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1. SUOMEN KESÄYLIOPISTOT RY.

2. YLEISTÄ KESÄYLIOPISTOISTA

Kesäyliopistojen järjestäytynyt yhteistyö alkoi vuonna 1968, jolloin perustettiin niiden yhteistoimikunta. Vuodesta 1972 toimintaa 
on jatkanut Suomen kesäyliopistot ry. (rekisteröity 20.1.1972), joka toimii kesäyliopistojen valtakunnallisena yhteenliittymänä.

Suomen kesäyliopistot ry:n jäseninä vuonna 2019 oli 19 kesäyliopistoa ylläpitävää yhteisöä.

Suomen kesäyliopistot ry:n keskeisimpiin toimintoihin kuuluvat:

•   kesäyliopistojen edunvalvonta taloudellisissa ja säädöksellisissä asioissa
•   yhteydenpito mm. valtion- ja kuntien hallintoon sekä eri järjestöihin
•   koulutuspolitiikan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
•   yhteisten kehittämishankkeiden valtakunnallinen suunnittelu ja koordinointi
•   kesäyliopistojen yhteistiedotuksesta vastaaminen
•   kesäyliopistotoimintaa kuvaavien selvitysten ja tilastojen laadinta
•   kesäyliopistojen kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistäminen

Suomen kesäyliopistot ry:n hallitukseen vuonna 2019 kuuluivat: Raimo Turunen, puheenjohtaja sekä jäseninä rehtori Tuula 
Aamurusko (varalla rehtori Kaija Kähäri-Wiik), rehtori Elina Ivakko (rehtori Anne Havukainen), tiederehtori Kari Laine (rehtori 
Irene Myllylä), rehtori Leena Meriläinen (toiminnanjohtaja Mira Huotari), professori Hannu Rantanen (emeritusrehtori Ilkka 
Pöyhönen) ja rehtori Mari Smolander (rehtori Soili Meklin). Yhdistyksen pääsihteerinä toimi Tuija Österman.

                     Kesäyliopistot ovat kiinteä osa avoimen korkeakoulutoiminnan kokonaisjärjestelmää
                     ja ne järjestävät yleissivistävää sekä työelämälähtöistä osaamisen kehittämiseen 
                     tähtäävää koulutusta.

2.1 KESÄYLIOPISTOLAITOKSEN KEHITYS

Ensimmäinen kesäyliopisto perustettiin vuonna 1912 Jyväskylään. Toinen kesäyliopisto perustettiin 1936 Turkuun ja kolmas 
1951 Ouluun. Lähtökohtana olivat paikalliset koulutustarpeet, erityisesti opetusalan tarve saada yliopistotasoista täydennys- 
ja jatkokoulutusta. Monissa tapauksissa kesäyliopistot, paitsi toivat akateemisen koulutuksen korkeakoulupaikkakuntien ulko- 
puolisille alueille, myös muodostivat luontevan lähtökohdan korkeakoulun saamiselle sijaintipaikkakunnalleen. 

Kesäyliopistojen määrä kasvoi etenkin 1950- ja 1960- luvuilla, kun taas 1970- ja 1980-luvuilla laajeneminen tapahtui perus- 
tamalla kesäyliopistoille uusia toimipaikkoja. Alueellisuutta on lisätty edelleen järjestämällä koulutusta varsinaisten toimi- 
paikkojen ulkopuolella.

Vuonna 2019 Suomessa toimi 19 kesäyliopistoa. Niillä oli vakinaisia toimipaikkoja yhteensä 29 paikkakunnalla. Yksittäisiä 
koulutustapahtumia toimeenpantiin kaikkiaan 84 paikkakunnalla.

2.2 KESÄYLIOPISTOJEN HALLINTO

Toiminnasta vastaa organisaation hallitus tai johtokunta. Hallintoelinten päätösten mukaisesta toiminnasta vastaa rehtori, 
toiminnanjohtaja tai johtaja riippuen mitä nimitystä kesäyliopisto käyttää. Tiederehtorit toimivat kesäyliopistojen edustajina 
yliopistojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja osallistuvat kesäyliopistojen järjestämän avoimen yliopisto-opetuksen laadun 
kehittämiseen ja seurantaan.

Tuottamiensa koulutuspalvelujen määrään verrattuna kesäyliopistot tulevat toimeen varsin pienellä hallinto- ja suunnittelu-
henkilöstöllä. Vuonna 2019 niiden palveluksessa oli yhteensä 115 vakinaista toimihenkilöä. 3
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2.3 KESÄYLIOPISTOJEN TOIMINTA

Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä 
alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö (Laki vapaasta 
sivistystyöstä 632/1998).

