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STRATEGIA 

TOIMIMME suomalaisten 
kansanopistojen edunval-
vojana ja niiden yhteisenä 
äänenä sivistyksellisen 
tasa-arvon ja elinikäisen 
oppimisen toteutumiseksi 
sekä kansanopistojen  
toimintaedellytysten vah- 
vistamiseksi. Yhdistys on 
kaksikielinen ja edistää 
suomen- ja ruotsinkielisten 
kansanopistojen yhteistyötä. 

VAIKUTAMME julkiseen 
keskusteluun ja päätök-
sentekoon sekä teemme 
kansanopistojen toimin-
taa tunnetuksi. Tuemme  
kansanopistoliikkeen  
moniarvoisuudesta ja 
erilaisista aatetaustoista 
rakentuvaa sivistysteh-
tävää sekä vahvistamme 
kansanopistoliikkeen 
yhtenäisyyttä. 

SKY-FFF on Suomessa toimivien kansanopistojen yhteinen etujärjestö. 

YHDISTYKSEN PALVELUT 
tukevat kansanopistojen 
uudistumista ja kehitty- 
mistä. Yhdistys osallistuu 
pohjoismaiseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön.  

TAVOITTEENAMME on, 
että kansanopistot ovat  
tunnettu ja arvostettu 
koulutusmuoto, jolla 
on merkittävä rooli 
suomalaisen yhteis-
kunnan osaamisen, 
sivistyksen ja hyvin-
voinnin rakentajana.

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY.  
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY.  

TOIMINTATAPAMME

VAIKUTTAVA

	Osallistumme ennakoivasti 
ja aloitteellisesti yhteis-
kunnalliseen vaikuttami-
seen ja säädöshankkeisiin.

	Meillä on jatkuva ja tiivis 
yhteys viranomaisiin ja 
eduskuntaan.

	Vaikutamme yhdessä 
sidosryhmiemme kanssa. 
Osallistamme jäsenyhtei-
söjä vaikuttamistyöhön.

	Teemme kansanopistojen 
tarjoamia opiskelumah-
dollisuuksia tunnetuksi.

UUDISTAVA

	Ennakoimme kansanopis-
tojen toimintaympäristön 
muutoksia ja tulevaisuu-
den tehtäviä.

	Vahvistamme kansan- 
opistojen henkilöstön 
osaamista. 

YHDISTÄVÄ

	Olemme jatkuvassa  
vuorovaikutuksessa  
opistokentän kanssa.

	Vahvistamme  
osaamisen jakamista  
kansanopistojen välillä. 

	Jäsenpalvelumme  
vahvistavat kansanopisto-
liikkeen yhteisyyttä.

	Edistämme hyvää  
hallintoa ja yhtenäisiä 
menettelytapoja  
kansanopistoissa.

KESTÄVÄ

	Meillä on hyvä ja  
osallistuva hallinto, jolla 
on tahto ylläpitää ja 
kehittää kansanopisto- 
liikettä. 

	Noudatamme hyvää  
hallintotapaa.

	Toimimme osallistavasti 
ja avoimesti. 

	Meillä on osaava,  
sitoutunut ja hyvinvoiva 
henkilöstö ja tasapainoi-
nen talous.
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STRATEGISET TEEMAT/PAINOPISTEET

KANSANOPISTOT  
OVAT UUTTA LUOVIA 
JA KESTÄVIÄ

Kansanopistot ovat kokeilevia, 
kehittäviä ja yhteiskuntaa 
uudistavia oppilaitoksia.  
Ne edistävät toiminnallaan 
kestävää tulevaisuutta,  
luovat edellytyksiä uudista-
valle oppimiselle ja merkityk-
sellisen elämän kokemiselle.

Sivistyspedagogiikka ja  
yhteisöllisyys ovat kansan- 
opistojen keskeiset työkalut, 
joilla tuetaan yhteiskunnan  
ja yksilöiden uudistumista.

KANSANOPISTOILLA  
ON TUNNISTETUT  
TEHTÄVÄT

Kansanopistoilla on merkittävä 
rooli suomalaisen yhteiskunnan 
sivistyksen ja hyvinvoinnin 
rakentajana. Ne edistävät ihmisen 
kasvamista täyteen potentiaaliin. 
Kansanopistot haluavat ottaa  
hoitaakseen uusia koulutustehtä-
viä. Ne asemoituvat vankemmin 
osaksi suomalaista koulutus- 
järjestelmää. Ne myös vaihto- 
ehtoistavat, täydentävät ja tukevat 
suomalaista koulutusjärjestelmää. 
Ne osallistuvat suomalaisten  
koulutustason nostamiseen. 
Kansanopistot ja niiden tehtävät 
tunnetaan ja niitä arvostetaan.

