentämään toimiston 
resursseilla toteutettuja hankkeita, toteutui vuosikymmen 
alussa myös sellaisia projekteja, jotka näkyivät toimiston 
kokoonpanossa. Vuonna 2012 panostettiin erityisesti maa-
hanmuuttajatoiminnan kehittämiseen ja kansainvälisyy-
teen. Tähän liittyen toimistoon palkattiin monikulttuuri-
suuteen perehtynyt suunnittelija. Samana vuonna liitosta 
tuli Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (Nor-

diskt nätverk för vuxnas lärande NVL) isäntäorganisaatio 
vuosiksi 2013–2016. Hankkeen koordinaattorina liiton toi-
mistoon siirtyi Pirkko Sartoneva.

Laatutyön kehittäminen oli yksi 2010-luvun merkittä-
vistä trendeistä. Samalla laatutyöskentelyn suunnassa tapah-
tui suunnanmuutos. Viimeinen kansalaisopistojen laatupal-
kinto jaettiin Tammiseminaarissa 2011. Samasta vuodesta 
lähtien liitto oli aktiivisesti kehittämässä CAF-itsearvioin-
tijärjestelmästä kansalaisopistoille soveltuvaa mallia. Osaa-
va-ohjelman ja kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavus-
tusten turvin KoL ja opistot jatkoivat laatutyön edistämistä 

Liiton hallitus vuoden 2017 Helsingin Tammiseminaarin lavalla vetämässä taukojumppaa. Tammiseminaarien perinne alkoi  
jo 1920-luvulta loppiaisen tienoilla järjestetyistä luento- ja neuvottelupäivistä. Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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opistokentällä. Yhteistyön tuloksena kehitettiin kansalais-
opistokäyttöön soveltuva CAF-arviointimalli. Vuonna 2012 
tätä mallia hyödynsi jo 70 opistoa. KoL innosti opistoja 
edelleen hakemaan kehitysavustuksia sekä välitti tietoa 
kehittämishankkeissa löydetyistä tuloksista ja toimintamal-
leista. Liitto ja Meri-Pohjolan opistopiirin KOTVA-hank-
keen tuottama ensimmäinen CAF-opas jaettiin kaikille 
opistoille vuoden 2013 aikana. Vuonna 2014 käynnistettiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kansalaisopis-
tojen liiton kehittämishanke (KEHA), jossa jatkettiin laatu-
työkalujen kehittämistä. Liitto osallistui myös valtiovarain-
ministeriön CAF-työryhmän toimintaan. Kaiken kaikkiaan 
tavoitteena oli löytää ja kehittää uusia työkaluja niin opisto-
toiminnan kokonaisvaltaiseen seurantaan kuin yksittäisten 
toimialueiden laadun kehittämiseenkin.

Vuosikymmenen puolivälin jälkeen merkittävänä 
hankkeena voidaan mainita opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämällä kehittämisrahoituksella toteutettu 
KEHO 2.0 -kehittämishanke, joka toteutettiin vuosina 
2016–2018. Hanke jakautui temaattisesti neljään osa-alu-
eeseen: maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen, tutki-
mustarpeisiin vastaamiseen, yleisiin kehitystarpeisiin sekä 
kokeilukulttuurin lisäämiseen ja kehittämiseen.

Koulutusta ja tapahtumia

Liiton koulutus- ja tapahtumatoiminta koostui 2010-luvul-
la perinteiseen tapaan liiton omista koulutustapahtumista 
sekä yhdessä erilaisten hankkeiden kanssa järjestetyistä ta-
pahtumista. Tapahtumakalenteriin mahtui niin valtakun-
nallisia kuin alueellisiakin tapahtumia. Perinteiset tapah-
tumat säilyttivät paikkansa kalenterissa, mutta muutoksia-
kin tapahtui. Ajantasaseminaarista luovuttiin vuonna 2013 
ja sen tilalla alettiin järjestää rehtoripäiviä. KoL:n 2010-lu-
vun tapahtumakalenterin vuoden aloitti liiton perinteikäs 
Tammiseminaari. Liittokokous järjestettiin joka kolmas 
vuosi ja sen yhteyteen kuului myös liittokokousseminaari. 
Niinä kesinä, jolloin kokousta ei järjestetty, oli kesätapah-
tumana Kansalaisopistopäivä. Alkusyksystä oli vuorossa 
rehtoripäivä. Näiden lisäksi vuosittain järjestettiin lukui-
sia paikallisia ja kansallisia tapaamisia, jotka liittyivät ajan-
kohtaisiin asioihin ja hankkeisiin. 

Esimerkiksi vuonna 2014 liiton koulutustilaisuuksiin 
ja muihin tapahtumiin osallistui yli 800 henkilöä. Samana 
vuonna ryhdyttiin jälleen kokeilemaan etäosallistumien 
mahdollistavaa teknologiaa. Verrattuna 1990-luvun ja 
2000-luvun alun järjestelmiin olivat uudet etäratkaisut 
helppokäyttöisiä ja niitä saattoi käyttää niin tietokoneilta 
kuin erilaisilta älylaitteiltakin. Vuonna 2018 laskettiin, että 
tilaisuuksissa, joissa oli tarjolla etäyhteyden käyttäminen, 
peräti 82 % osallistuneista osallistui etäyhteyden kautta. 
Etäyhteyksien sivutuotteena syntyi myös liiton tilaisuuk-
sien videotallennearkisto. Huolimatta siitä, että uudet rat-
kaisut mahdollistivatkin osallistumisen vaikka toiselta 
puolelta maapalloa, kokivat opistolaiset silti tärkeäksi 
mahdollisuuden osallistua tilaisuuksiin paikan päällä. Lii-
ton tilaisuuksilla oli alusta alkaen ollut aina kaksi tavoi-
tetta: tiedon jakaminen sekä kenttäväen verkostoitumisen 
mahdollistaminen.

