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Valmistelija

Kansalaisopiston rehtori Marko Komulainen, 040 488 3201,
marko.komulainen@lapinlahti.fi ja sivistysosaston osastopäällikkö Rainer
Leskinen, 040 488 3221, rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Kansalaisopiston kurssimaksut säilyvät entisellä tasollaan. Syyslukukauden 2021
osalta musiikin ym. yksilöopetuksen maksuissa otetaan tilapäisesti huomioon
opetusviikkomäärän leikkaaminen siten, että 30min yksilöopetus maksaa 60€
10vkolta (ennen 70€/12vkoa) ja 20min yksilöopetus 40€ 10vkolta (ennen
50€/12vkoa).
Kansalaisopistotoimintaan osallistuminen tuo kuntalaiselle, yhteisöille ja kunnalle
fyysistä, henkistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Kuntalaiselle
hyvinvointihyöty lienee suurin hänen aktivoiduttua lukuvuoden ensimmäiselle
kurssilleen. Kiinteät kurssimaksualenukset eri ryhmille ovat käytössä suuressa
osassa kansalaisopistoja.
Kansalaisopistotoiminnan vaikuttavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi
otetaan käyttöön kiinteät alennukset työttömille (v. 2018 n. 70, v. 2019 n. 40
työtöntä opiskelijaa), ikääntyneille eläkeläisille (v. 2018 80+ -vuotiaita opiskelijoita
165, v. 2019 alle 150) ja lapsiperheille seuraavasti:
1) Työttömät työnhakijat, yksi kurssi –50% lukukauden aikana
2) 80+ -vuotiaat, yksi kurssi –50% lukukauden aikana
3) Sisaralennus alle 18-v., yksi kurssi –50% lukukauden aikana (1. samassa
taloudessa asuva lapsi normaali maksu, seuraavat –50%)
Kiinteät alennukset madaltavat kohderyhmiin kuuluvien uusien opiskelijoiden
kynnystä lähteä opiskelemaan ja harrastamaan. Toiminnan vaikuttavuuden
kasvun lisäksi myös opintomaksutulot lähtisivät nousuun opiskelijan voidessa
osallistua useammallekin kurssille. OPH:n opintoseteliavustusta jäisi enemmän
muiden kuin työttömien ja +80 -vuotiaiden eli esimerkiksi alle 63-vuotiaiden
eläkeläisten, 63–79 -vuotiaiden senioreiden ja maahanmuuttajien kurssimaksujen
alentamiseen. Uusi alennuskäytäntö olisi toivotun kokeilukulttuurin mukaista
toimintaa, josta voitaisiin myös luopua, jos se ei osoittautuisi toimivaksi tavaksi.
Uudet alennukset olisivat imagollisesti myönteinen asia Lapinlahden kunnalle.
Kalenterivuoden 2019 opintomaksutulot olivat n. 129.000€. 80+ -vuotiaiden osuus
netto-opiskelijoista oli n. 7,6%, työttömien 2,3% ja alle 18-vuotiaiden n. 18.7%.
Yhteensä 28,6%, opintomaksutuloista n. 36.900€. Keskimäärin v. 2019 opiskelija
osallistui kolmelle kurssille (netto-opiskelijamäärä n. 1.900, brutto-opiskelijamäärä
n. 5.700). Ensimmäisten kurssien opintomaksutulot olisivat 12.300€. Uuden
alennuskäytännön vaikutus voisi alussa olla maksimissaan 50% tuosta eli n.
6.000€. Koska sisaralennus koskettaa vain osaa alle 18-vuotiaista ja koska
opiskelijamäärä on vuodesta 2019 huomattavasti pudonnut, jää vaikutus
talousarviototeutumaan ensimmäisenäkin vuonna huomattavasti pienemmäksi,
maksimissaan n. 1.000-2.000 euroon.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta päättää, että kansalaisopiston maksut 1.8.2021 alkaen ovat:
A) Liikunta ja tanssi
Opintomaksu lähiopetuskurssilla 2,00 €/t (a 45min). Etäopetuskurssi 1,50 €/t.
B) Musiikin ryhmäopetus, kädentaidot, kotitalous, puutarhatalous, kuvataiteet,
tietotekniikka, kielet, terveys, kirjallisuus, historia ym.
Opintomaksu lähiopetuskurssilla 1,50 €/t (a 45min). Etäopetuskurssi 1,00 €/t.

C) Yksilöopetus (musiikki), oppitunti 20 min/vko, lukukausi 11–12vkoa
Opintomaksu lähikurssilla 50,00 €/lk (syyslukukausi 2021 40,00€ (10vkoa)).
Etäopetuskurssi 40,00 €/lk.
D) Yksilöopetus (musiikki, kielet, tietotekniikka, liikunta), oppitunti 30 min/vko,
lukukausi 11–12vkoa
Opintomaksu lähikurssilla 70,00 €/lk (syyslukukausi 2021 60,00€ (10vkoa)).
Etäopetuskurssi 50,00 €/lk.
E) Teatterit
Opetusta 50–60t, opintomaksu on 45,00 €
Opetusta 90–120t, opintomaksu on 90,00 €
F) Erikoiskurssit
Rehtori hinnoittelee erikoiskurssit niiden kustannusten perusteella
Kiinteät alennukset:
1) Työttömät työnhakijat, yksi kurssi –50% lukukauden aikana
2) 80+ -vuotiaat, yksi kurssi –50% lukukauden aikana
3) Sisaralennus alle 18-v., yksi kurssi –50% lukukauden aikana (1. samassa
taloudessa asuva lapsi normaali kurssimaksu, seuraavat –50%, silloin, kun lapset
osallistuvat samalle kurssille)
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