Kesäyliopistojen identiteetti muodostuu seuraavista asioista:

•   alueellisuus (palvelevat kuntaa laajempaa väestöä ja sen tarpeita)
•   avoimuus (kaikilla on mahdollisuus osallistua)
•   korkea-asteen opetuksen järjestämiseen erikoistuneet (mutta voivat järjestää myös esim. toisen asteen koulutusta)
•   keskittyvät koulutukseen ja koulutusta tukeviin oheispalveluihin
•   nopealiikkeisyys (raskaat, ratkaisuja hidastava rakenteet puuttuvat)
•   virtuaalisuus (ei vakinaista opetushenkilökuntaa eikä omia rakennuksia)
•   verkottuneisuus
•   joustavuus (pystyvät vastaamaan erilaisiin tarpeisiin)
•   kustannustehokkuus (kiinteät kustannukset ovat pieniä)
•   omistuspohja on kunnallinen tai yksityinen
•   elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ja tukeminen

Kesäyliopistolaitoksen tavoitteena on ylläpitää ja monipuolistaa väestön koulutusmahdollisuuksia ja edistää asiakaslähtöisessä 
koulutustoiminnassaan toiminta-alueensa kehittymistä. 

Tässä tarkoituksessa kesäyliopistossa järjestetään:

•   avoimia yliopisto-opintoja ja avointa ammattikorkeakouluopetusta 
•   työelämän osaamista täydentävää koulutusta
•   yleissivistävää koulutusta
•   harrastustoimintaa edistävää koulutusta
•   kieli- ja kulttuurikoulutusta
•   yhteiskuntaan integroivia opintoja maahanmuuttajille
•   ikääntyvien yliopistotoimintaa
•   lukioon valmistavia kursseja, abikursseja, ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja 
•   lasten ja nuorten tiedetoimintaa

Kesäyliopistot ovat yleishyödyllisiä, aikuiskoulutuksessa toimivia koulutuspalvelujen tuottajia, joiden tarkoituksena on orga- 
nisoida ja kehittää alueellista koulutustarjontaa sekä päämääränä parantaa elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja lisätä 
toimintaympäristönsä hyvinvointia vapaan sivistystyön lain mukaisesti. 

Yhteistyön kehittäminen ja verkostoituminen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä 
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on kesäyliopistotoiminnalle tyypillistä. Toiminnan tavoitteena on uusien alueellisten 
avoimen yliopisto- ja korkeakouluopetuksen oppimisreittien luominen sekä näitä tukevien korkeakoulutasoisten koulutus- ja 
kulttuuripalvelujen suunnittelu-, toteutus- ja palvelujärjestelmien rakentaminen yhteistyönä alueiden muiden toimijoiden kanssa.

Kesäyliopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka lisäävät korkea-asteen opetuksen saatavuutta maan eri puolilla. 
Kesäyliopistot täydentävät alueellisesti ja sisällöllisesti yliopisto- ja korkeakouluverkkoa ja lisäävät näin alueellisella toiminnallaan 
koulutuksellista tasa-arvoa elinikäisen oppimisen ajatuksen mukaisesti. Toiminnassa huomioidaan erityiskehittämisalueena ns. 
avoimen yliopiston väylä, alueita palvelevat avoimen yliopiston opetuskokonaisuudet ja näitä tukevat uudet tieto- ja viestintä- 
tekniset opetusjärjestelyt.

Aikuisväestön sivistyssisällöt ja ammattitaidot kaipaavat yhä useammin päivittämistä. Lisäksi syrjäytymistä aiheuttava työttö- 
myys asettaa kesäyliopistoille haasteen toimia omalta osaltaan yhteiskunnallisesti haitallisten ilmiöiden lievittäjänä.



2.4 OPETUSOHJELMAT JA YHTEISTYÖTAHOT

Avoin korkeakouluopetus järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa alueellisten koulutustarpeiden 
mukaan ja se on aina korkeakoulun hyväksymää opetusta. Avoin yliopisto-opetus toteutetaan yliopistojen tiedekuntien 
tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelmien mukaisesti; se vastaa sisällöltään ja vaatimustasoltaan sekä opettajien pätevyyden 
osalta yliopistoissa edellytettyä tasoa. Suoritetuista opinnoista todistuksen antaa aina yliopisto. Avoin ammattikorkeakoulu- 
opetus toteutetaan vastaavilla periaatteilla ammattikorkeakoulujen hallintokäytänteiden mukaisesti.

