OPISTOVUOSI

SEKÄ MUUT OPPIVELVOLLISILLE
TARKOITETUT KOULUTUKSET
KANSANOPISTOISSA
Suomen Kansanopistoyhdistys –
Finlands Folkhögskolförening ry

Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus
• Peruskoulun päättäneille tarkoitettu yhden
lukuvuoden kestävä koulutus (vähintään 53
op).
• Koulutuksessa voit vahvistaa opiskelutaitojasi
ja osaamistasi sekä tutustua sinua
kiinnostavaan alaan.
• Saat tukea oman elämäsi ja tulevaisuutesi
suunnittelussa.
• Opistovuosi-koulutuksessa voit myös korottaa
peruskoulun arvosanojasi.
• Kansanopistovuoden jälkeen voit jatkaa
lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Opiskelu, asuminen ja ruokailu
ovat maksuttomia oppivelvollisille
tarkoitetussa koulutuksessa.

• Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä
(ks. Opetussuunnitelman perusteet) sekä oman
kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista.
• Yhteiset sisällöt
• Arjen taidot ja elämänhallinta (väh. 4 op)
• Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (väh. 4
op)
• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (väh. 4 op)
• Matemaattiset perustaidot ja
ongelmanratkaisutaidot (väh. 4 op)
• Aktiivinen kansalaisuus (väh. 4 op)
• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (väh. 4 op)

• Suuntautumisopinnot (n. 29 op)
• Vaihtelevat opistoittain
• Voit valita sinua kiinnostavia opintoja
• Tarjolla on esimerkiksi mediaa ja
viestintää, musiikkia, teatteria, tanssia,
liikuntaa, pelialaa, psykologiaa,
ympäristö- ja luonnontieteitä sekä kieliä

Kenelle koulutus sopii?
Sinulle peruskoulun päättävä nuori, joka
•

•
•
•
•
•
•

haluat parantaa perustaitojasi ja
opiskeluvalmiuksiasi menestyäksesi toisen asteen
opinnoissa
kaipaat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
haluat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi
löydät kansanopistosta sinua kiinnostavia
suuntautumisopintoja
kaipaat tukea elämänhallintavalmiuksiesi ja arjen
taitojesi vahvistamisessa
iloitset yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta
ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
olet keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion

Miksi kansanopistoon?
•
•
•

Kansanopisto on yhteisöllinen oppimisympäristö,
jossa opiskellaan yhdessä toisten nuorten
kanssa.
Yhteisten opintosisältöjen lisäksi
kansanopistossa voit opiskella sitä mikä sinua
kiinnostaa.
Monissa kansanopistoissa voit 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.

O p i s t o v u o s i - ko u l u t u s t a t a r j o a v a t
suomenkieliset kansanopistot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Lehtimäen opisto,
Etelä-Savo: Savonlinnan kristillinen opisto, STEP-koulutus (Pieksämäki), Suomen Nuoriso-opisto
Kainuu: Kainuun Opisto
Keski-Pohjanmaa: Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Keski-Suomi: Alkio-opisto, Iso Kirja –opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Jämsän Kristillinen
Kansanopisto, Karstulan Evankelinen Opisto
Lappi: Peräpohjolan Opisto, Pohjantähti-opisto, Ranuan kristillinen kansanopisto
Pirkanmaa: Karkun evankelinen opisto
Pohjois-Karjala: Kiteen Evankelinen Kansanopisto, Lieksan kristillinen opisto
Pohjois-Pohjanmaa: Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto,
Reisjärven kristillinen opisto
Pohjois-Savo: Pohjois-Savon opisto, Portaanpään kristillinen opisto
Satakunta: Kankaanpään opisto
Uusimaa: Helsingin Evankelinen Opisto (HEO kansanopisto), Kanneljärven Opisto, Pekka Halosen
akatemia
Varsinais-Suomi: Muurlan Opisto

Opistovuosi-koulutusta tarjoavat ruotsinkieliset
kansanopistot

•

Pohjanmaa: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Kredu - Kristliga
Folkhögskolan i Nykarleby, Kronoby folkhögskola, Lappfjärds folkhögskola

•

Uusimaa: Borgå folkakademi, Västra Nylands folkhögskola

Muut oppivelvollisten koulutukset
kansanopistoissa
•

Tutkintoon valmentava TUVA-koulutus
•

•

Ammatillinen koulutus
•

•

30 kansanopistossa

Lukiokoulutus
•

•

15 kansanopistossa. TUVA-koulutuksessa saat valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen
tutkintokoulutukseen, selkeän suunnitelman jatko-opintoihin ja työelämään sekä paremmat edellytykset suorittaa
lukion tai ammatillisen tutkinnon.

5 kansanopistossa

Aikuisten perusopetus ja maahanmuuttajille suunnattu koulutus
•

Aikuisten perusopetusta 20 kansanopistossa. Lisäksi voit maahanmuuttajataustaisena oppivelvollisena opiskella
kansanopistojen koulutuksissa, joissa toteutetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisia
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ops-perusteita tai maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opssuositusta.

Ammatillinen koulutus kansanopistossa
•

•
•
•
•

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 ja yhteishaun kautta.
Tarjolla olevia aloja mm. kasvatus- ja ohjausala, mediaala, 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.

Kansanopistot Suomen kartalla

Suomessa on 75 kansanopistoa, ja 82
kansanopistokampusta. Kampuksista 11 on
ruotsinkielisiä ja loput suomenkielisiä.

M i te n vo i t h a ke a ka n s a n o p i sto o n ?
• Kansanopiston oppivelvollisille
suunnattuihin koulutuksiin voit
hakea Opintopolku.fi -sivuston
kautta kevään 2022 yhteishaussa.
• Vapaita opiskelupaikkoja voit
tiedustella suoraan opistoista myös
lukuvuoden aikana.
• Löydät oppivelvollisille tarkoitetut
koulutukset sekä niitä järjestävät
opistot kansanopistokoulutusten
hakukoneesta.

”Kannattaa hakea tänne. Ajattelin just yks päivä, että mitä jos olisinkin
jatkanut sitä, mitä en halua. Koen olevani tosi onnekas, että löysin
tämän koulutuksen.”
”Olen saanut kansanopistosta loistavia työkaluja tulevaa varten ja
keksinyt, mitä alan opiskelemaan. Olen löytänyt oman
elämäntehtäväni.”

kansanopistot.fi