Kansalaisopistoon sijoittaminen kannattaa aina – 
2010-luvun tutkimusvaikuttamista

Jo ensimmäisistä vuosista lähtien liitto oli pyrkinyt tuot-
tamaan tietoja opistokentän keskeisistä muuttujista. Alus-
ta alkaen tietojen ja etenkin tilastojen kerääminen törmä-
si perusongelmaan: vapaan sivistystyön monimuotoinen 
kenttä oli vaikea tutkia ja taivuttaa tilastoihin. Edes ver-
tailukelpoisten määrällisten muuttujien tilastoiminen ei 
ollut ongelmatonta, puhumattakaan laadullisista muuttu-
jista. Tutkimustiedon ja erilaisten mittarien kehittämisen 
merkitys korostui 1990-luvun murroksen jälkeen. Vapaas-
sa sivistystyössä oli vuosikymmenestä toiseen painotet-
tu sitä, kuinka sivistystyöstä hyötyisivät niin yksilöt kuin 
kansakuntakin – tämähän oli koko opistotyön lähtökoh-
ta. Pehmeä oli kovaa, kuten opetusministeriön vapaan si-
vistystyön ohjauksen kehittämisraportti oli otsikoitu. Täl-
laiset viestit eivät kuitenkaan enää purreet päättäjiin van-
haan malliin. Taloudelliset argumentit korostuivat julkises-
sa päätöksenteossa, joten pehmeä ei edunvalvontamieles-
sä enää ollut kovaa. Valtio ja opistojen ylläpitäjät alkoivat 
edellyttää entistä selvempiä mittareita opistojen toiminnan 
laadusta ja vaikutuksista. Näin alan laatutyö, tilastointi ja 
tutkiminen olivat usein vuosituhannen vaihteen kehitys-
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hankkeiden ja -ohjelmien keskiössä.
Uuden vuosituhannen alkuvuosina ryhdyttiin yhteis-

kunnan eri aloilla puhumaan hyödystä ja sen mittaami-
sesta. Erityisesti tämä näkyi terveydenhuollossa, jossa pal-
veluiden saatavuuden rinnalla alettiin kehittää mittareita 
terveyshyödyn mittaamiseksi. Koulutuksen puolella hyö-
tyä oli totuttu ajattelemaan sosiaalisen pääoman kautta. 
Vapaan sivistystyön osalta hyötyajattelua tarkasteltiin laa-
jasti VSY:n julkaisemassa Jyrki Jokisen, Esa Poikelan ja 
Juha Sihvosen tekemässä tutkimuksessa Sivistyshyöty ja 
sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä (2012). Tutki-
muksen lähtökohtana oli, että ”sivistystehtävän toteutta-
minen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tuottaa sivis-
tyshyötyä, joka puolestaan kasautuu lähiyhteisöjä ja koko 
yhteiskuntaa hyödyttävänä sosiaalisena pääomana”. Tutki-
muksessa paneuduttiin toisaalta siihen, miten hyötyajat-
telu oli näkynyt eri muodoissaan vapaan sivistystyön his-
toriassa sekä toisaalta siihen, miten opistoissa 2000-luvulla 
ajateltiin siitä, minkälaista sivistyshyötyä opistotoiminta 
yhteiskunnalle ja yksilöille tuotti. Tutkimuksessa todettiin, 
etteivät opistokenttä ja alan tutkijat olleet ottaneet kun-
nilta, ministeriöstä ja muilta tahoilta tulleita hyötykyselyjä 
tosissaan. Vapauteen vetoamalla oli torjuttu ajatus hyöty-
jen mittaamisesta. Opistoissa nähtiin, että hyödyt olisivat 
monimuotoisina ja pitkäkestoisina vaikeasti mitattavia. 

Kaiken kaikkiaan Jokisen, Poikelan ja Sihvosen tutki-
mus kertoi, ettei kentällä koettu sivistyshyötyajattelua rele-
vantiksi lähtökohdaksi: ”Tulokset viestivät vähäisestä val-
miudesta vastata uuden vuosituhannen sivistystyön kehit-
tämisen tarpeisiin.” Alalla pitkään erinäisissä tehtävissä 
toiminut kirjoittajakolmikko kuuluttikin uudenlaisen ajat-
telun tärkeyttä: jos vaikuttavuutta pystyttiin mittaamaan 
muillakin yhteiskuntaelämän aloilla, niin miksei vapaassa 
sivistystyössäkin: ”Vähintäänkin olisi kyettävä osoitta-
maan vapaan sivistystyön kansan- ja kuntataloudelliset 
hyödyt, jos julkinen rahoitus ylipäätään halutaan säilyttää 
sivistystoiminnan perustana.”