Ammatillissivistävä koulutus toteutetaan joko omaehtoisena koulutuksena tai työnantajien tilaamana henkilöstökoulutuksena. 
Kesäyliopistot järjestävät myös oppisopimuskoulutusta. Ammatillissivistävän koulutuksen suunnittelua ja koulutustarpeiden 
selvittämistä varten kesäyliopistoilla on kiinteät yhteydet eri ammattikuntien edustajiin, joista on muodostettu suunnittelu- 
ja ideointiryhmiä. Tällöin asiakas on koulutuksen suunnittelun keskiössä.

Työttömille suunnattu työvoimakoulutus sekä Euroopan Sosiaalirahaston hankkeet toteutetaan alueellisten ELY- keskusten 
ostotoiminnan mukaisesti.

Lisäksi kesäyliopistot järjestävät vapaatavoitteista koulutusta, joka on lähinnä kieltenopetusta sekä taide- ja kulttuurialojen 
koulutusta. Kesäyliopistot järjestävät myös ikääntyvien yliopistotoimintaa sekä Lasten ja nuorten tiedetoimintaa. Maahan-
muuttajille järjestetään kieli- ja kulttuurikoulutusta.

Opetustarjonnallaan kesäyliopistot pystyvät vastaamaan myös toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden korvaa- 
vien ja täydennysopintojen tarpeisiin.

Kesäyliopistot toimivat yhteistyössä toiminta-alueensa eri oppilaitosten kanssa. Opetus suunnitellaan vastaamaan alueellisiin 
tai valtakunnallisiin koulutustarpeisiin. Lisäksi kesäyliopistot organisoivat ja ovat mukana toiminta-alueensa kansainvälistymis- 
ym. alueelliseen kehitykseen tähtäävissä koulutus- ja kehittämisprojekteissa.

Aloitteet koulutuksen järjestämiseksi tulevat alueen kunnista, valtion paikallis- ja keskushallinnon viranomaisilta sekä elin- 
keinoelämän ja eri järjestöjen edustajilta. Kesäyliopistot ottavat mielellään vastaan koulutusta koskevia aloitteita myös yksityis- 
henkilöiltä.
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3.1 OPETUSTOIMINTA

Vuonna 2019 kesäyliopistot järjestivät yhteensä

4 482 kurssia/opintojaksoa
108 277 opetustuntia
87 857 osallistujalle

Avointa yliopisto-opetusta järjestettiin yhteensä 20 eri yliopiston ja korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaan yhteensä 368 
oppiaineessa. Itä-Suomen yliopisto järjesti eniten kursseja ja muodosti kolmanneksen (31,7 %) oppiaineista.

Avoimen yliopisto-opetuksen osuus kaikista kesäyliopistojen järjestämistä opetustunneista oli 35,3 %. Suurin osa opinto-
jaksoista oli kasvatustieteiden, humanististen ja yhteiskuntatieteiden alalta. Avoimen yliopisto-opetuksen opintojaksoja 
järjestettiin kesäyliopistoissa vuonna 2019 kaikkiaan 1655. Lukuun on laskettu sekä opetus ja siihen liittyvät kuulustelut, että 
erillisinä kuulusteluina järjestetyt opintojaksot.

Avoimen yliopisto-opetuksen opintopistesuorituksia kertyi yhteensä 62 897. Opetustuntimäärä oli yhteensä 36 437 ja 
opetukseen osallistumisia kertyi 27 986.

Vuonna 2019 opetustunneista 93,5 % oli perusopintoja, 6,3% aineopintoja ja syventäviä opintoja 0,2%.

                        Kaavio 1  Avoimen yliopisto-opetuksen opetustuntien jakautuminen vuonna 2019

Koulutustarjonnan syvyys näkyy myös siinä, että kesäyliopistot järjestävät perusopintojen yli meneviä opintokokonaisuuksia 
aineopintotasolla ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden edetä opinnoissaan pidemmälle.

Avointa ammattikorkeakouluopetusta järjestettiin kuudessa kesäyliopistossa yhteensä 40 kurssia. Opetusta annettiin 1 612 
tuntia ja osallistumisia kertyi 461.

