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VALTUUSTOALOITE KANSALAISOPISTOTOIMINNAN SAAMISESTA LÄHEMMÄKSI TAVALLISTA KUNTALAISTA

KAUPVALT 17.09.2009  § 105
	Kaupunginvaltuustolle luettiin Keskustan valtuustoryhmän (Minna Sarvijärvi ym.) seuraava aloite:

	"Ylöjärven Keskustan valtuustoryhmä toivoo aloitteessaan kansalaisopiston toiminnan tulevan tavallista kuntalaista lähemmäksi mm. seuraavilla käytännönläheisillä toimenpiteillä:

1.	Opiston nimeksi vaihdetaan Saurio -opisto, samalla luovutaan työväenopisto -leimasta ja puhutaan yleisesti kansalaisopistosta.
2.	Syys- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen myös jokaisesta koko vuoden jatkuvasta opintoryhmästä.
3.	Useampiin opintoryhmiin osallistuvilta opiskelijoilta laskutetaan lukuvuoden ensimmäinen kurssimaksu täysimääräisenä ja seuraavat 50 %:n alennuksella.
4.	Jos kurssin alkamisen ja ilmoittautumisen välillä on yli kuukausi, kurssin alkamisestakin ilmoitetaan sähköposti- tai tekstiviestillä.
5.	Ryhmän alkamiseen riittää seitsemän (7) ilmoittautunutta. Jälki-ilmoittautuminen sallitaan myös myöhemmillä kokoontumiskerroilla, mikäli kurssilla on tilaa."

Päätös	Valtuustoaloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
	--------

KAUPHALL 28.09.2009  § 471
	

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen koulutuslautakunnalle lausuntoa varten. 
	
Päätös	Hyväksyttiin.
	-------



Työväenopiston rehtori Päivi Varjosalo:

Aloitteen kohta 1: nimimuutos Saurio-opistoksi
	1.	"Opiston nimeksi vaihdetaan Saurio -opisto, samalla luovutaan työväenopisto -leimasta ja puhutaan yleisesti kansalaisopistosta."

	Opiston nimi-asia on viimeksi ollut esillä vuonna 2003. Koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 12.5.2003 § 59 "esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Ylöjärven työväenopiston nimi muutetaan Saurio-opistoksi syyslukukaudesta 2003 alkaen." 

	Kunnanhallituksen kokouksessa 26.5.2003 § 276 päätösehdotus oli seuraava: "Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että -valtuusto
	1.	hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen siten, että nimimuutos tulee voimaan 1.8.2003 ja 
	2.	päättää, että 1.1.2001 voimaan tulleeseen sivistystoimen johtosääntöön tehdään ao. muutokset."

	Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan asian käsittelyä siirretään. Asian käsittelyyn ei ole palattu tämän jälkeen. 

	Perustelut, joita nimimuutokseen on aiemmin esitetty, ovat edelleen ajankohtaisia. Aikuiskoulutuksessa ja oppilaitoskentällä on vuoden 2003 jälkeenkin jatkunut muutoskehitys, joka on tehnyt tarpeelliseksi eri oppilaitosmuodoissa nimien ajanmukaistamisen, myös kansalaisopistokentällä. Nimiä on ajanmukaistettu kaikkialla Suomessa. Tampereen kaupunkiseudulla Lempäälä, Kangasala ja Pirkkala ovat muuttaneet kansalaisopistojensa nimet.

	Nimen muutos Saurio-opistoksi tarkoittaa kansalais- ja työväenopisto -nimikkeestä luopumista. Kansalaisopistolain tilalle on tullut laki vapaasta sivistystyöstä. Saurio-opisto olisi täten tämän lain tarkoittama vapaan sivistystyön oppilaitos. 
	Uusi nimi yhtäältä heijastaa opiston toiminnassa tapahtunutta laajentumista uusille alueille ja uusia käyttäjäryhmiä opiston tarjoamille sivistys- ja koulutuspalveluille. Se edesauttaa luomaan joustavia toimintamalleja sekä muodostamaan perinteisiä oppilaitosrajoja rikkovia alueellisia toimijaverkostoja. 

	Näiden yleisten ajan haasteiden ja opiston laajentuneen tehtäväalueen vuoksi myös opiston koko päätoiminen henkilöstö on Saurio-opisto -nimimuutoksen kannalla. 
	
Aloitteen kohdat 2 ja 3: Kurssimaksut ja muut käytännöt
	2.	"Syys- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen myös jokaisesta koko vuoden jatkuvasta opintoryhmästä.
	3.	Useampiin opintoryhmiin osallistuvilta opiskelijoilta laskutetaan lukuvuoden ensimmäinen kurssimaksu täysimääräisenä ja seuraavat 50 %:n alennuksella."

