
KANSANOPISTOT JA MINÄPYSTYVYYDEN TUKEMINEN 
KORKEASTI KOULUTETTUJEN MAAHAN MUUTTANEIDEN 

URAREITILLÄ



Kansanopistot
oppimisympäristönä

• Suomen yli 80 kansanopistosta yli puolella on 
maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia: 

• vapaan sivistystyön koulutuksia, perusopetusta, ammatillista 
koulutusta, työvoimakoulutusta, hankkeisiin liittyviä 
koulutuksia

• Kansanopistoissa yhdistyy opiskelu, asuminen 
ja   vapaa-aika

• Kansanopisto/yhteisöpedagogiikka



Koulutuksellisen minäpystyvyyden rakentumiseen liittyvät ulottuvuudet Anne Partasen kaaviota 
mukaillen (väitöskirja "Kyllä minä tästä selviän” 2011) 

Minäpystyvyys - voimavarat urareitille



Kansanopistojen henkilöstön 

ajatuksia minäpystyvyyden 

tukemisesta

”Kansanopistojen tarjoama opintopolku sopii erityisen hyvin 

akateemisille maahanmuuttajille, koska opetus tapahtuu pienissä 

ryhmissä, opiskelija saa sekä henkilökohtaista että ryhmässä 

tapahtuvaa ohjausta. Kansanopistoissa on yleensä vahvaa 

yhteisöllisyyttä ja maahanmuuttajaopiskelijat integroituvat osaksi 

yhteisöä. Myös ryhmän tuki on vahvaa.”



Kansanopistojen itsearviointi korkeasti 

koulutetuille maahan muuttaneille 

tarjottavasta tuesta
Asteikko 4–10 KA
sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan 8,26

arkielämän taidoissa 8,26

suoritusitsetunnon kehittämisessä 
(opiskelijan luottamusta omiin kykyihinsä, osaamiseensa ja selviytymiseensä)

8,23

merkityksellisten lähitavoitteiden löytymisessä 8,22

asioinnissa viranomaisten kanssa (esim. KELA ja TE-keskus) 7,95

harrastusten hankkimisessa 7,47

hakeutumisessa vaativimpiin työtehtäviin 7,26

ystävyyssuhteiden luomisessa kantaväestöön 7,21



Kansanopistojen itsearviointi 

opiskelumotivaatioon vaikuttamisesta

KUKA tai MIKÄ MOTIVOI ?

Asteikko 4–10 KESKIARVO

opettajat 8,95

kansanopiston toimintaan 

osallistuminen

(opiskelijakunta, tapahtumat, juhlat)

8,42

muiden maahan muuttaneiden 

onnistuminen

8,26

muun henkilökunta 7,83

kantaväestöä edustavavat opiskelijat 7,67

asuntolatoiminta 7,29



Opiskelijoiden kokemuksia 

minäpystyvyyden tukemisesta

• Kansaopiston campus-opiskeluympäristö             
koettiin turvalliseksi, ja opettajilta saatu 
kannustus ja arvostus lisäsivät              
minäpystyvyyden kokemusta.

• Aiemmin hankittu osaaminen nostettiin            
opintojen aikana esiin ja minäpystyvyyttä
tuettiin painottamalla vahvuuksiin. 

• Suomalaisen kulttuurin opiskelutaidot 
todettiin erilaisiksi kuin lähtömaassa.                  
Kontaktit suomalaisiin opiskelijoihin                      
koettiin tärkeinä.

• JAMK yhteistyön kautta syntyi ajatus Urasilta-
opinnoista, joka antaisi valmiudet 
korkeakouluopintoihin.



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

• Yhteisöllinen ja kohderyhmän turvalliseksi kokema 
kansanopistoympäristö voi tarjota tärkeän koulutuksellisen 
minäpystyvyyden tuen urareitillä korkeakouluopintoihin. 

• Menestyäkseen korkeakouluopinnoissa opiskelijalla tulee olla 
korkeakouluun siirtymisen aloitusvaiheessa yleisen kielitutkinnon 
taitotaso 4 ja hänellä tulisi olla taitoja itseohjautuvaan opiskeluun 
ja tiedonhakuun.

• Näemme tärkeänä, että korkeakoulut tiivistäisivät yhteistyötä 
vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa joustavien 
opintopolkujen rakentamiseksi. 

• Kansanopistoilta edellytetään aktiivista verkostoitumista mm. 
vastuukorkeakoulujen ja alueellisten oppilaitosten kanssa.



Kiitos mielenkiinnosta!

Leena Naskali

leena.Naskali@jko.fi

Sirkka Salvi

sirkka.salvi@jko.fi


