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Mikä on oppivelvol l is i l le tarkoitettu
Opistovuosi -koulutus kansanopistoissa ?

• Yhden lukuvuoden kestävä koulutus, 
laajuus 53 opintopistettä

• Tavoitteena on vahvistaa nuoren 
opiskelutaitoja ja osaamista 

• Koulutuksessa tuetaan nuorta oman 
elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa

• Kansanopistovuoden jälkeen voi jatkaa 
toiselle asteelle, eli lukioon tai 
ammatilliseen koulutukseen

• Koulutus alkaa elokuussa 2021

Opiskelu, asuminen ja ruokailu ovat 
maksuttomia oppivelvollisille 
tarkoitetussa koulutuksessa. 



• Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä (ks. Opetussuunnitelman perusteet) 
sekä valinnaisista opinnoista.

• Yhteisiä sisältöjä ovat mm. opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, 
vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot, opiskelu- ja 
urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan liittyvät taidot.

• Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee opistoittain. Valittavia opintoja ovat 
esimerkiksi taide ja teatteri, media ja viestintä, liikunta ja terveys, kasvatus ja 
ohjaus, psykologia sekä kielet ja kansainvälisyys.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/vapaan-sivistystystyon-ops-luonnos-lausunnoille_0.pdf


Miksi kansanopistoon? 

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

• Yhteisten opintosisältöjen lisäksi 
kansanopistossa nuori voi opiskella sitä 
mikä itseä kiinnostaa.

• Monissa kansanopistoissa voi korottaa 
peruskoulun päättötodistuksen 
arvosanoja, suorittaa lukion kursseja, 
opiskella ammatillisessa koulutuksessa tai 
kurkistaa korkeakouluopintoihin.



Kansanopistossa voi asua. 

Opistolla asuminen on mukava tapa tutustua 

itsenäiseen ja yhteisölliseen opiskelijaelämään.

Asuminen kansanopistossa on maksutonta 

oppivelvollisille.



”Olen vuoden aikana kasvanut ihmisenä, itsenäistynyt, kasvattanut hurjasti sosiaalista 

pääomaani ja rohkaistunut muillakin tavoin. Tulevaisuuden suunnitelmani ovat selkeämmät 

kuin vuosi sitten.”

”Olen saanut nostettua numeroita ja nyt on todennäköistä, että pääsen haluamaani kouluun.”

”En voi myöskään jättää mainitsematta ihanaa opiskeluryhmääni! Yhteishenkemme oli läpi 

vuoden aivan loistava – kannustimme ja autoimme toisiamme kaikkien haasteiden läpi.”

Kokemuksia kansanopisto-opiskelusta. Kansanopistot.fi.



Kansanopistot Suomen karta l la

Suomessa on 75 kansanopistoa, ja 84 
kansanopistokampusta. Kampuksista 11 
on ruotsinkielisiä ja loput 
suomenkielisiä.



Miten haen kansanopistoon ?

• Hae kansanopiston oppivelvollisille 
suunnattuun koulutukseen keväällä 
2021 ottamalla yhteyttä suoraan 
koulutusta järjestävään 
kansanopistoon.

• Löydät oppivelvollisille tarkoitetut 
koulutukset sekä niitä järjestävät 
opistot kansanopistokoulutusten 
hakukoneesta kevään 2021 aikana. kansanopistot.fi