KANSANOPISTOT  
EDISTÄVÄT KAIKKIEN  
MAHDOLLISUUKSIA OPPIA

Kansanopistojen koulutus  
tukee kaikkien yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia sivistykseen ja 
yhteiskunnalliseen osallisuuteen. 
Olemme olemassa, jotta jokainen 
ihminen saisi tavoitella hyvää  
elämää oppimisen keinoin riippu-
matta siitä, mistä hän on tulossa  
tai mihin hän on menossa. Kansan- 
opistojen koulutus tukee hyvinvoivaa 
kansalaisyhteiskuntaa ja edistää 
demokratiaa sekä yhteiskuntarauhaa. 
Kansanopistojen keskeisiä työkaluja 
ovat ohjauksellisuus ja opiskelijan 
aito kohtaaminen. 

KANSANOPISTO- 
VERKOSTO ON  
VAHVA

Kansanopistoilla on  
hyvät toimintaedellytykset 
tehtäviensä hoitamiseen. 
Niillä on tehtävien edellyt-
tämät resurssit sekä 
edellytykset kehittyä ja 
uudistua. Kansanopistojen 
valtakunnallinen verkosto  
pysyy vahvana ja elinvoi-
maisena. Kansanopistojen 
toiminta tunnetaan laajasti, 
ja opistot toimivat aktiivisesti 
verkostoissa.  

STRATEGIA 



STRATEGISET 
PAINOPISTEET

INFO

Kansanopistot ovat tunnettu ja arvostettu koulutusmuoto, jolla on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan  
osaamisen, sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentajana.

Kansanopistot edistävät  
kaikkien mahdollisuuksia oppia.

Kansanopistot ovat  
uutta luovia ja kestäviä.

Kansanopisto- 
verkosto on vahva. 

Kansanopistoilla on  
tunnistetut tehtävät.

TAVOITE

UUDISTAVA

YHDISTÄVÄ

KESTÄVÄ

VAIKUTTAVA
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TEEMME STRATEGIAN TODEKSI 
SEURAAVIEN KEHITYSTAVOITTEIDEN 
AVULLA (2023–2026) 

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY.  



TEEMME STRATEGIAN TODEKSI SEURAAVIEN KEHITYSTAVOITTEIDEN AVULLA (2023–2026)

	Vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnalli-
seen keskusteluun tulevaisuudesta ja  
sivistyksestä.

	Vaikutamme siihen, että kansanopistoilla 
on yhteiskuntaa uudistavia tehtäviä,  
ja vahvistamme kansanopistojen  
uudistumiskykyä. Teemme aktiivisesti 
yhdessä jäsentemme kansanopistojen 
sekä sidosryhmien kanssa tulevaisuus-
työtä. Ennakoimme toimintaympäristön  
muutoksia ja tunnistamme kansan- 
opistojen uusia tehtäviä. 

	Vahvistamme kansanopistojen  
henkilöstön osaamista kaksoissiirty-
mässä (kestävyys ja digitaalisuus). 
Kansanopistoilla on kestävyystiekartta 
vuoteen 2025 mennessä ja keinot  
hiilijalanjäljen pienentämiseen.  
Mallinnamme sosiaalisen kestävyyden 
näkökulmasta kansanopistojen  
kädenjälkeä.

	Luomme yhdessä yhteiskunnan  
toimijoiden kanssa kumppanuuksia,  
joiden avulla rakennetaan hyvinvointia  
ekologisesti kestävälle ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaiselle perustalle. 

	Kehitämme sivistyspedagogiikkaa  
huomioiden uudistava oppiminen, 
merkityksellinen elämä ja yhteisöllisyys. 
Tuemme digitaalisen osaamisen kehitty-
mistä siten, että se tukee kansanopisto-
jen pedagogista toimintakulttuuria.

	Tuemme hankkeilla opistojen  
uudistumiskykyä sekä sivistys- 
pedagogiikan ja yhteisöllisyyden  
kehittämistä. 

PAINOPISTE: 

KANSANOPISTOT OVAT UUTTA LUOVIA JA KESTÄVIÄ

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY.  



	Osallistumme aktiivisesti sivistys- 
keskusteluun ja teemme sivistyksen 
merkitystä tunnetuksi merkityksellisen 
elämän rakentamisessa. 

	Teemme kansanopistojen koulutuksia 
tunnetuksi. Vaikutamme siihen, että 
kansanopistojen koulutus tunnistetaan 
ja tunnustetaan muissa oppilaitoksissa, 
työelämässä ja osana suomalaista  
koulutusjärjestelmää.  

	Vahvistamme vaikuttamistyöllä  
kansanopistojen koulutustehtäviä ja 

niiden asemaa suomalaisessa koulutus-
järjestelmässä.

