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Kesäyliopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joiden tarkoituksena on järjestää koulutusta, joka
mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tukee yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta.
Lain mukaan kesäyliopistojen toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin
osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen.
Suomessa toimii ympäri vuoden 19 kesäyliopistoa, joilla on vakinaisia toimipaikkoja yli 30 paikkakunnalla.
Kesäyliopiston järjestämiin opintoihin osallistuu vuosittain yli 100 000 opiskelijaa, joista vuosittain naisia
on noin 70%. Kesäyliopistot kouluttavat ja kehittävät ympärivuotista toimintaansa kiinteässä yhteistyössä.
Strategiakauden loppuun mennessä vuosittainen opiskelijamäärä on lähes 150 000.
Kesäyliopiston järjestämissä opinnoissa painottuvat tutkittuun tietoon perustuvat opinnot ja opiskelijat
opiskelevat useimmiten tavoitteellisesti päämääränään hyödyntää opintoja muiden opintojen osina tai
edistääkseen työuraansa.
Suomen kesäyliopistot ry:n toiminnan päämääränä on vahvistaa kesäyliopistojen asemaa ja turvata niiden
toimintakyky vapaassa sivistystyössä.

KESÄYLIOPISTO TARJOAA VALMIIN VAIHTOEHDON KAIKILLE
Kesäyliopistot palvelevat asiakkaitaan eri elämänvaiheissa tarjoten laajan opiskelumahdollisuuden jokaiselle.
Kesäyliopistot järjestävät avointa korkeakouluopetusta, työelämälähtöistä koulutusta ja yleissivistävää
koulutusta. Kesäyliopistot kehittävät yhdessä yhä paremmin opiskelijoiden tarpeisiin soveltuvia opetusmuotoja
sekä digitaaliseen opetukseen että lähiopetukseen.
Nuorimmat opiskelijoista osallistuvat lasten tiedekasvatustoimintaan ja vanhimmat Ikääntyvien yliopistotoimintaan. Koulutuksiin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet – iästä, pohjakoulutuksesta tai opintooikeuksista riippumatta.

KESÄYLIOPISTOT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN JATKUVAAN OPPIMISEEN
Työn murroksessa edellytetään jatkuvaa oppimista, jossa kehitetään ja uudistetaan osaamista elämän ja
työuran eri vaiheissa. Kesäyliopistot tarjoavat kaikille avointa, joustavaa ja laadukasta koulutusta ammattitaidon syven- tämiseen ja uudistamiseen, työssä jaksamiseen sekä työurien pidentämiseen.

Työelämässä digitalisaatio muuttaa työn sisältöä ja tekemisen tapoja. Heikkojen perustaitojen vahvistamiseen
kiinnitetään koulutustarjonnassa erityishuomiota. Aikuisten digitaitoihin tarjotaan eritasoisia ja muotoisia
koulutuksia. Monipuolisissa tieto- ja viestintätekniikan koulutuksissa opiskelijat saavat mahdollisuudet
menestyä työpaikalla ja opiskelussa sekä parantaa hyvinvointia.
• Kesäyliopistojen yhteisellä työelämälähtöisten koulutusten konseptoinnilla pyritään kehittämään monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia asiakaslähtöisesti.
• Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen prosesseja kehitetään ja otetaan yhteisesti käyttöön
kesäyliopistoissa niin, että opiskelija voi hyödyntää hankittua osaamista myös muissa yhteyksissä.
• Opintojen ohjauspalveluita kehitetään palvelemaan paremmin asiakkaan tilanteeseen sopivaa tarkoituksenmukaista opintopolkua.

AVOINTA KORKEAKOULUOPETUSTA KEHITETÄÄN KESÄYLIOPISTOISSA
Tiiviimmän korkeakouluyhteistyön kautta on monessa kesäyliopistossa tehty mittavia uudistuksia avoimen
korkeakoulun opinnoissa, jotka on suunnattu tutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös lukiolaisille, työelämässä
oleville tai työhön aikoville. Koulutustarjontaa monipuolistetaan ja laajennetaan sekä väyläopintoja avataan
suuremmalle joukolle tutkinto-opiskelijoiksi haluaville.

JULKINEN RAHOITUS ON TURVATTAVA
Lakisääteistä koulutustehtävän hoitamiseksi entistä tehokkaammin ja laajemmin huomioiden uudet yhteiskunnalliset haasteet, mm. työn murrokseen ja maahanmuuttoon liittyvät kotoutumisen haasteet, kesäyliopistot
tarvitsevat kestävän ja ennakoitavan rahoitusjärjestelmän, jonka perusedellytyksenä on riittävä perusrahoitus.
Kesäyliopistojen valtionrahoituksessa on pitkään jatkunut rahoitusvaje (54,6% v. 2019), joka on korjattava
niin, että se on riittävässä suhteessa opetustuntimääriin. Muuten vaarana on kurssimaksujen tuntuva nousu,
mikä heikentää tasa-arvoisia kouluttautumismahdollisuuksia Suomessa.

KESÄYLIOPISTO TEKEE SEN MINKÄ LUPAA
Kesäyliopistot ovat vahvoja ja luotettavia yhteiskunnallisia toimijoita maakunnallisesti. Organisaatiot ovat
kevyitä ja siksi myös kustannustehokkaita. Tämä takaa joustavan työskentelyn ja nopean reagoinnin uusiin
koulutustarpeisiin. Pätevät opettajat vastaavat laadukkaasta ja monipuolisesta opetuksesta.
Haluamme tukea yhteiskunnallista vuorovaikutusta olemalla aktiivinen vaikuttaja ja ottamalla myös osaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Haluamme olla mukana kehittämässä osaavaa ja hyvinvoivaa Suomea.