2010-luvulla aiheeseen paneuduttiin muun muassa 
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön vetämässä Sivistystyön 
vastuu ja vapaus -hankkeessa. Järjestö pyrki muutenkin 
tukemaan alan tutkimusta ja rakentamaan siihen keskit-

tynyttä tutkimusverkostoa. KoL osallistui tutkimustyöhön 
hankkeiden ja yhteistyöverkostojen kautta. Tutkimusvies-
tinnän edistämiseksi KoL avasi vuonna 2013 oman tutki-
mussivustonsa www.ktol.fi/tutkimus, jonka tarkoitus oli 
kertoa tehdyistä tutkimuksista sekä kannustaa uusia tutki-
joita opistoja koskevan tutkimuksen pariin. Sivulle kerät-
tiin linkkejä tilastoihin, julkaisuihin, väitöskirjoihin ja 
opinnäytteisiin sekä tietoa alan tutkimushankkeista ja tut-
kijaverkostoista.

Jo 2000-luvun lopulla julkaistiin joitakin tutkimuk-
sia, joissa tarjottiin uusia näkökulmia hyötyajatteluun tut-
kimalla opintojen merkitystä opiskelijoille. Vuonna 2008 
VSY julkaisi Jyri Mannisen ja Saara Luukanteleen tutki-
muksen Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset. Vapaan 
sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elä-
mässä. Siinä todettiin, että vapaan sivistystyön opinnot 
tuottivat monenlaisia sivistyshyötyjä, kuten aktiivisen kan-
salaisuuden taitojen parantumista, lisääntyneinä kansain-
välistymisen edellytyksiä, oppimisvalmiuksien parantu-
mista, elämänlaadun lisääntymistä sekä henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia. Pari vuotta myöhemmin Manninen toi esiin 
aiempaa suoremmin vapaan sivistystyön hyötyjä Wider 
Benefits -mallia hyödyntämällä

2010-luvulla toteutettiin kaksi merkittävää kansain-
välistä tutkimushanketta, joiden tuloksia voitiin käyttää 
vapaan sivistystyön edistämiseen ja kehittämiseen. Kaikki-
aan 24 maassa toteutetun kansainvälisen aikuistutkimuk-
sen PIAAC:n tulokset julkaistiin syksyllä 2013. Suomalais-
ten aikuisten tiedot ja taidot olivat tutkimuksen mukaan 
vertailun kärkiryhmässä, mutta parannettavaakin löytyi. 
Tutkimuksessa todettiin, että Eurooppaa uhkasi koulutuk-
sellisen tasa-arvon heikentyminen, eri ihmisryhmien sosi-
aalinen syrjäytyminen sekä passiivisten kansalaisten mää-
rän kasvaminen. Raportissa suositeltiin aikuiskoulutuksen 
julkista tukemista, korostettiin vapaan sivistystyön kaltai-
sen non-formaalin oppimisen merkitystä ihmisten elä-
mänlaadun parantamiselle, painotettiin ikääntyvien työn-
tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutuksen merkitystä työ-
urien pidentämiselle sekä korostettiin yli 50-vuotiaiden 
tietotekniikkataitojen parantamisen tärkeyttä informaa-
tioyhteiskunnan toiminnan kannalta. Lyhyesti sanottuna 
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PIAAC:n tulokset alleviivasivat vapaan sivistystyön tär-
keyttä yhteiskunnallisen kehityksen ja yksilön oman elä-
mänlaadun parantumisen näkökulmasta.

Vapaan sivistystyön ilosanoman levittämisen kannalta 
vielä merkittävämmäksi osoittautui eurooppalaisen aikuis-
kasvatuksen ja vapaan sivistystyön vaikutuksiin kohdistu-
nut Benefits of Lifelong Learning -tutkimushanke (BeLL). 
Kymmenessä maassa vuosina 2011–2014 toteutettu tutki-
mus kertoi selvää sanomaa vapaan sivistystyön vaikutuk-
sista. Suurin osa opiskelijoista tunnisti ja pystyi nimeä-
mään opiskelusta saatuja hyötyjä. Vapaan sivistystyön tuot-
tamat hyödyt liittyivät paitsi tietojen ja taitojen kehittymi-
seen myös ennen kaikkea laajemmin elämänlaadun para-
nemiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Vuonna 2015 KoL aloitti osana KEHA-hanketta yhteis-
työn Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen profes-
sori Jyri Mannisen kanssa kansalaisopisto-opiskelun tuot-
tamien hyötyjen taloudellisen merkityksen mittaamiseksi 
ja arvioimiseksi. Yhteistyön tuloksena syntynyt Mannisen 
koostama esiselvitys Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansa-
laisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen merkitys valmistui 
vuoden 2015 lopulla. Tutkimus perustui BeLL-hankkeen 
suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden vastauksiin 
(n=883), joihin oli sovelluttu Social Return of Investment 

-arviointimallia (SROI). Esiraportin mukaan kansalaisopis-
toon sijoitettu euro tuotti opiskelijoille ja yhteiskunnalle 
noin 3,4–5,6 euron hyödyn. Taustalla olivat toisaalta kan-

salaisopisto-opiskelun yhteiskunnalle tuottamat säästöt 
(esim. sosiaali- ja terveysmenojen vähentyminen) sekä toi-
saalta opiskelijoiden tuottavuuden kasvaminen.

