
KANSANOPISTO-OPINTOJEN 
ESITTELY LUKIOLAISILLE

Suomen Kansanopistoyhdistys –
Finlands Folkhögskolförening ry



Kansanopistoissa on Suomen laajin opiskelutarjonta, josta voit valita 
sinua kiinnostavan koulutuksen. Kansanopisto on myös oiva paikka 

viimeistellä aiempia opintoja tai tähdätä kokonaan uuteen. 



Mikä on kansanopisto?

• Kansanopistossa voit opiskella lukuvuoden 
mittaisella kansanopistolinjalla, suorittaa 
avoimen yliopiston opintoja tai suorittaa 
ammatillisen tutkinnon.  

• Kansanopisto on yhteisöllinen 
oppimisympäristö, jossa opiskellaan yhdessä 
toisten nuorten tai aikuisten kanssa.

• Kansanopistossa voit asua opiston 
asuntolassa. Opistolla asuminen on edullinen 
ja mukava tapa itsenäiseen ja yhteisölliseen 
opiskelijaelämään.



Kansanopistot Suomen kartal la

Suomessa on 74 kansanopistoa, ja 81 
kansanopistokampusta. Kampuksista 
11 on ruotsinkielisiä ja loput 
suomenkielisiä.



MITÄ KANSANOPISTOSSA 
VOI OPISKELLA?



Kansanopistol injat

• Kansanopistolinjat kestävät yleensä yhden 
lukuvuoden.

• Kansanopistolinjalla voit hankkia syvällistäkin 
osaamista sinua kiinnostavalla alalla. 

• Linjan suorittamisesta saat myös todistuksen ja 
kuusi lisäpistettä hakiessasi toisen asteen 
koulutukseen. 

• Monilla kansanopistolinjoilla valmistaudutaan 
jatko-opintoihin tai suoritetaan avoimen 
yliopiston opintoja.

• Suosittuja aloja ovat esim. kielet, yhteiskunta, 
media, liikunta, kasvatusala, ympäristö sekä 
taidealat. 

”Yhteishenkemme oli läpi vuoden 
aivan loistava – kannustimme ja 
autoimme toisiamme kaikkien 
haasteiden läpi. Vietimme 
yhdessä pitkiäkin iltoja koululla 
kurssitehtäviä viimeistellen tai 
peli-iltoja järjestäen.”



Kansanopistolinjat, esimerkkejä
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Avoimen korkeakoulun opintoja 1/2

• Avoimen korkeakoulun opinnot ovat usein osana 
kansanopistolinjoja.

• Opinnot järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa.

• Kansanopistovuoden aikana voit suorittaa yhden 
tai kahden aineen perusopinnot sekä kieli- ja 
viestintäopintoja.

• Voit sisällyttää suorittamasi 
opintokokonaisuudet tutkintoon, kun pääset 
tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun.

• Kansanopistovuoden jälkeen voit hakea tutkinto-
opiskelijaksi korkeakoulun ensikertalaiskiintiössä.

”Tuli täydet pisteet jatko-
opiskelupaikan pääsykokeessa, 
johon aiemmin en ollut päässyt. 
Kannatti!”



Avoimen korkeakoulun opintoja 2/2  

• Opintojen aikana voit:

• parantaa valmiuksia yliopistoon tai 
ammattikorkeakouluun pyrkimiseen ja 
edistää opiskelutaitoja, 

• selkiyttää omaa alavalintaasi ja kokeilla 
yliopisto-opintojen sopivuutta sinulle,

• joillakin aloilla suorittaa väyläopintoja ja 
hakea korkeakouluun avoimen väylän kautta. 

• Kansanopistossa opiskelet ryhmässä samasta 
alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. 

”Viestintäopintojen kursseilla opin 
lukemaan ja kirjoittamaan 
tieteellisiä tekstejä sekä etsimään 
niitä verkosta. Näitä taitoja 
tarvittiin biologian väyläopintoja 
tehtäessä. Sain opiskelupaikan 
yliopistosta.”



Avoimen yliopiston ja korkeakoulun linjat, esimerkkejä
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Ammati l l inen koulutus

• Kansanopistoissa järjestetään sekä ammatillisia 
perustutkintoja, ammattitutkintoja että 
erikoisammattitutkintoja. Lisäksi voit 
suorittaa ammatillisten tutkintojen osia.

• Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

• Voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
• Haetaan jatkuvan haun kautta.
• Tarjolla olevia aloja mm. kasvatus- ja ohjausala, media-

ala, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluala, liikunta, 
hieronta-ala, johtaminen, luontoala, seurakunta- ja 
hautauspalveluala, taideteollisuusala, tieto- ja 
kirjastopalveluala, tieto- ja viestintätekniikka.

Opiskelu on yksilöllistä ja 
joustavaa, mutta 
opiskelussa korostuvat myös 
yhdessäolo, vuorovaikutus 
ja opiskelijaryhmän tuki.



Opiskelun kustannukset

• Opiskelu kansanopistossa on yleensä 
maksullista. Opintomaksu sisältää usein 
asumisen ja ruokailut opistolla. 

• Kansanopisto-opiskelijana voit hakea Kelasta 
toisen asteen opintotukea opiskelun ajaksi. 

• Asuntolassa asuessasi olet oikeutettu 
asumislisään.

• Opintotuki ei vähennä myöhempiin 
korkeakouluopintoihin myönnettäviä 
tukikuukausia.



Miten voit hakea kansanopistoon ?

• Hakuajat kansanopistolinjoille ovat opisto- ja 
linjakohtaisia. 

• Hakuajat ovat tavallisimmin keväällä ja 
kesällä. 

• Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella 
hakemuksella tai opistosta saatavalla 
hakulomakkeella.

• Vapaita opiskelupaikkoja voit tiedustella 
suoraan opistoista myös lukuvuoden aikana.

• Löydät kansanopistot sekä opintotarjonnan 
kansanopistokoulutusten hakukoneesta.

https://www.kansanopistot.fi/koulutukset/#keyword=&courseTypes=opistovuosi


Kansanopistot Suomen koulutusjärjestelmässä



” Olen saanut kansanopistosta loistavia työkaluja tulevaa varten ja 

keksinyt, mitä alan opiskelemaan. Olen löytänyt oman 

elämäntehtäväni.”

”Se on täydellinen vaihtoehto ihmiselle, joka etsii omaa kiinnostuksen 

kohdettaan. Se oli kaikkea muuta kuin välivuosi. Laaja 

koulutusvalikoima antaa mahdollisuuksia monille ja parantaa jatko-

opintoihin pääsyä.”

kansanopistot.fi

https://www.kansanopistot.fi/wp-content/uploads/2021/11/MoMa_kansanopistot_081121_lowres-3.pdf
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