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Julkaisuvapaa

Opiskelijoiden tyytyväisyys kansalaisopistoihin on kasvanut
Kansalaisopistot koetaan arvostetuksi, luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi lähipalveluksi.
Opiskelijoiden tyytyväisyys kansalaisopistojen toimintaan on vankka. Kansalaisopistojen opiskelijoista yli
90% on suositellut tai aikoo suositella omaa opistoaan ystäville tai tuttaville. Opiskelijoista yli 80% aikoo
jatkaa opiskelua opistossa tulevina vuosina.
Kahdeksan kansalaisopiston teettämä, valtakunnallisestikin merkittävä, asiakastyytyväisyyskysely on
juuri valmistunut. Mielipiteensä kansalaisopistojen toiminnasta kertoi 2145 opiskelijaa maaliskuussa
tehdyssä kyselyssä. Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä opistojen tiedottamisesta,
ilmoittautumiskäytännöistä, palveluista, tiloista ja yhteiskunnallisesta merkittävyydestä.
Lähellä oleva opisto on tärkeä
Kysyttäessä syytä opiskeluun kansalaisopistossa merkittävimmiksi tekijäksi nousi opiston läheinen
sijainti ja lisäksi opetuksen laatu ja kurssitarjonta. ”Lähes jokaisessa suomalaisessa kunnassa on
saatavilla kansalaisopistojen tarjoamaa koulutusta ja harrastustoimintaa. Ei ole ihme, että tämä
koulutuksen lähipalvelu on tärkein syy siihen, että opiskelija tulee kansalaisopistoon. Tämä on hyvä
myös muistaa kun Suomeen rakennetaan suurempia alueellisia opistoja. Hallintoa voi kyllä keskittää,
mutta tulee huolehtia siitä, että vapaan sivistystyön koulutuspalvelut ovat kuntalaisille saatavissa
lähellä, koska ne koetaan tärkeiksi,” toteaa koulutussuunnittelija Jyrki Käppi Petäjä ‐opistosta.
Opetus on laadukasta ja monipuolista
Tutkimuksessa pyydettiin kuvaamaan opistojen toimintaa ja vastaajien mielestä vahvuuksina ovat hyvä
opetus ja opettajat, monipuolinen ja kiinnostava kurssitarjonta, hyvä työskentelyhenki ja ilmapiiri.
Opiskelun ja harrastamisen lisäksi opiskelijat kokivat merkittävinä sosiaalisten suhteiden ja yhdessä
tekemisen tärkeyden opistojen kursseilla.
Kansalaisopistojen opiskelijoille tärkein tiedonlähde koulutusmahdollisuuksista on edelleen jokaiseen
kotiin jaettava opinto‐opas. Opinto‐oppaan merkitys tiedon jakajana oli jopa kasvanut verrattuna
vuonna 2009 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen. Internetin käyttö kurssitietojen etsimisessä oli myös
kasvanut aikaisempaan tutkimukseen verrattuna. Opiskelijat käyttivät tutkimuksen mukaan tiedon
hakemiseen useita eri kanavia verrattuna vuoteen 2009.
Maaliskuussa 2013 tehtyyn tutkimukseen osallistuivat Valkeakoski‐opisto, Järvenpään Opisto, Mäntsälän
kansalaisopisto, Petäjä ‐opisto, Pieksämäen seutuopisto, Wahren‐opisto, Vanajaveden opisto, Wellamo‐
opisto. Opiskelijoita opistoissa on yhteensä vajaa 45 000. Tutkimuksen suoritti Innolink Oy.
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