	Vaikutamme siihen, että kansanopis-
tojen koulutus tukee sujuvia siirtymiä 
elämässä ja koulutuspolulla eteenpäin.

	Vakiinnutamme yhdessä kansanopistojen 
kanssa Opistovuosi oppivelvollisille  
-koulutuksen. Seuraamme ja kehitämme 
sen vaikuttavuutta. Kasvatamme 
opiskelijamäärää tekemällä koulutusta 
tunnetuksi. Vaikutamme rahoituksen 
vahvistumiseen.

	Vahvistamme kansanopistojen roolia 
korkeakoulupolulla. Toteutamme 
kokeilun korkeakouluun valmistavaksi 
koulutukseksi nuorille aikuisille ja 
laadimme mallin pysyväksi toiminnaksi. 
Vaikutamme rahoitukseen.

	Huolehdimme siitä, että kansanopistojen 
koulutus on näkyvästi esillä digitaalisissa 
ohjauspalveluissa. 

TEEMME STRATEGIAN TODEKSI SEURAAVIEN KEHITYSTAVOITTEIDEN AVULLA (2023–2026)

PAINOPISTE: 

KANSANOPISTOILLA ON TUNNISTETUT TEHTÄVÄT

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS RY.  



	Vahvistamme kansanopistojen roolia 
suunnannäyttäjinä elämän merkityksel-
lisyyden, osallisuuden, demokratian ja 
yhteiskuntarauhan edistämisessä. 

	Vaikutamme siihen, että kaikilla maahan 
muuttaneilla olisi mahdollisuus oppia 
kieltä ja kotoutua Suomeen. Vaikutamme 
kehittämis- ja viestintätyöllä siihen, että 
kansanopistojen maahanmuuttajille 
tarjoama koulutus on monipuolista ja se 
kehittyy toimintaympäristön muutokset 

huomioiden. Vaikutamme koulutuksen 
rahoitukseen ja opiskelijoiden toimeen-
tuloon liittyviin säädöshankkeisiin. 

	Vahvistamme kansanopistojen  
mahdollisuuksia huolehtia siitä,  
että kaikilla olisi mahdollisuus oppia 
perustaitoja ja tulevaisuustaitoja sekä 
kokea elämän merkityksellisyyttä  
sivistyksen keinoin. 

	Vaikutamme jatkuvan oppimisen  
uudistukseen ja vahvistamme  
kansanopistojen valmiuksia osallistua 
siihen. Muotoilemme yhdessä kansan- 
opistojen kanssa kokonaisuuksia,  
jotka palvelevat työelämässä olevia  
ja työttömyysuhan alaisia aikuisia.  
Tuemme kansanopistojen verkostoi-
tumista ja kumppanuusstrategioiden 
laatimista.

TEEMME STRATEGIAN TODEKSI SEURAAVIEN KEHITYSTAVOITTEIDEN AVULLA (2023–2026)

PAINOPISTE: 

KANSANOPISTOT EDISTÄVÄT KAIKKIEN MAHDOLLISUUKSIA OPPIA 
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	Vaikutamme siihen, että kansanopistoilla 
on ennakoitava ja monialaisuuden  
huomioiva rahoitus. Vaikutamme  
ennakoivasti kehittyvään koulutus- 
lainsäädäntöön ja huolehdimme,  
että kansanopistot ovat mukana  
keskeisissä koulutuspoliittisissa uudis-
tuksissa. Viemme eteenpäin jäsenten  
havaitsemia säädösmuutostarpeita.

	Tuemme kansanopistojen uudistumis- 
kykyä siirtymässä koronaepidemian  
jälkeiseen aikaan. Seuraamme  
kansanopistojen elinvoimaisuutta  
ja toimintakyvyn kehittymistä.

	Edistämme hyviä toimintatapoja  
säännösten noudattamisessa.

	Vahvistamme kansanopistoliikkeen  
yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä.  
Toimintamme perustuu jatkuvaan  
vuorovaikutukseen opistokentän kanssa. 
Tuemme osaamisen jakamista ja yhteistä 
oppimista kansanopistojen välillä. 

	Vahvistamme yhteistä identiteettiä  
kasvattamalla kansanopistojen  
tunnettuutta. Vuoteen 2025 mennessä 
Kansanopistot-brändi on otettu käyttöön 
suuressa osassa kansanopistoja.  

Kehitämme kansanopistojohtamista 
yhteisten toimintatapojen, sivistys- 
pedagogiikan ja yhteisöllisyyden  
edistämiseksi.

	Vahvistamme kumppanuutta  
kansanopistojen ylläpitäjä- 
yhteisöjen kanssa.

TEEMME STRATEGIAN TODEKSI SEURAAVIEN KEHITYSTAVOITTEIDEN AVULLA (2023–2026)
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