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JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTON
PERUSTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

Sopimuksen tarkoitus

Joensuun seudun kansalaisopiston (myöhemmin käytetään nimitystä opisto)
tehtävänä on järjestää sopimuskuntien puolesta vapaan sivistystyön periaatteiden
(laki vapaasta sivistystyöstä 2 1.8. 1998/632, asetus vapaasta sivistystyöstä
6.11.1998/805) mukaista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä alansa
muuta koulutustoimintaa. Lisäksi tehtävänä on järjestää koulutustehtävää tukevaa
ja siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa. Opisto vastaa edellä
mainittuj en toimintoj en kehittämisestä toiminta-alueellaan.
Opisto järjestää myös taiteen perusopetusta (laki taiteen perusopetuksesta
21 .8.1998/633) sen mukaan kuin kunnat sitä erikseen tilaavat.
Sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa kuntalain 10. luvussa (76 § 2. mom.)
määriteltyä kuntien yhteistoimintaa siten, että tässä mainitun tehtävän hoitaa
Joensuun kaupunki muiden osallisten puolesta.
2.

Sopimuksen osapuolet
Ylläpitäjäkuntana toimii Joensuun kaupunki ja muut sopimuskunnat ovat
Outokummun kaupunki ja Enon, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Pyhäselän
kunnat.

3.

Hallinnolliset toimenpiteet

A. Toimintojen siirtäminen
Eno, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi siirtävät
lakkautettavien kansalaisopi stoj en kaikki toirninnot perustettavalle Joensuun
seudun kansalaisopistolle.
B. Nykyisten opistojen lakkauttaminen
Joensuun kaupunki lakkauttaa Joensuun ja Pyhäselän alueella toimivan Joensuun
vapaaopiston.
Eno, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi lakkauttavat ylläpitärniensä
Enon kansalaisopiston, Kontiolahden kansalaisopiston, Liperin kansalaisopiston,
Outokummun työväenopiston ja Polvijärven kansalaisopiston toiminnan 1 .1 .2006
alkaen.
C. Uuden ylläpitämisluvan hakeminen
Joensuun kaupunki hakee uuden ylläpitämisluvan opetusministeriöltä.
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4.

Opiston nimi

Perustettavan, Joensuun kaupungin ylläpitämän opiston nimi on Joensuun seudun
kansalaisopisto ja sen toimialueen muodostavat Joensuun ja Outokummun
kaupungit ja Enon, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Pyhäselän kunnat.
Joensuun seudun kansalaisopiston sijaintipaikka on Joensuun kaupunki ja
opetuskieli suomi ja sen tehtävänä on tämän sopimuksen mukaisesti järjestää
sopimuskuntien (Eno, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä)
puolesta vapaan sivistystyön periaatteiden mukaista koulutustoimintaa.
5.

Tilat ja irtaimisto

Sopijakunnat vuokraavat Joensuun seudun kansalaisopistolle koulu- ja muut
tarpeelliset tilat peruskalustoineen sekä niiden käytön kannalta tarpeelliset
tukipalvelut samoilla ehdoilla, joita sovelletaan niiden hallintokuntiin.
Kansalaisopistojen ennen 1.1.2006 hankittu irtaimisto jää kuntien omistukseen. 1.1.
2006 jälkeen kansalaisopistotoiminnan irtaimisto hankitaan Joensuun seudun
kansalaisopiston omistukseen.
6.

Tyontekijöiden ja viranhaltijoiden asema

Joensuun seudun kansalaisopiston aloittaessa toimintansa sopimuskuntien
kansalaisopistojen vakituinen henkilöstö siirtyy Joensuun kaupungin palvelukseen
vanhoina työntekijöinä.
Sopimuskunnat lakkauttavat ko. virat ja toimet ja ylläpitäjäkunta perustaa vastaavat
virat ja toimet. Luettelo siirtyvistä viroista ja toimista on liitteenä.
Nykyisten kansalaisopistojen palveluksessa olevan henkilöstön kanssa käydään
YT-neuvottelut, jossa määritellään henkilöstön palvelussuhteen ehdot heidän
siirtyessään 1 .1 .2006 aloittavan Joensuun seudun kansalaisopiston palvelukseen
Joensuun kaupungin työntekijöiksi.
Toirnistohenkilöstön osalta ne työntekijät, joiden tehtäviin nykyisellään kuuluu
kansalaisopiston lisäksi merkittävä osuus muiden kunnan hallinnonalojen työtä,
jäävät sopimuskuntien työntekijöiksi, jos ei toisin sovita ja opisto ostaa ko. kunnilta
tarvitsemansa määrän työaikaa.
Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet jatkuvat sopimusten päättyrniseen saakka.
Niiden mahdollisesta jatkamisesta päättää ylläpitäjäkunta.
Ylläpitäjäkunta
ottaa
vastattavakseen
toiminnan
aloittamisesta
lukien
palveluksessaan olevan henkilökunnan palkka- ja sosiaalikustannuksista sekä
sellaisista työnantajan maksuista ja muista henkilökustannuksi sta, joista ovat
säännökset siirtymähetken laissa, virka- ja työehtosopimuksissa sekä niitä
täydentävissä sopiniuksissa.
Edellä olevasta poiketen opiston palvelukseen tämän sopimuksen kohdan 6.
perusteella siirtyneen henkilön jäädessä yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai
työkyvyttörnyyseläkkeelle ennen 1.1.2011 Kuntien eläkevakuutuksen perimä
eläkkeen omavastuuosuuden maksaa se sopimuskunta. josta henkilö on siirtynyt
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ylläpitäj äkunnan palvelukseen. Sopimuskunta maksaa palveluksestaan siirtyvän
henkilöstön
lomapalkkavelan
ylläpitäjäkunnalle,
joka
vastaa
niistä
siirtymisajankohdan jälkeen.
Siirtymishetkellä noudatetaan viranhaltijasta annetun lain
työsopimuslain ( 55/200 1 ) 10 §:n säännöksiä.
7.