Mannisen tutkimus Kansalaisopiston aikuisopiskeli-
jat luokkakuvassa – kansalaisopiston merkitys kuntalaisille 
ja kunnalle valmistui vuonna 2018. Tutkimuksessa arvioi-
tiin mitä ja miksi ihmiset opistoissa opiskelivat, minkälai-
sia hyötyjä osallistuminen oli tuottanut sekä sitä, syntyikö 
opiskelusta myös taloudellista hyötyä opiskelijoille itsel-
leen tai yhteiskunnalle. Tutkimus toteutettiin teemahaas-
tatteluina ja verkkokyselynä. Tutkimuksen tulokset olivat 
linjassa aiempien tutkimuksien kanssa: aikuisopiskelun 
tuottamat hyödyt olivat laaja-alaisia ja moninaisia. Opis-
totoiminnan merkitys vaihteli käyttäjäryhmittäin, kuten 
vaihtelivat myös opiskelun tuottamat hyödyt. Tulokset ker-
toivat samalla siitä, että kansalais- ja työväenopistoilla oli 
suuri merkitys kunnille, ”sillä ne vahvistavat kunnan ja 
kuntalaisten sosiaalisen pääoman lisäksi osaamispääomaa, 
identiteettipääomaa ja terveyspääomaa”. 

Uutta tutkimustietoa saatiin edunvalvonnan näkökul-
masta erinomaiseen aikaan. Vuosia jatkunut säästötoimien 
ja -uhkien aika vaati perinteisen vapaan sivistystyön hyö-
tyjä ja merkitystä korostaneen viestinnän rinnalle myös 
taloudellisia lukuja. Säästötoimenpiteitä oli helpompi vas-
tustaa, kun käytettävissä oli tutkimustietoa siitä, että kan-
salaisopistotoimintaan sijoittaminen paitsi edisti kansalais-
ten hyvinvointia, oli myös taloudellisesti kannattavaa.
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”SIVISTYSSATSAUS TURVAA  
TULEVAISUUDEN” 
Kansalaisopistojen liitto 100 vuotta 
ja opistot 120 vuotta

Siellä se oli! Kadonnut kansanliike muovikassissa varas-
ton perällä. Liiton lippu ja juhlallinen seinävaate löytyi-
vät sattumalta, kun Kansalaisopistojen liiton toimistoa ol-
tiin muuttamassa Merihaasta Annankadulle vuonna 2013. 
Kansanliikkeen yhdistävät symbolit olivat päätyneet va-
rastoon uuden ajan pyörteissä ja unohtuneet sinne. Tule-
via liiton 100-vuotisjuhlia silmällä pitäen lippu ja seinä-
vaate päätettiin toimittaa konservoitaviksi. Tutkimuksissa 
kävi ilmi, että etenkin lippu oli ollut kovassa käytössä – se 
oli likainen, voimakkaasti haalistunut ja paikoin reikäinen. 
Lipun ja seinävaatteen todettiin kuitenkin olevan ikään-
sä nähden hyvässä kunnossa. Konservoinnin jälkeen sei-
nävaate ripustettiin näkyvälle paikalle liiton toimistoon ja 
lippu otettiin uudelleen käyttöön.

Tapahtumasarjaan liittyi paljon symboliikkaa. Muisto 
liitosta kansanliikkeen ylläpitäjänä ja keskuksena oli unoh-
tunut kellariin. Kuluneissa kuiduissaan lippu kertoi tarinaa 
menneiden aikojen aktiivisesta yhteisöllisyydestä ja suur-
ten joukkojen tapahtumista. Vanhojen tunnuksien esiin 

kaivaminen, konservointi ja näytteille asettaminen voi-
daan nähdä merkkinä siitä, että perinteinen sivistysajattelu 
oli tekemässä paluuta.

Työväenopistoliikkeen synnyn taustalla vaikuttanut 
modernin kansakunnan luomiseen liittynyt sivistysajattelu 
oli opistotoiminnan ensimmäisinä vuosikymmeninä pai-
nottunut erityisesti sellaisiin kysymyksiin, jotka edistivät 
yhteiskunnan kehitystä ja kansalaisena olemista. Tavoit-
teena oli kasvattaa sivistyneitä kansalaisia. Sivistyksen 
valolla niin yksilöt kuin kansakuntakin kasvaisivat kohti 
onnellisempaa tulevaisuutta. Nykytermein määriteltynä 
opistot toimivat uuden ajan kaupunkityöväestön sopeut-
tajina ja kotouttajina. Maatalousyhteisöistä kaupunkei-
hin muuttaneet juurakonhuldat saivat opistoista teollisen 
ajan kaupunkielämään tarvittavia oppeja ja sosiaalistuivat 
samalla uuteen asuinympäristöönsä. Sivistysliike ei pysty-
nyt estämään yhteiskunnan ajautumista julmaan sisällisso-
taan, mutta sillä oli merkittävä rooli kansallisesta katastro-
fista toipumisessa. Opistolaisliikkeessä keskustelivat ja vai-

122



kuttivat pitkään rinnakkain kaikki mukana olleet yhteis-
kuntaluokat. Esimerkiksi liiton edustajakokouksien aloit-
teista merkittävä osa tuli sotia edeltävinä vuosina suoraan 
opistolaisyhdistyksiltä.

