
Opistovuosi  
oppivelvollisille 

kansanopistossa 

Opi itsesi elämässä eteenpäin

Hei ysiluokkalainen! Tiesitkö, että voit jatkaa  
opintoja peruskoulun jälkeen kansanopistossa. 

Kansanopistot tarjoavat peruskoulun päättäneille  
oppivelvollisille lukuvuoden mittaisen ja maksuttoman  

Opistovuosi-koulutuksen. Koulutuksen jälkeen voit edetä  
esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.



     Mitä koulutus tarjoaa?
Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä (Kansanopistojen oppivel-
vollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2021) sekä opistokohtaisista valinnaisista 
opinnoista.

Koulutuksen yhteiset sisällöt:

• Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)

• Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)

• Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot  
(vähintään 4 op)

• Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)

• Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)

Valinnaisia suuntautumisopintoja voit valita oman  
mielenkiintosi ja kansanopiston tarjonnan mukaan.  
Tarjolla on esimerkiksi 

Lisätietoja:
kansanopistot.fi

Suomen Kansanopistoyhdistys 
– Finlands Folkhögskolförening ry

Miksi 
kansanopistoon?
Kansanopisto on yhteisöllinen oppi-
misympäristö, jossa sinut kohdataan 
kokonaisvaltaisesti. Kansanopistossa 
voit oppia sinua kiinnostavia opin-
tosisältöjä yhdessä toisten nuorten 
kanssa. Koko opisto ohjaa kasvuasi ja 
oppimistasi kohti omaa täyttä poten-
tiaaliasi.

Kansanopistossa voit myös asua 
opiskelun ajan. Opistolla asuminen 
on oiva tapa tutustua itsenäiseen, 
mutta myös yhteisölliseen opiskelija-
elämään. Opiskelu, ruokailu ja majoi-
tus ovat maksuttomia oppivelvollisille 
suunnatussa koulutuksessa.

Miten haet  
kansanopistoon?
Opistovuosi oppivelvollisille -koulu-
tukseen haetaan kevään 2022 yhteis- 
haussa osoitteessa Opintopolku.fi. 
Vapaita paikkoja voit tiedustella 
suoraan opistoista myös lukuvuoden 
aikana.

Opistovuosi-koulutukset sekä niitä 
järjestävät kansanopistot löytyvät 
kansanopistokoulutusten hakukoneesta 
osoitteesta kansanopistot.fi. Haku-
koneessa tulee valita koulutusmuoto 
-kohdasta Opistovuosi oppivelvollisille 
ja painaa ”etsi”. Tällöin hakukone etsii 
tarjolla olevat koulutukset.

     Kenelle?
Sinulle peruskoulun päättävä nuori, joka

• haluat parantaa perustaitojasi ja opiskeluvalmiuksiasi menes-
tyäksesi toisen asteen opinnoissa 

• kaipaat tukea opiskelumotivaation löytämiseen

• haluat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi

• löydät kansanopistosta sinua kiinnostavia suuntautumis- 
opintoja

• kaipaat tukea elämänhallintavalmiuksiesi ja arjen taitojesi 
vahvistamisessa 

• iloitset yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta  
sekä ohjatusta asumisesta

• olet keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion

mediaa ja viestintää
musiikkiateatteria tanssia

liikuntaapelialaa kieliä
ympäristö- ja luonnontieteitä

Joissakin kansanopistoissa voit myös korottaa peruskoulun 
päättötodistuksen arvosanoja, suorittaa lukion opinto-
ja, opiskella ammatillisia opintoja tai kurkistaa korkea-
kouluopintoihin.

psykologiaa

koodausta 

yrittäjyyttä

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot
https://www.kansanopistot.fi
https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://www.kansanopistot.fi/koulutukset/#keyword=&courseTypes=opistovuosi
https://www.kansanopistot.fi