( 304/2003 ) 25 §:n ja

Toiminnan talous ja kustannusten jakaminen

Sopimuskunta
maksaa opiston toiminnasta vuosittaisina maksuosuutena
yHäpitäjäkunnalle eli Joensuun kaupungille maksun, joka saadaan kun opiston
tilivuoden menoista vähennetään opistoli e tilivuodelle kertyneet valtionosuudet,
kurssimaksut ja muut tulot ja näin saatu erotus eli nettomeno jaetaan opiston
tilivuoden aikana järjestämien kaikkien tuntien yhteismäärällä, josta tulokseksi
saatu nettotuntihinta (€/h) kerrotaan opiston sopimuskunnan alueella järjestämällä
tuntirnäärällä. Mikäli opisto tuottaa voittoa (tulot suuremmat kuin menot), opiston
toiminnasta syntynyt ylijäämää otetaan huomioon tulona (muut tulot) seuraavan
tilivuoden maksuosuuksia määrättäessä.
Ylläpitäjä päättää kurssimaksut.
Kuntien maksuosuudet talousarvion perusteella arvioituihin kustannuksiin
(ennakko) maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden 13. päivään niennessä.
Lopulliset maksuosuudet peritään taikka liikaa maksettu ennakko palautetaan
viimeistään tilikautta seuraavan vuoden heinäkuussa ylläpitäj äkunnan valtuuston
hyväksyttyä tilinpäätöksen. Maksun viivästyessä peritään korkolain 4 § 3
mornentin mukainen viivästyskorko.
Sopimuskunnilla on oikeus tarkistuttaa opistoa koskevat tilitykset ja saada
tarpeelliset tiedot niiden ja valtionosuuden loppuselvityksen perusteista.
Vuodelle 2005 muodostuvat siirtymävaiheen lähinnä Joensuun kaupungille
muodostuvat kulut jaetaan asukaslukujen suhteessa.
8.

Opiston hallinto ja toiminta

Opiston hallinnosta määrätään ylläpitäjäkunnan hallintosäännössä ja sitä
täydentävissä päätöksissä. Opiston toimintaa ohjaava toirnielin hyväksyy
opetussuunnitelman perusteet sekä alueellisesti erilaiset minirniryhmäkoot.
Kukin sopirnuskunta päättää ennen talousarvioprosessin käynnistymistä,
maaliskuun loppuun mennessä, kunnan alueella toteutettavan seuraavan
talousarviovuoden tavoitteellisen opetustuntimäärän ylläpitäj äkunnan ilmoitettua
laskentaperusteet.
Ennen opiston talous- ja toirnintasuunnitelman hyväksymistä sopirnuskunni 1 la on
i-nahdol lisuus esittää kannanottonsa talouden, opetuksen ja muun toiminnan osalta
maaliskuun loppuun mennessä. Talous- ja toimintasuunnitelmaesityksestä tulee
pyytää seutuhal 1 ituksen lausunto
Toiminnan laatua ja arviointia kehitetään sopimuskuntien yhteistyönä erillisen
arviointisuunnitelman mukaan.
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9.

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanomismenettely sekä kuntien liittyminen
sopimukseen perustamisajankohdan jälkeen

Sopimus astuu voimaan 1.1. 2006 ja on voimassa toistaiseksi.
Jos sopimuskunta haluaa erota sopimuksen tarkoittamasta yhteistoiminnasta, se
vastaa sopimuksen mukaisista kustannuksista sen kalenterivuoden loppuun, jonka
aikana eroamisilmoitus on jätetty. Eroamisilmoitus on tehtävä maaliskuun loppuun
mennessä ylläpitäjäkunnalle
sen kalenterivuoden aikana, jonka lopusta
sopimuskunta aikoo erota.
Uusien kuntien ottamisesta sopimuksen piiriin päättävät sopimuskuntien valtuustot.
Jos joku kunta haluaa liittyä sopimuksen piiriin perustarnisajankohdan jälkeen ja se
hyväksytään yhteistoiminnan piiriin, päätetään erikseen siltä perittävistä
liittymiskustannuksista.