”Vuosi 2015 jää Suomen poliittisen poliittiseen historiaan yllät-

tävien kriisien, vastakkainasettelun, vihapuheen ja politiikan 

hulluna vuotena. Kuluneeseen vuoteen mahtuvat niin eduskun-

tavaalit, uusi hallitus kuin uusi hallitusohjelma. Talouslama piti 

pintansa, turvapaikanhakijat vyöryivät yli rajan ja työmarkki-

noilla yhteiskuntasopimus kaatui neljä kertaa. Vuosi muistetaan 

maailmalla myös tuhoisista terrori-iskuista: Charlie Hebdon 

toimitukseen tammikuussa ja Pariisin keskustaan marraskuussa, 

ISIS:n teloitusvideoista, Alppien lentoturmasta ja pakolaisvyö-

rystä Eurooppaan maalta ja mereltä.”  

Puheenjohtaja Liisa Vornanen KoL:n toiminta kertomuksessa 2015

Uuden vuosituhannen ensimmäisinä vuosina vapaan sivis-
tystyön kentällä on jouduttu huomaamaan, että toiminnan 
yli sata vuotta vanhat perusarvot ovat tulleet jälleen poik-
keuksellisen ajankohtaiseksi. Ajatus sivistystyöstä, joka 
auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä yhteiskuntansa par-
haaksi, on mitä ajankohtaisin. Globaali vaurastuminen ja 
kylmän sodan päättyminen eivät johtaneet globaalien krii-
sien loppumiseen, vaan uuden vuosituhannen uutisia ovat 
hallinnet sodat, terrori, ilmastonmuutos, pakolaisaallot 
ja monet muut globaalit uhkakuvat. Samalla talousraken-
teiden nopea muuttuminen ja digitalisaation eteneminen 
näyttävät tekevän monista perinteisistä ammateista histo-
riaa. Monien toimeentulo on jälleen uhattuna. Sosiaalisen 
median sovellusten yleistyminen on tarjonnut ensimmäis-
tä kertaa historiassa kaikille kansalaisille mahdollisuuden 
osallistua ilman välikäsiä ajankohtaiseen kansalaiskeskus-
teluun. Tämä näyttäisi tuoneen aiempaa enemmän julki-
suutta myös äärimielipiteille ja suoranaiselle vihapuheelle. 
Puheet ja arvot ovat koventuneet myös politiikassa. Nämä 
ilmiöt ovat pohjimmiltaan kansainvälisiä. Älylaitteista 
vyöryvä uutistulva sekä vihaa ja toiseutta kylvävät some-
keskustelut ovat tulleet kaikkien arkeen. Historiallisessa 
katsonnassa voidaan nähdä, että 2000-luvulla on palattu 
ehkä hieman yllättäen sadan vuoden takaiseen pelkojen ja 

uhkakuvien hallitsemaan maailmaan. Vauraampina toki, 
mutta tällä kertaa ilman kollektiivisia visioita paremmasta 
huomisesta. 

Liiton viestinnässä ryhdyttiin 2010-luvulla entisestään 
korostamaan sivistystyön merkitystä yhteiskunnallisen 
kehityksen edistämisessä. Edellä lainattu KoL:n puheen-
johtajan Liisa Vornasen katsaus päättyi muistutukseen 
sivistystyön merkityksestä: 

”Sivistystyötä tarvitaan edelleen tukemaan yksilöiden ja sen 

myötä yhteiskunnan monipuolista kehittymistä. On tärkeää, 

että meillä kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tarvit-

tava osaaminen toimia muuttuvassa ja digitalisoituvassa yhteis-

kunnassa ja että maahan muuttavat henkilöt kotoutuvat suo-

malaiseen yhteiskuntaan. Satsaus sivistykseen turvaa yksilön ja 

yhteisön tulevaisuuden.”

Kaiken kaikkiaan 2010-luvulla on vapaan sivistystyön 
perusarvojen perään alettu huudella jälleen vähän äänek-
käämmin. Arvioinnit ja tutkimukset ovat kuitenkin vuo-
desta toiseen toistaneet samaa sanomaa: osaaminen, osal-
listuminen ja sivistyshyödyt kasautuvat hyväosaisille, eikä 
opetuksellinen tasa-arvo saati kriittinen sivistysajattelu 
käytännössä tahdo toteutua vapaan sivistystyön kentällä. 
Aihetta käsiteltiin näkyvästi muun muassa VST:n julkaise-
massa Vapaa, vallaton & vangittu sivistystyö -pamfletissa 
(2015). Julkaisu liittyi Sivistystyön vapaus ja vastuu -tutki-
musyhteistyöohjelmaan. Pamfletin johdannossa vapaan 
sivistystyön yleistilannetta pohdittiin vertaamalla sitä 
panttivankien Tukholma-syndroomaan, Sokrateen mart-
tyyrikuolemaan ja eläintarhan eläimeen. Kirjoittajat kysyi-
vät: ”Onko sivistystyöhön perinteisesti liitetty vapaus riis-
tetty siltä kuten panttivangilta, löytyykö sivistys härkä-
päisesti sittenkin sivistystyön ytimestä, uhkaako sivistys-
työtä sukupuutto vai siintääkö edessä turvattu tulevaisuus 
ympäristössä, joka on alati muuttuva kuten se on ollut 
tähänkin asti?” Erityisesti näillä kysymyksillä viitattiin 
vapaan sivistystyön perinteiseen paradoksaaliseen suhtee-
seen valtioon, joka näyttäytyi yhtä aikaa sekä kahlitsevana 
että kannattelevana. Kirjoittajien mukaan tämä asetelma 
oli korostunut entisestään 2000-luvun uusliberalismin ja 
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markkinakeskeisyyden hallitsevassa aateilmapiirissä.
Yksi keskeisistä herättelijöistä on ollut professori Jyri 

