SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OUTOKUMMUN KAUPUNGIN, KONTIOLAHDEN,
LIPERIN JA POLVIJÄRVEN KUNTIEN ALUEELLA

1. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella alla mainitut sopimuksen osapuolet sopivat kansalaisopistotoiminnan
järjestämisestä sopimuskuntien alueella sekä toiminnan järjestämisestä aiheutuvien kustannusten
korvaamisesta.
Tällä sopimuksella Joensuun seudun kansalaisopisto (josta myöhemmin käytetään nimitystä opisto)
järjestää sopimuskunnissa vapaan sivistystyön periaatteiden (laki vapaasta sivistystyöstä
21.8.1998/632, asetus vapaasta sivistystyöstä 6.11.1998/805) mukaista yleissivistävää koulutusta ja
muuta alansa koulutustoimintaa. Lisäksi opisto voi järjestää koulutustehtävää tukevaa ja siihen
läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa.
Opisto järjestää myös taiteen perusopetusta (kuva-, teatteri-, sana- ja sirkustaide) sen mukaan kuin
sopimuskunnat sitä erikseen tilaavat. (laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/663)

2. Sopimuksen osapuolet
Opiston ylläpitäjäkuntana toimii Joensuun kaupunki. Sopimuskunnat ovat Outokummun kaupunki
sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

3. Hallinto
Opiston hallinnosta, taloudesta ja taloudenhoidosta päättää ja vastaa ylläpitäjäkunta Joensuun
kaupunki. Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaisesti opisto kuuluu hyvinvoinnin toimialaan ja
opiston asioista päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta.
Opistolla on ylläpitäjäkunnan ja jäsenkuntien yhteinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää
opistotoiminnan kehittämistä, avustaa opetuksen suuntaamista sekä tukea elinikäisen oppimisen
mahdollisuuksia koko toiminta-alueella.
Neuvottelukuntaan kuuluvat ylläpitäjäkunnan sekä jäsenkuntien hyvinvointi-/sivistys/kulttuurijohtajat, hyvinvointi-/sivistyslautakunnan/kulttuuri- ja liikuntalautakunnan
puheenjohtajat, opiston henkilöstön edustaja, opiskelijoiden edustaja sekä opiston rehtori ja
apulaisrehtori.

4. Toiminnan laajuus

Opiston toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja talousarviota varten ylläpitäjäkunta ja
jäsenkunnat:
1) Sitoutuvat tuntitilaukseen, jossa jokainen kunta tarjoaa vähintään yhden tunnin opetusta
25%:lle asukkaistaan. Vähimmäismäärän ylittävät tilaukset ovat mahdollisia (liite 1,
tilanne v. 2020)
2) Tuntitilaus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi ja mahdolliset muutokset tuntitilaukseen tulee
ilmoittaa tilausjakson toisen (2.) vuoden loppuun mennessä. Muutoksissa on
huomioitava, että edellä mainitun tuntitilauksen vähimmäismäärä toteutuu.
3) Toteutunut tuntimäärä voi ylittyä tai alittua tilatusta enintään viidellä (5) prosentilla
vuosittain.

5. Kustannusten korvaaminen

Sopimuskunnat korvaavat Joensuun kaupungille v. 2021 opetuksen järjestämisestä 32,61 € /
opetustunti.
Sopimuskunnat vastaavat alueellaan tapahtuvan opetuksen järjestämisessä tarvittavien tilojen,
laitteiden ja opetusvälineiden kaikista kustannuksista.
Opetustunnin hinta tarkistetaan vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten. (Julkisten menojen
hintaindeksi, kuntatalous, opetus- ja kulttuuritoimi, kesäkuun arvon mukaisesti)
Opisto laskuttaa sopimuskuntia neljännesvuosittain, jokaisen jakson alussa. Lopulliset
maksuosuudet peritään, taikka liikaa maksettu ennakko palautetaan seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä.

6. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanomismenettely

Sopimus tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi.
Mikäli joku sopimuskunta aikoo irrottautua sopimuksen tarkoittamasta yhteistoiminnasta, on
ilmoitus tehtävä Joensuun kaupungille ja muille sopimuskunnille sen kalenterivuoden maaliskuun
loppuun mennessä, jonka lopussa sopimuskunta aikoo irrottautua sopimuksesta.

7. Sopimuksesta aiheutuvien ristiriitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta aiheutuvat ristiriidat pyritään ratkaisemaan esisijaisesti sopimuskuntien keskinäisillä
neuvotteluilla.
Erimielisyydet käsitellään hallinto-oikeudessa hallintokäyttölain mukaisesti.

Tätä sopimusta on tehty viisi (5) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijakunnalle.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
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Liite 1

Tilanne v. 2020

Uuden sopimuksen myötä jäsenkunnat sitoutuvat tuntitilaukseen, jossa jokainen kunta tarjoaa vähintään
yhden tunnin opetusta 25%:lle asukkaistaan. Vähimmäismäärän ylittävät tilaukset ovat mahdollisia.
Jäsenkuntien minimitilaukset 1.1.2022 alkaen (25%):
Kunta
JOENSUU
KONTIOLAHTI
LIPERI
OUTOKUMPU
POLVIJÄRVI
YHTEENSÄ:

Asukasluku
76 850
14 821
12 084
6 688
4 246

Tuntitilaukset
2020-2022
30 500 (40%)
6100 (41%)
4320 (36%)
2500 (37%)
1600 (38%)

Uusi sopimus 25 %
1.1.2022 alkaen
19 213
3705
3021
1672
1062
28 672

Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainlukutietokanta vuoden 2020 aluejaolla. PxWeb - Valitse muuttuja ja
arvot (stat.fi)

