
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansanopisto-opintojen palaute- ja vaikuttavuuskysely, kevät 2021 

  



Kansanopisto-opintojen palaute- ja vaikuttavuuskysely, kevät 2021 

Suomen Kansanopistoyhdistys on toteuttanut palaute- ja vaikuttavuuskyselyn kansanopisto-opiskelijoille. 

Opiskelijapalautekyselyn tavoitteena oli saada kansanopisto-opiskelijoilta palautetta kansanopisto-

opinnoista, sekä kansanopisto-opintojen vaikuttavuudesta. Tavoitteena oli myös saada palautetta 

etäopetuksen ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden onnistumisesta. Lisäksi kyselyn tavoitteena oli saada 

pitkällä aikavälillä vertailtavaa opiskelijapalautetta. Opiskelijat ovat vastannet kyselyyn opintojen 

päättövaiheessa.  

 

Taustatiedot 

Kyselyyn vastasi yhteensä 639 opiskelijaa 15 kansanopistosta. Näistä 

opiskelijoista 539 opiskeli kansanopistolinjoilla, 79 ammatillisessa 

koulutuksessa ja 22 kymppiluokilla. 

 

                                                                                                                                           70%                 27% 

                                                                                                    Kaavio 1. Vastaajien koulutustausta 

Vastaajista 446 oli naisia, ja miehiä oli 176. 

Vastaajista 18 valitsi en halua kertoa tai muu 

sukupuoli - vaihtoehdon. Vastaajien koulutustausta 

jakautui seuraavasti: 293 peruskoulu, 213 lukio ja/tai 

ylioppilas, 71 toisen asteen tutkinto, 27 alempi 

korkeakoulututkinto,21 ylempi korkeakoulututkinto. 

Vaihtoehdon muu oli valinnut 14 vastaajaa.  

Vastaajien ikäjakauma jakautui seuraavasti: 335 15-

19v, 180 20-24v, 34 25-29v, 41 30-39v, 29 40-49v, 14 

50-59v ja 7 60+.  

Mukana olleet opistot                                                                                                                                                    

• Jämsän kristillinen opisto                                       Kaavio 2. Vastaajien ikäjakauma          

• Etelä-Pohjanmaan Opisto  

• Työväen Akatemia 

• Reisjärven opisto  

• Suomen Raamattuopisto  

• Joutsenon Opisto  

• Eurajoen kristillinen opisto  

• Päivölän opisto  

• Kiljavan opisto  

• Varsinais-Suomen Kansanopisto 

• Haapaveden Opisto  

• Seurakuntaopisto  

• Borgå folkakademi  

• Västra Nylands folkhögskola  

• Karstulan Evankelinen Opisto 



Kyselyn tulokset 

Kyselyn tulosten perusteella kansanopistoissa opiskelevat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä opintoihinsa. 
Yleistä tyytyväisyyttä opintoihin mitattiin yleisarvosanalla asteikolla 4–10. Koulutuksen yleisarvosanan 

keskiarvo kaikilla vastanneilla oli 8,82. Keskiarvo on aavistuksen verran noussut viime vuoden keskiarvosta 

(8,80).  

Vastausasteikko  

Kyselyn vastausasteikkona käytettiin neliportaista vastausasteikkoa (1–4).  

1 = Täysin eri mieltä 

2 = Osittain eri mieltä 

3 = Osittain samaa mieltä 

4 = Täysin samaa mieltä 

Osassa kysymyksissä oli myös mukana vaihtoehto ”Tämä kysymys ei koske minua” 

 

Osio 1. Palaute kansanopisto-opinnoista 

Kyselyn ensimmäisessä osassa kysyttiin asiakaspalautetta opiskelijoilta. Opiskelijoiden vastauksissa 
kansanopisto-opinnot koettiin keskimäärin laadukkaiksi (ka 3,5). Arviointi koettiin hyvin 

oikeudenmukaiseksi ja perustelluksi, sen keskiarvo oli 3,68. Positiivisesti esiin nousi myös muun muassa 

vuorovaikutus ja yhteishenki.  

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla palaute oli parempaa kuin kansanopistolinjojen opiskelijoilla, mutta 

erot ovat hyvin pieniä.  