10.

Sopimuksesta aiheutuvien ristiriitojen
ratkaiseminen

Sopimuksesta aiheutuvat ristiriidat pyritään ensisij aisesti ratkaisemaan
sopirnuskuntien keskeisillä neuvotteluilla. Erimielisyydet käsitellään hallintooikeudessa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Tätä sopimusta on tehty seitsemän ( 7 ) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin
sopijakunnalle.

Joensuussa

3. päivänä

kuuta 2005.

Ekint

kitJd kunta

Liperin kunta

c5utökirnmdfrkiq5tmki

Polvijärven kunta

Pyhäselän kunta

1 (2)
LIITE
JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTOSOPIMUKSEEN
LUETTELO SIIRTYVISTÄ VIROISTA JA TOIMISTA
JOENSUUN VAPAA OPISTO
VARSINAINEN VAPAAOPISTO

Virat:

Toimet:

REHTORI
KOULUTUSSUUNNITTELIJA (tietotekniikka)
SUUNNITTELIJAOPETTAJA (kielet)
SUUNNITTELIJAOPETTAJA (liikunta ja terveys)
OPETTAJA (teknisen aineet)
PUHE- JA NÄYTTÄMÖTAITEIDEN OPETTAJA
TEKSTIILITYÖN OPETTAJA, OSA-AIKAINEN 59,72 %
TOIMISTONHOITAJA
TOIMISTOSIHTEERI
TOIMISTOSIHTEERI
TALONMIES-VAHTIMESTARI

KUVATAIDEOPPILAITOS
Toimet:

REHTORI
OPETTAJA
TOIMISTOSIHTEERI
SIIVOOJA

KONTIOLAHDEN K4NSALAISOPISTO
Virat:
MUSIIKIN OPETTAJA
ATK- OPETTAJA
TEKSTIILITYÖN OPETTAJA
Toimet:
KANSLISTI

OUTOKUMMUN TYÖNVÄENOPISTO
Virat:
REHTORI
KIELTENOPETTAJA

LIPERJN KANSALAISOPISTO
Virka:
REHTORI

POL VIJÄR VEN KANSA LAISOPISTO
Virka:
TEKSTIILIOPETTAJA

2(2)

YHTEENSÄ PERUSTETTAVALLE JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTOLLE
SIIRTYY NYKYISISTÄ OPISTOISTA 23 VIRAN- TAIKKA TOIMENHALTIJAA, JOISTA
YKSI ON OSA-AIKAINEN VIRKA.

EDELLÄ OLEVAN LISÄKSI LAKKAAVISSA OPISTOISSA OVAT SEURAAVAT
VAKITUISESTI TÄYTETYT TOIMISTOALAN VIRAT TAIKKA TOIMET, JOIDENKA
VIRAN- TAI TOIMENHALTIJAT JÄÄVÄT KYSEISTEN KUNTIEN PALVELUKSEEN JA
OPISTO OSTAA TARVITSEMANSA MÄÄRÄN TYÖAIKAA, JOS EI TOISIN SOVITA

Liperi:

KANSLISTTN TOIMI (työajasta 50 % kansalaisopisto, 50 % musiikkiopisto)

Polvjärvi:

APULAISKANSLJSTTN VIRKA (työajasta 50 % opisto, 50 % yläaste ja lukio)

Eno:

KANSLISTTN TOIMI (työajasta 60 % opisto, 40 % koulu)

Outokumpu: TOIMISTOSIHTEERI, (50 % työaj alla)

LISÄKSI OPISTOISSA ON SEURAAVIA AVOIMIA TAIKKA MÄÄRÄ-AIKAISESTI
TÄYTETTYJÄ VIRKOJA JA TOIMIA, JOISTA EI SIIRRY VIRAN- TAIKKA
TOIMENHALTIJAA PERUSTETTAVALLE JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTOLLE
Joensuu:

Kuvataideoppilaitos VAHTIMESTARI- KALUSTONHOITAJAN TOIMI (avoinna)

Kontiolahti: REHTORIN VIRKA (täytetty rnääräaikaisesti 31.12.2005 saakka)
Eno:

REHTORIN VIRKA, OSA-AIKAINEN 20 %, (täyt. määräaikaisesti 30.12.2005)
TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN VIRKA, OSA-AIKAINEN 50 %, (täytetty
määräaikaisesti 31.12.2005)

Polvijärvellä rehtorin tehtävät ovat osa koulutoimenjohtajan tehtäviä