	-	kurssilaskuja opiskelijoille tehdään vuosittain runsaasti yli 4000. Kursseja on vuosittain yli 400. Suuri osa kursseista on vain syyskauden tai kevätkauden kestäviä tai lyhytkursseja. Esimerkiksi työvuonna 2008-2009 koko vuoden (eli syksystä kevääseen jatkuvia) kursseja oli 80 ja  
 
	-	kurssin pituus määräytyy opetettavasta aineesta ja opetussisällöstä. Osa kursseista on pedagogisesti ja kurssisisällöiltään suunniteltu jatkuvaksi koko työvuoden. Tällöin on opiskelijan oppimisen ja ryhmän etenemisen kannalta mielekästä, että opiskelijat aloittavat kurssin jo syksyllä eikä kesken lukukauden vasta kevätkaudella. Yhdellä yhtenäisellä kurssimaksulla halutaan kannustaa opiskelijoita opiskelemaan koko kurssi. Laskutuskäytäntö tukee osaltaan tätä pedagogista lähtökohtaa eli ajatusta kursseista opintokokonaisuuksina.

	-	mikäli koko työvuoden kurssimaksut laskutettaisiin kahdessa erässä, se kaksinkertaistaisi työmäärän, mikä näin isoissa volyymeissä olisi huomattava lisätyövoimantarve. 

	-	kurssimaksut ovat edelleen myös koko vuoden kursseilla kohtuulliset, ja suhteessa edullisemmat kuin vain syys- tai kevätkauden kursseissa. 

	-	työväenopisto on nettobudjetoitu yksikkö. Valtuusto asettaa vuosittain opistolle tavoitteen tulokertymäksi. Mikäli aloitteen kohdassa 3 esitetty alennus otettaisiin käyttöön, edellyttäisi se kaupungilta lisäresurssien myöntämistä opistolle, koska tuloja kertyisi nykyistä vähemmän. Lisäksi kurssit ovat keskenään hyvin eri hintaisia riippuen kurssin pituudesta. 

	-	kurssimaksukäytännöt on tarkoituksenmukaista näin suurissa kurssi- ja opiskelijavolyymeissä pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja selkeinä. Näin ne kohtelevat kaikkia opiskelijoita samanarvoisina ja laskutus on teknisesti toteutettavissa olemassa olevilla laskutusohjelmilla. 

Aloitteen kohdat 4 ja 5
	4.	"Jos kurssin alkamisen ja ilmoittautumisen välillä on yli kuukausi, kurssin alkamisestakin ilmoitetaan sähköposti- tai tekstiviestillä.
	5.	Ryhmän alkamiseen riittää seitsemän (7) ilmoittautunutta. Jälki-ilmoittautuminen sallitaan myös myöhemmillä kokoontumiskerroilla, mikäli kurssilla on tilaa." 

	-	yleinen käytäntö kansalaisopistoissa on, johtuen juuri suurista opiskelijamääristä, että vain peruuntuneista kursseista ilmoitetaan. Lähtökohtana on siis se, että kurssit alkavat ohjelmassa ilmoitetulla tavalla. Opistossa on vuosittain n. 140 tuntiopettajaa. Työvuoden aikana pahimpaan flunssa-aikaan joudutaan opettajien sairastumisen vuoksi kurssikokoontumisia (erityisesti liikuntaryhmissä) joko perumaan, jos sijaista ei löydetä lyhyen varoitusajan vuoksi tai opintokerta siirretään toiseen ajankohtaan. Sijaisten etsiminen, vaihtoehtojen kartoitus ja muutosten ilmoittaminen opiskelijoille työllistävät toimistohenkilöstöä paljon erityisesti suurien liikuntaryhmien osalta. Asiakaspalvelun toimivuuden kannalta on tarkoituksenmukaisempaa ja välttämätöntäkin kohdentaa henkilöstöresurssit ennen muuta peruutuksista, ei kurssien alkamisesta, tiedottamiseen. 

	-	kohdassa 5 on ehdotettu, että kurssi aloitettaisiin, jos osallistujia on 7. Pääsääntöisesti tavoitellaan kurssille vähintään kymmentä opiskelijaa. Erityisesti pitkillä kursseilla osallistujamäärä putoaa kurssin kuluessa sen aloittaneiden määrästä esimerkiksi osallistuneiden elämäntilanteessa tapahtuvien muutosten vuoksi. Koska kurssit ovat eri mittaisia tuntimääriltään, viikkomääriltään, sisällöiltään jne., on kurssin aloittamista ollut mahdollista tietyissä rajoissa tarkastella myös tapauskohtaisesti. Näin suurten opiskelijamäärien kursseilla on tavallaan subventoitu osallistujamäärältään pienempiä ryhmiä. Täten on pystytty toteuttamaan kursseja alueilla, joissa on vähemmän asukkaita, tai aiheista, joiden kohdalla laajempi kiinnostus on vasta alkamassa ja esim. harvinaisempien kielten kursseja. Jos pienten opiskelijamäärien kursseja olisi paljon nykyistä enemmän, tulisi jälleen kurssituloihin vajetta. 

	-	aloitteessa mainittu jälki-ilmoittautuminen on jo nykyisin mahdollista. 

