
Askel ennen toisen asteen koulutusta
Kansanopistoissa käynnistyy syksyllä 2021 Opistovuosi 
oppivelvollisille -koulutus. Koulutuksen tavoitteena on 
vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia toisen 
asteen koulutukseen sekä tukea nuorta oman elämän 
suunnittelussa. Lisäksi kansanopistot järjestävät kymp-
piluokkien koulutusta, lukioon valmistavaa koulutusta 
(LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa 
koulutusta (VALMA). Elokuusta 2022 alkaen nämä val-
mistavat ja valmentavat koulutukset muuttuvat yhdeksi 
tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi (TUVA).

Monia mahdollisuuksia  
toiselle asteelle ja sen jälkeen
Vapaan sivistystyön kansanopistolinjalle voi tulla opis-
kelemaan peruskoulun tai toisen asteen jälkeen, tai 
työuran eri vaiheissa. Kansanopistolinjoilla hankitaan 
tietyn alan osaamista, selkiytetään omaa opiskelupol-
kua ja parannetaan mahdollisuuksia jatko-opintoihin. 
Kansanopistot tarjoavat myös ammatillista koulutusta 
yhteistyössä työelämän kanssa, kuten ammatillisia 
perustutkintokoulutuksia, ammattitutkintoja ja erikoi-
sammattitutkintoja. Kansanopistossa on mahdollisuus 
suorittaa lukion opintopisteitä ja valmistua ylioppilaaksi. 
Kansanopistossa voi opiskella sitä mikä itseä aidosti 
kiinnostaa, ja löytää oman polkunsa.

Ponnahduslauta korkeakouluun
Kansanopistoissa voi suorittaa avoimen yliopiston  
tai korkeakoulun opintoja. Opinnot edistävät opiskelu-
taitoja sekä mahdollistavat joustavan pääsyn korkea-
kouluun. Kansanopistot tarjoavat väyläopintoja korkea-
kouluun nuorille ja aikuisille, sekä muuntokoulutuksia 
yliopisto-opiskelun valmiuksien hankkimiseen. Kansan- 
opisto-opinnot nopeuttavat jatko-opintoja ja valmistu-
mista sekä vähentävät opintojen keskeyttämistä. 

KANSANOPISTO  
– JATKUVAN OPPIMISEN LAAJA-ALAISIN OPPILAITOSMUOTO

 Kansanopisto on Suomen laaja- 
alaisin oppilaitosmuoto, jossa järjes-
tetään vapaan sivistystyön koulutusta, 
mutta myös perusopetusta, lukiokou-
lutusta sekä ammatillista koulutusta 
nuorille ja aikuisille.  

 Kansanopistot on tarkoitettu kaikil-
le. Opistoon voi kukin tulla oppimaan 
sellaisena kuin on.

 Kansanopiston perusta on sivis-
tyspedagogiikassa, jossa korostuvat 
yhteisöllisyys, yksilöllinen ohjaus ja 
uudistava oppiminen.

 Kansanopistot voivat joustavina 
ja uudistuvina oppilaitoksina vastata 
sekä yksilöiden että työelämän tarpei-
siin.

 Kansanopistossa voi opiskella 
elämän eri vaiheissa, kuten siirtyessä 
kouluasteelta toiselle, työuran varrella, 
siirtyessä työttömyydestä työelämään 
tai kulttuurista toiseen. 

 Koko opisto ohjaa opiskelijan kasvua 
kohti omaa täyttä potentiaalia.

”Kansanopisto on  
jatkuvan oppimisen  

runkoratkaisu.”