Kaavio 3. Palaute kansanopisto-opinnoista

 



Taulukko 1. Palaute kansanopisto

 

 

Taulukko 2. Palaute kansanopisto-opinnoista kaikki kysymykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palaute kansanopisto-opinnoista Kaikki Kansanopistolinjat Ammatillinen koulutus

Opetus ja ohjaus 3,45 3,44 3,48

Arviointi 3,60 3,61 3,63

Oppimisympäristö, ilmapiiri ja hyvinvointi 3,59 3,60 3,60

Opiskeluhuolto ja muut tukipalvelut 3,44 3,43 3,52

Palaute kansanopisto-opinnoista yhteensä 3,50 3,50 3,54

Palaute kansanopisto-opinnoista Kaikki Kansanopistolinjat Ammatillinen koulutus

Opetus ja ohjaus

Opetuksessa ja ohjauksessa käytettävät menetelmät olivat monipuolisia  3,48 3,47 3,56

Opettajat ja ohjaajat olivat asiantuntevia         3,50 3,47 3,71

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettiin osana opintoja  3,39 3,37 3,58

Opintojen vaatimustaso oli sopiva 3,51 3,50 3,51

Opetuksessa huomioitiin ympäristöarvot, kulttuurinen moninaisuus ja yhteiskunta 3,50 3,48 3,63

Sain riittävästi ohjausta. 3,50 3,50 3,51

Sain alkuperehdytyksen opintoihini. 3,44 3,42 3,51

Sain oppilaitokseltani ohjausta jatko-opintoihin hakemisessa. 3,36 3,43 2,85

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus näkyivät opinnoissa. 3,35 3,33 3,42

Opetus ja ohjaus yhteensä 3,45 3,44 3,48

Arviointi

Saamani arviointi oli oikeudenmukaista ja perusteltua. 3,68 3,70 3,67

Saamani palaute tuki oppimistani. 3,52 3,51 3,59

Arviointi yhteensä 3,60 3,61 3,63

Oppimisympäristö, ilmapiiri ja hyvinvointi

Opiston yleiset tilat olivat toimivat ja viihtyisät 3,51 3,53 3,42

Opettajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus oli myönteistä ja kannustavaa. 3,58 3,59 3,62

 Opiskeluryhmässäni oli hyvä yhteishenki. 3,58 3,61 3,50

Opiskeluryhmässäni vallitsi työrauha. 3,50 3,51 3,59

Opiskelijoita kohdeltiin oppilaitoksessa tasa-arvoisesti ja syrjimättä. 3,65 3,66 3,58

Oppilaitoksessani ei ollut sukupuolista häirintää tai ahdistelua. 3,72 3,72 3,82

En kokenut koulukiusaamista. 3,85 3,88 3,69

Opiston toiminnassa huomioitiin kestävä kehitys. 3,31 3,28 3,60

Oppimisympäristö, ilmapiiri ja hyvinvointi yhteensä 3,59 3,60 3,60

Opiskeluhuolto ja muut tukipalvelut

Henkilökunnan asiakaspalvelu oli hyvää 3,59 3,59 3,65

Opiston yleisten tilojen siisteys oli hyvä 3,68 3,67 3,77

Minua on ohjattu käyttämään  opiskeluhuollon ja terveydenhuollon palveluja 3,46 3,45 3,58

Olin tyytyväinen opiskelijakuntatoimintaan 3,36 3,35 3,35

Opistolla oli riittävästi yhteistä toimintaa, tapahtumia ja juhlia 3,17 3,19 3,06

Olin tyytyväinen ruokapalveluihin opistolla 3,33 3,29 3,57

Olin tyytyväinen asuntooni 3,38 3,39 3,26

Opiskeluhuolto ja muut tukipalvelut yhteensä 3,44 3,43 3,52

Palaute kansanopisto-opinnoista yhteensä 3,50 3,50 3,54



Osio 2 Kansanopisto-opintojen vaikuttavuus 

Osion tavoitteena oli mitata kansanopisto-opintojen vaikutusta seuraaviin tekijöihin: 

• elämänhallinta/oman elämän suunnittelutaidot 

• oppimisvalmiudet ja oppimisen esteiden poistuminen 

• sosiaaliset taidot 

• itseluottamus/itsetuntemus 

Tulosten mukaan kansanopisto-opinnoilla on suuri vaikutus opiskelijoiden elämään. Kansanopisto-

opintojen vaikuttavuuden keskiarvo yhteensä on 3,40. Valtaosa vastaajista suosittelee koulutusta muille 
(vastausten keskiarvo 3,69.) Positiivisesti nousee esiin myös itsensä ja vahvuuksiensa tuntemaan oppiminen 

opintojen aikana, joka sai keskiarvon 3,58. 

 Ammatillisen koulutuksen opiskelijat kokivat kansanopisto-opintojen vaikuttavuuden hieman paremmaksi 

kuin kansanopistolinjojen opiskelijat.  