Manninen, jonka tutkimuksissa on etsitty keinoja sekä tut-
kia että kuvata opistotyön yksilöille ja yhteiskunnalle tuot-
tamia hyötyjä. Manninen on tutkimuksissaan, kirjoituk-
sissaan ja esiintymisissään tuonut esille, että opistotyön 
hyödyt ovat merkittäviä. Mutta samalla hän on korostanut, 
että hyödyt kasautuvat vain tietyille ihmisryhmille. Manni-
sen ja muiden kritiikin esittäjien ongelmalistaus on pitkä: 
opistotyön kannalta keskeiset ihmisryhmät ovat mukana 
aliedustettuina, suurin osa kansasta oli jatkuvasti opistojen 
ovien ulkopuolella, miehistä vain harva löysi opistoihin, 
vapaan sivistystyön vapautta rajoittivat valtion ja markki-
noiden ohjausmekanismit… Ylipäätään sivistystyön perus-
teet ja sisältö tuntuivat olevan hukassa: ”Koettu koulutus-
tarve ja sivistyspyrkimykset näyttäisivät siis olevan tunte-
mattomia käsitteitä nykykansalaiselle, sillä kukapa haluaisi 
siirtyä pois omalta mukavuusalueelta (fyysisesti ylös sieltä 
sohvalta ja henkisesti pois ajattelemattomuuden tilasta) 
omalle lähikehityksen vyöhykkeelle, jossa ikävästi joutuu 
oppimaan jotakin uutta”, provosoi Manninen VST:n pamf-
letissa ja kysyi: ”Onko sivistystaso saavuttanut huippunsa, 
eli enää ei tarvitse nähdä vaivaa sen eteen? Onko henkilö-
kohtaiset sivistystyöt tehty?” Mannisen esittämät kysymyk-
set ovat aiheellisia – ja monet niistä ovat oikeastaan sellai-
sia, joita opistoliikkeen piirissä on pohdittu jo yli sadan 
vuoden ajan.

Ylätasolta katsottuna kansalaisopistojen maailma on 
2010-luvulla täysin erilainen kuin vielä sukupolvi sitten. 
Opistot ovat mitä monimuotoisempia niin toiminta-alueil-
taan kuin toimintamalleiltaan. Opistokentän toisessa lai-
dassa on opetustuntimäärältään pieniä, mutta toimintapin-
ta-alaltaan valtavia haja-asutusalueiden opistoja, jotka ovat 
usein alueensa ainoita sivistys- ja kulttuuripalvelujen tuot-
tajia. Toisessa laidassa ovat puolestaan kasvukeskuksien 
opetustuntimääriltään valtavat opistot, joiden seinät pul-
listelevat opiskelijoita ja toimintaa. Suurin osa opistoista 
sijoittuu näiden ääripäiden väliin. Vuosittain opistoissa 
opiskelee yli 600 000 suomalaista kaikista ikäryhmistä ja 
työskentelee tuhansia rehtoreita, opettajia, suunnittelijoita 
sekä vahtimestareita. Valtava määrä suomalaisia on näin 

tavalla tai toisella mukana kansalaisopistotoiminnassa. 
Tästä huolimatta opistoissa toimivat eivät enää miellä 
itseänsä erityisen sivistysliikkeen jäseniksi eli opistolaisiksi. 
Paikoin puhutaan jo palveluntuottajista ja asiakkaista.

”On vaikea koota kokoavia arvoja, joiden varaan opistotoiminta 

olisi rakentunut. Kyllä niitä on hahmoteltu. Edustajakokouksissa 

on keskusteltu ja Opistolehti ja Työväenopisto sitä ennen ovat 

kirjoittaneet vuosikymmenten varrella paljonkin arvoista ja läh-

tökohdista. Mutta tosiasia on, että kussakin opistossa opetus 

on muotoutunut sen mukaan, mitä siltä opistolta on kysytty ja 

osattu kysyä”.   

Opistoliikkeen historian kirjoittaja ja keskeinen johtohahmo Kosti Huuhka 

Opistolehdessä 3/1989

Ylätasoa tarkastellen voi saada sen käsityksen, ettei 
kyse ole enää samasta toiminnasta kuin mistä aikanaan 
lähdettiin liikkeelle. Tätä ei käy kokonaan kiistäminen. 
Tehtävämääritykset, strategiat, visiot, pedagogiset toimin-
tamallit, rahoitusjärjestelmät sekä ohjausmekanismit ovat 
vaihdelleet ja muuttuneet. Samalla kansanliike on perintei-
sessä muodossaan lähes kadonnut. Tämä ei kuitenkaan ole 
koko kuva, sillä opistotoiminnassa on myös paljon sellaisia 
piirteitä, jotka edustavat jatkuvuutta sukupolvesta toiseen.