Hakeva toiminta ja yksilöllinen ohjaus
Kansanopistot tekevät tiivistä alueellista verkostoyh-
teistyötä koulutuksen järjestäjien ja muiden alueellis-
ten toimijoiden välillä. Hakevaan toimintaan sisältyvät 
yksilölliset ohjauspalvelut, yksilöllisten opintopolku-
jen jäsentäminen sekä tuki osaamisen hankkimiselle. 
Yhteistyötä tehdään esimerkiksi kuntien, TE-toimisto-
jen, ohjaamoiden sekä työpajojen kanssa elämän eri 
siirtymävaiheissa. Ohjauksessa huomioidaan ihmisen 
kohtaaminen, ihmisen elämän kokonaisuus ja kiinnos-
tuksen kohteet sekä etsitään opintojen paikka elämän-
suunnitelmassa.

Matalan kynnyksen koulutusmallit 
Kansanopistot järjestävät matalan kynnyksen koulu-
tuksia koulutuksessa aliedustetuille ryhmille, kuten 
työttömät sekä yli 55-vuotiaat. Koulutukset tukevat 
yksilöllisesti oppimis- ja työelämävalmiuksien kehitty-
mistä, jonkin alan osaamisen lisäämistä sekä vahvista-
vat työelämässä tarvittavia geneerisiä taitoja. Koulu-
tuksissa toteutetaan sosiaalipedagogisen ohjauksen 
periaatteita, kuten dialogista kohtaamista, yhteisölli-
syyttä, yhteisöjen merkitystä elämässä sekä huomi-
oidaan muut opiskelijan elämässä tärkeät ympäristöt 
ja elementit (työpaikat, järjestöt, muut elementit). 
Koulutuksista voidaan edetä suoraan työelämään tai 
muuhun koulutukseen. 

Kotoutumisen reitit  
maahan muuttaneille
Maahan muuttaneille suunnatut koulutukset, kuten 
suomen ja ruotsin kielen opinnot, kotoutumista edistä-
vät opinnot, toiminnalliset luku- ja kirjoitustaidon kou-
lutukset, aikuisten perusopetuksen alku- ja päättövaihe 
sekä tutkintokoulutukseen valmentavat koulutukset. 
Opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat, 
joissa huomioidaan lähtötason arviointi, koulutus- ja 
sivistystarpeet sekä yksilön elämän kokonaisuus ja per-
hetilanne. Opiskelijat etenevät opintopolullaan henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

LISÄTIETOJA: 

Suomen Kansanopistoyhdistys  
– Finlands Folkhögskolförening ry

toimisto@kansanopistot.fi

kansanopistot.fi

Lyhytkestoiset uraohjauskoulutukset 
Kansanopistot järjestävät lyhytkestoisia, motivoivia 
uraohjauskoulutuksia työelämässä oleville tai sinne 
pyrkiville. Koulutuksen sisällöt räätälöidään opiskeli-
jan koulutus- tai sivistystarpeen kanssa, ja koulutusten 
tavoitteena on edistää nopeaa työllistymistä. Koulu-
tukset toteutetaan yhteistyössä lähiyhteisön ja työelä-
män kanssa. 

Työelämän osaamista  
edistävät koulutukset
Kansanopistot tarjoavat työelämän tarpeisiin soveltu-
via opintokokonaisuuksia, joissa voidaan kehittää sekä 
yksilön että työyhteisön osaamista. Koulutusten avulla 
vastataan työelämän nopeasti muuttuviin osaamistar-
peisiin. Opintokokonaisuuksilla palvellaan alanvaihtajia 
tai niitä, jotka tarvitsevat tukea työssä jaksamiseen. 
Työelämän osaamiseen erikoistuneiden kansanopis-
tojen koulutuksilla myös syvennetään työelämässä 
olevien, ja työtehtäviin valittujen osaamista sekä 
tuetaan valittua uraa. Näitä koulutuksia voi suorittaa 
työssäkäynnin ohessa.

Suomessa on 75 kansanopistoa, joista  

ruotsinkielisiä on 11. Kansanopistoissa 

opiskelee vuosittain 18 000 opiskelijaa koko- 

aikaisissa ja pitkäkestoisissa koulutuksissa,  

ja 80 000 opiskelijaa lyhytkursseilla.

http://www.kansanopistot.fi
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