	Opiston hallinto- ja toimistokäytäntöjä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti sekä itsearvioinnin että myös asiakaspalautteiden pohjalta. Nykyiset käytännöt ovat osoittautuneet kohtuullisen toimiviksi ja niihin on päädytty olemassa olevien henkilöstö- ja taloudellisten resurssien antamissa puitteissa ja samalla sujuvaa asiakaspalvelua silmälläpitäen. 

	Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistot ovat tehneet vapaaehtoista kehittämistyötä ns. PRIIMA-opistoyhteistyön puitteissa useita vuosia. Yhteistyö sai virallisemman luonteen, kun Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitus kokouksessaan 30.9.2009 pykälässä 126 "Kansalaisopistojen yhteistyön tiivistäminen, esiselvitysraportti"  päätti mm. "että opetuksen suunnittelu- ja kehittämisyhteistyö systematisoidaan 2010 alkaen kansalaisopistojen rehtorikokouksen toimesta". Seutuyhteistyön yhtenä osa-alueena voitaneen jälleen pohtia myös yhteisiä käytäntöjä mm. kurssimaksuihin ja muihin käytänteisiin, koska opiskelijat ja tuntiopettajat liikkuvat eri opistojen välillä. 

Lisätiedot 	Päivi Varjosalo, p. 03 349 5309, paivi.varjosalo@ylojarvi.fi 

Sivistystoimenjohtaja ehdottaa:
	Koulutuslautakunta päättää 
1.	esittää vastauksena valtuustoaloitteeseen työväenopiston rehtori Päivi Varjosalon selosteen nykyisten kurssimaksu- ym. käytänteiden perusteluista sekä 
2.	esittää valtuustoaloitteen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Ylöjärven työväenopiston nimi muutetaan Saurio-opistoksi 1.8.2010 alkaen ja että
3.	sivistysosaston johtosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.

Päätös	Koulutuslautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksen kohdan 1.
	-----

	Käsiteltäessä päätösehdotuksen kohtia 2 ja 3 jäsen Repo jäsen Koiviston kannattamana ehdotti, että Ylöjärven työväenopiston nimi säilytetään ja että sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 2 ja 3 hylätään.

	Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Revon ehdotusta, äänestävät ei.

	Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

	Suoritetussa kädennostoäänestyksessä jäsenet Holma, Luukkanen, Ukonmäki, Vahtokari ja Weckström äänestivät jaa ja jäsenet Koivisto, Mäkinen ja Repo äänestivät ei (poissa jäsenet Moisio, Mustakallio-Sorvari ja Ruopio), joten puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen koulutuslautakunnan päätökseksi. 

	Koulutuslautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen sivistystoimenjohtajan päätösehdotuksen kohtien 2 ja 3 osalta.
	-----
	
	Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen kohdan 1 ja äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen kohdat 2 ja 3.
	-----

KAUPHALL 11.01.2010  § 10
	

Lisätiedot 	Päivi Varjosalo, p. 03 349 5309, paivi.varjosalo@ylojarvi.fi 

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää koulutuslautakunnan lausunnon kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös	Keskustelun kuluessa jäsen Kari Peltola jäsen Liisa Schalin kannattamana ehdotti, että asian käsittelyä siirrettäisiin, koska seutuhallitus on valmistellut seudun kansalaisopistojen hallinnon uudelleenjärjestämista ja asia tulee käsiteltäväksi lopullisesti vuoden 2010 aikana.

	Koska oli tehty kannatettu siirtoehdotus, puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, jäsen Peltolan siirtoehdotus tulee hallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin.

	Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Kotiranta, Timonen, Mustakallio-Sorvari, Lahtinen, Arola, Sarvijärvi ja Niemelä) ja 5 ei-ääntä (Peltola, Virtanen, Moisio, Schali ja Kampman), joten puheenjohtaja totesi asian käsittelyä jatkettavan tässä kokouksessa.
	---

	Käsittelyä jatkettaessa jäsen Schali jäsen Virtasen kannattamana ehdotti, että
	1) aloite ja siitä annetut lausunnot lähetetään tiedoksi valtuustolle ja
	2) kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että työväenopiston nimi säilytetään, eikä johtosääntöä esitetä muutettavaksi.

	Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, jäsen Schalin ehdotus tulee hallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin.

	Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Kotiranta, Timonen, Mustakallio-Sorvari, Lahtinen, Arola, Sarvijärvi ja Niemelä) ja 4 ei-ääntä (Peltola, Virtanen, Moisio ja Schali) jäsen Kampmanin äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.
	---

	Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen kaiupunginhallituksen ehdotuksen.
	--------

KAUPVALT  § 12	

Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti valtuutettu Paavo Hankalan valtuutettu Tapani Tienarin kannattamana tekemä ehdotus asian käsittelyn siirtämisestä siihen asti, kun kaupunkiseudun ky:n seutuhallitus on ottanut kantaa seudun kansalaisopistojen yhdistämisesitykseen.
	-------