Opistotoiminnan jatkuvuuksien äärelle löytää, kun 
kävelee sisään opistojen opetus-, harraste- ja kulttuuritoi-
mintaan. Kielikursseilla, kuoroharjoituksissa ja äijäjoogassa 
ollaan lopulta aivan samojen asioiden äärellä kuin aiem-
pien sukupolvienkin aikana: suomalaisia harrastamassa 
ja opiskelemassa itsellensä tärkeiksi kokemia asioita tois-
ten samanhenkisten kanssavaeltajien kanssa. Vanhimmissa 
opistotiloissa sukupolvien ketju jatkuu katkeamattomana 

– samassa luokkatilassa ovat samaa kieltä opiskelleet niin 
Amerikan siirtolaisuudesta haaveilleet työmiehet kuin net-
tiajan kielitaitojaan päivittäneet seniorikansalaisetkin. Kym-
menistä ja sadoista käsityötiloista kuuluneet kangaspuiden 

Liiton lippu ja seinävaate todettiin konservointiraportissa kovassa 
käytössä olleiksi, mutta ikäänsä nähden hyväkuntoisiksi. Samoin  
sanoin voidaan kuvata myös satavuotiasta Kansalaisopistojen liit-
toa. Kuva: Kansalaisopistojen liiton arkisto.
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äänet ovat paukuttaneet sivistystyön ilosanomaa ympäris-
töönsä vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen. Uuden 
vuosituhannen vapaassa sivistystyössä on paljon samoja 
piirteitä kuin siinä oli silloin, kun Kansalaisopistojen liitto 
perustettiin nimellä Työväenopistojen liitto. Tämän päivän 
juurakonhuldia ovat maahanmuuttajat ja digitaitoja opis-
kelevat seniorikansalaiset – he saavat opistoista niitä tietoja 
ja taitoja, joita uudessa kulttuurissa toimimisessa tarvitaan. 
Huomisen juurakonhuldat ovat jo kasvamassa. Osa heistä 
saattaa olla jo mukana opistojen taide- ja harrastusaineiden 
lasten ja nuorten ryhmissä – ja osa on kenties vielä jossain 
kaukana maan rajojen toisella puolen.

Sukupolvet, ihanteet, strategiat ja visiot ovat vaihtuneet, 
maailma on muuttunut, mutta syksyn koittaessa suomalai-
set kaivavat esiin kurssiesitteet ja kiirehtivät ilmoittautu-
maan opistolle. Rehtori- ja opettajapolvet vaihtuvat, mutta 
vuodenvaihteen jälkeen opistoväki kokoontuu Tammise-
minaariin miettimän opistotyön tulevaisuutta. Liiton tilai-
suuksissa ja kokouksissa opistoväki tulee jatkossakin poh-
timaan vapaan sivistystyön peruskysymyksiä, toiminnan 
rahoitusta, tiedossa olevia uudistuksia ja muita ikuisuus-
kysymyksiä. Välillä keskusteluja käydään kovilla äänen-
painoilla ja suurilla tunteilla, välillä taas suuren innostuk-
sen vallassa. Päivän aikana isäntäopiston opiskelijoiden 
esiintyjäryhmät käyvät välillä viihdyttämässä opistoväkeä. 
Ohjelmassa on lauluesityksiä, lausuntaa tai taukojumppaa. 
Päivän lopuksi illanvietossa vaihdetaan kuulumisia ja tans-
sitaan. Aivan kuten kesäkuussa 1919 Koiton talolla.

Opiskelijamäärillä mitattuna kansalaisopisto on 
2000-luvulla Suomen suurin oppilaitosmuoto. Vapaan 
sivistystyön erottaa muusta koulutustoiminnasta edelleen 
vapaus. Opistoihin ei ole pääsykokeita tai ennakkovaati-
muksia, toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista eikä 
opiskelu ole tutkintotavoitteista. Toisin kuin muista oppi-
laitoksista, ei opistosta tarvitse eikä myöskään voi valmis-
tua. Elinikäinen oppiminen on sivistyksen peruslähtö-
kohta.

Kansalaisopistojen liiton tehtävänä on sadan vuo-
den ajan ollut sivistystyön liekin ylläpitäminen, kuten lii-
ton lipussa ja ansiomerkissä olevasta tunnuksesta käy ilmi. 
Yleensä on riittänyt, että liekin polttoaineen riittävyydestä 
pidetty huolta. Matkalle on myös mahtunut vaikeita vuo-
sia, jolloin liekin ympärille on tarvittu paljon suojaavia 
käsiä, jottei se olisi sammunut ympäröivien myrskyjen 
puhaltaessa täydellä voimallaan. Välillä on jouduttu vaih-
tamaan polttoaineen koostumusta ja ajoittain on täytynyt 
miettiä, onko liekin ylläpitäminen edes järkevää. Isossa 
kuvassa voitaneen kuitenkin todeta, että kyseessä on sit-
tenkin ollut menestystarina. Liekki palaa edelleen. Suo-
men kansalais- ja työväenopistokenttä on kansainvälisesti-
kin katsoen poikkeuksellisen vahva ja elinvoimainen. Lii-
ton lipun ja seinävaatteen konservointiraportin lopputulos 
voidaan hyvin yleistää liittoa ja opistokenttää koskevaksi: 
ne ovat olleet kovassa käytössä, mutta ovat silti edelleen 
ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Historiaa mietittäessä katsotaan pääosin taaksepäin. 
Samoin tehdään myös silloin, kun erilaisin menetelmin 
pohditaan opistojen toiminnan tuloksellisuutta. Tällöin 
unohtuu helposti se, että opistotyön tulokset ovat kai-
kessa laajuudessaan nähtävissä vasta kaukana tulevaisuu-
dessa. Sivistystyössä on hyvä muistaa juuret ja perinteet, 
mutta samalla katse tulee pitää tarkasti tulevaisuuden hori-
sontissa – sinne olemme joka tapauksessa matkalla. Lii-
tossa ja opistoissa työskennellään paremman tulevaisuu-
den puolesta. Vuonna 1924 Tampereen työväenopiston 
25-vuotisjuhlissa puhunut Zachris Castrén päätti juhlapu-
heensa sanoihin, jotka pätevät muuttujat muuttaen myös 
2010-luvulla:

”…työväenopistojen tehtävänä on palvella sivistyneen työväes-

tön ja samalla tärkeältä osalta sivistyneen kansanvallan, sivisty-

neen yhteiskunnan kehkeytymisen asia. Se asia ei ole valmista 

todellisuutta, se on tulevaisuuden ihanne, jonka toteuttamiseksi 

kannattaa tehdä jatkuvasti työtä.”
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KANSALAISOPISTOJEN LIITON 
PUHEENJOHTAJAT

(Hallituksen puheenjohtaja on ollut liiton puheenjohtaja alusta  
alkaen lukuun ottamatta vuosia 1971–1991. Tuolloin liitolla oli  
kaksi puheenjohtajaa, joista valtuuston puheenjohtaja oli liiton  
puheenjohtaja. Hallitusta kutsuttiin vuosina 1919–1970 toimikunnaksi  
ja 1971–1991 johtokunnaksi.) 
 
Hallituksen puheenjohtajat 

6/2017–  Sannasirkku Autio
6/2007– 6/2017 Liisa Vornanen
6/2005–6/2007 Mauri Tammela
6/1991–6/2005 Martti Markkanen
1988–1991 Aarne Kauranen
1982–1987 Matti Väisänen
1977–1982 Pirkko Aro
1971–1977 Leo Mäkinen
1961–1970 Kosti Huuhka
1938–1961 Toivo Ilmari Wuorenrinne
1919–1938 Zachris Castrén
 
Valtuuston puheenjohtajat 

1980–1991 Paula Tuomikoski
1971–1979 Toivo Oskari Kivimäki
 
Kunniapuheenjohtajat 

Toivo Ilmari Wuorenrinne (1967) 
Toivo Oskari Kivimäki (1980)

KANSALAISOPISTOJEN LIITON  
TOIMINNANJOHTAJAT 

(Toiminnanjohtajan työnimikkeenä oli aluksi sihteeri.) 

2010–  Jaana Nuottanen
2009–2010 Martti Markkanen (vs. toiminnanjohtaja )
2004–2009 Heljä Nurmela
1995–2004 Eeva-Inkeri Sirelius
1987–1995 Jyrki Jokinen
1973–1987 Timo Toiviainen
1965–1972 Väinö Ruusala
1946–1965 Viljo Kosonen
1945–1946 Eero Koroma
1929–1945 Ernst Lähde
1926–1929 Toivo Ilmari Wuorenrinne
1919–1926 Rafael Engelberg 

LIITON KUNNIAMERKIN SAANEET
  

1. Wuorenrinne Toivo Ilmari  1949

2.  Länsiluoto Yrjö 1950

3.  Laurila Elli  1951

4.  Inkilä Arvo 1951

5. Lammi Emanuel 1952

6. Österholm John 1952

7. Nikulainen Antti 1953

8.  Kuosmanen Paavo 1958

9.  Kosonen Viljo 1961

10.  Huuhka Kosti 1964

11. Järvinen Uolevi 1964

12.  Kivimäki Toivo Oskari 1964

13. Pöyhölä Jaakko 1967

14. Karttunen M.O. 1968

15. Aho Viljo 1969

16. Bäck Gunnar 1969

17. Ilmanen Urho 1969

18. Knuutinen Väinö 1969

19. Lupunen Emil 1969

20. Nevaja Antero 1969

21. Ristimäki Valto 1969

22. Suhonen Hertta-Maija 1969

23. Tuomisaari Väinö 1969

24. Virtanen Helge 1969

25. Ruusala Väinö 1970

26. Rytkönen Aarne 1971

27. Salmi Viljo 1973

28. Pöyhölä Vuokko 1973

29. Kilpi-Hynynen Raili 1974

30. Harva Urpo 1974

31. Veilahti V.O. 1974

32. Teräs Unto 1975

33. Virtanen Mauri E. 1976

34. Mäkinen Leo  1977

35. Partanen Ensio 1977

36. Alanen Aulis 1979

37. Ryyppö Väinö 1979

38. Seppänen Urpo 1981

39. Toiviainen Timo 1989

40.  Tuomikoski Paula 1991

41. Kuosmanen Risto 1991

42. Lehtiö Pauli 1993

43.  Markkanen Martti 2005

44. Tammela Mauri 2006

45. Hellström Ulla 2008
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