Taulukko 2. Kansanopisto-opintojen vaikuttavuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansanopisto-opintojen vaikuttavuus Kaikki Kansanopistolinjat Ammatillinen koulutus

Koulutus vastasi ennakko-odotuksiani 3,28 3,26 3,42

Saavutin opinnoilleni asettamani tavoitteet 3,34 3,33 3,56

 Koin opinnot hyödyllisenä 3,56 3,53 3,81

Koulutus motivoi minua hakeutumaan jatko-opintoihin 3,38 3,40 3,32

Koulutus selkeytti urasuunnitteluani 3,19 3,17 3,51

Sain kokonaiskuvan opiskeltavasta aiheesta 3,49 3,48 3,68

Suosittelen vastaavaa koulutusta muille 3,69 3,71 3,68

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani toteutui 3,40 3,37 3,68

 Aikaisempi koulutustaustani ja työkokemukseni otettiin huomioon3,30 3,27 3,49

Opiskelutaitoni kehittyi opintojen aikana 3,32 3,28 3,58

 Opin itsenäistä työskentelyä 3,43 3,42 3,58

Opin suunnittelemaan ajankäyttöäni ja arkeani 3,25 3,25 3,40

Opin tuntemaan itseäni ja vahvuuksiani opintojen aikana 3,58 3,62 3,60

Opin toimimaan ryhmässä 3,50 3,53 3,54

Kansanopisto-opintojen vaikuttavuus yhteensä 3,41 3,40 3,56



Osio 3 Etäopetus 

Etäopetukseen liittyvien kysymysten tavoitteena oli selvittää etäopetuksen ja poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden vaikutusta. Etäopetuksesta huolimatta kansanopisto-opiskelijat ovat kokeneet 

opetuksen laadun (3,40) ja yhteydenpidon opettajiin riittäväksi (3,45).  Ryhmähenki ja yhteisön tuki on 

myös koettu hyväksi (3,48).  

Kansanopistolinjojen opiskelijat ovat keskimääräisesti hieman tyytyväisempiä etäopetukseen kuin 

ammatillisen koulutuksen opiskelijat. (kaavio 4).  

Kaavio 4. Etäopetus 

 

Taulukko 3. Etäopetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etäopetus Kaikki Kansanopistolinjat Ammatillinen koulutus

Yhteydenpito opettajien kanssa on ollut riittävää 3,45 3,48 3,21

Opiskelun välineet ovat olleet toimivia 3,42 3,43 3,29

Opetuksen laatu on ollut riittävä 3,40 3,42 3,22

Ryhmähenki ja yhteisön tuki on ollut hyvä 3,48 3,50 3,35

Etäopetus yhteensä 3,44 3,46 3,27



Avoimet vastaukset 

Vastaajien avoimet vastaukset ovat pääasiallisesti positiivisia. Etäopetus koettiin olosuhteisiin nähden hyvin 
toteutetuksi. Yhteydenpito opettajiin etäopetuksessa koettu pääasiallisesti hyvänä, mutta tiedonkulussa 

koettiin olevan kehitettävää. Etäopetuksen koettiin vaikuttavan opiskelumotivaatioon.  Iso osa avoimen 
vastauksen jättäneistä kehui koulutustaan ja suosittelisi sitä myös muille. Vastauksista nousi esille erityisesti 
opettajat, hyvä ilmapiiri, opetuksen henkilökohtaistaminen ja tuki sekä uudet kaverit. 

Kansanopistokoulutus koettiin hyödylliseksi koko elämän kannalta. 

 

Tulosten yhteenveto 

Kansanopistojen opiskelijat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä opintoihinsa. Poikkeuksellisesta vuodesta 
huolimatta arviot ovat hyviä. Yleisarvosana on jopa hieman parempi kuin viime vuonna. Tulokset kertovat 

kansanopistojen tekemästä laadukkaasta opetustyöstä sekä onnistuneesta siirtymisestä etäopetukseen.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti Owal Groupin kanssa kyselyn lukiolaisille ja ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoille koronavirusepidemian vaikutuksista opiskeluun tammikuussa 2021. Kyselyssä selvisi, että 
lukiolaisista ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valtaosa koki etäopiskelun raskaaksi sekä 
etäopetuksen heikentäneen opetuksen laatua. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 37 % koki tarvitsevansa 

enemmän tukea opiskeluun kuin oli saanut. Kansanopistoyhdistyksen kyselyssä kansanopistojen etäopetus 
ja poikkeukselliset opetusjärjestelyt koettiin pääasiassa onnistuneiksi. Yhteydenpito opettajien kanssa 

koettiin riittäväksi, vaikka avoimissa vastauksissa nousi esille tarve selkeämpään tiedonkulkuun. Erityisesti 
kansanopistolinjojen opiskelijat kokivat yhteisön tuen ja ryhmähengen hyväksi etäopiskelusta huolimatta. 

Avoimissa vastauksissa nousi esille myös haasteita opiskelumotivaation säilyttämiseen etäopetusaikana. 

Kansanopistoissa opiskelevat ovat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen (Ka. 3.43). Tulokset mukailevat Karvin 
Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja 

toisen asteen nivelvaiheessa- raportin tuloksia. Raportissa todettiin kansanopistoissa vapaan sivistystyön 

pitkillä linjoilla opiskelevien arvioivan mahdollisuutensa saada ohjausta hyväksi.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