Ammatillisia täydennyskoulutuskursseja järjestettiin 1 238 kpl, joka on 27,6% kaikista kursseista. Opetusta annettiin 36 741 
tuntia, joka on 33,9% kaikista opetustunneista. Kursseille osallistumisia kertyi yhteensä 26 399 kpl.

3. KESÄYLIOPISTOJEN TOIMINTA VUONNA 2019

Perusopinnot
94 %

Aineopinnot
6 %

Syventävät 
opinnot

0 %

Avoimen yliopisto-opetuksen opetustun�en 
jakautuminen vuonna 2019
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Vapaana sivistystyönä järjestettyä koulutusta sekä muuta koulutusta  järjestettiin

2 025 kurssia/opintojaksoa
64 576 opetustuntia
42 905 osallistujalle.

Edellisiin lukuihin sisältyvää ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestettiin neljässätoista kesäyliopistossa yhteensä 2 688,5 tuntia 
ja osallistumisia kertyi 10 111. Lasten ja nuorten tiedetoimintaa pidettiin yhdessätoista kesäyliopistossa vuonna 2019 yhteensä 
5 599 opetustuntia ja osallistumisia 2 392.

Maahanmuuttajille suunnattua kieli- ja kulttuurikoulutusta tarjottiin yhdeksässä kesäyliopistossa yhteensä 10 312 opetus-
tuntia ja osallistumisia kertyi 3 531.

3.2 OPETTAJAT

Kouluttajia ja opettajia oli kesäyliopistoissa vuonna 2019 yhteensä 3099 henkilöä. Kouluttajat ja opettajat ovat kurssi- ja 
koulutusohjelmakohtaisesti palkattuja, avoimessa yliopisto-opetuksessa yliopistojen opettajia sekä ammatillissivistävässä 
koulutuksessa eri sisältöalueiden asiantuntijoita.

Kesäyliopiston kaikista opettajista professoreita, dosentteja tai tohtoreita oli 22%, korkeakoulututkinnon suorittaneita 55% 
ja muun tutkinnon suorittaneita 12%.

3.3 OPISKELIJAT

Kesäyliopistoissa opiskeli vuonna 2019 yhteensä 56 961 opiskelijaa, joista 11 000 opiskelijaa kirjoittautui avoimeen yliopisto- 
opetukseen.

                                     
    Kaavio 2 Opiskelijoiden ikäjakauma oli seuraava:

Yli 40-vuo�aita
57 %25-39-vuo�aita

27 %

Alle 25-vuo�aita
16 %

Opiskelijoiden ikä
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                           Kaavio 3 Opiskelijoiden koulutustausta oli seuraava: 

                           Kaavio 4 Opiskelijoiden pääasiallinen toiminta jakaantui seuraavasti:

                           Kaavio 5 Opiskelijoiden ammattijakauma oli seuraava:

Perusaste
0,13

Toinen
aste
0,3

Korkea-aste
0,57

Opiskelijoiden koulutustausta

Eläkeläinen
0,13

Opiskelija
0,18

Työtön
0,4

Työllinen
0,59

Muu
0,6

Opiskelijoiden pääasiallinen toiminta 2019

23 %

15 %

15 %
11 %

11 %

9 %

9 %

7 %

OPISKELIJOIDEN AMMATTI 2019
ei �etoa

opiskelijat ja koululaiset

opetusalan henkilöstö

terveyden huoltoalan henkilöstö

muut (esim. yri�äjät)

sosialialan henkilöstö

palvelualojen, teollisuuden sekä
maatalousalan henkilöstö

muut val�on ja kunnan
viranhal�jat ja luo�. hlöt.
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vien ja täydennysopintojen tarpeisiin.

Kesäyliopistot toimivat yhteistyössä toiminta-alueensa eri oppilaitosten kanssa. Opetus suunnitellaan vastaamaan alueellisiin 
tai valtakunnallisiin koulutustarpeisiin. Lisäksi kesäyliopistot organisoivat ja ovat mukana toiminta-alueensa kansainvälistymis- 
ym. alueelliseen kehitykseen tähtäävissä koulutus- ja kehittämisprojekteissa.

Aloitteet koulutuksen järjestämiseksi tulevat alueen kunnista, valtion paikallis- ja keskushallinnon viranomaisilta sekä elin- 
keinoelämän ja eri järjestöjen edustajilta. Kesäyliopistot ottavat mielellään vastaan koulutusta koskevia aloitteita myös yksityis- 
henkilöiltä.

                            Kaavio 6 
                            Opiskelijamäärät

Naisten osuus kesäyliopistojen koulutuksiin osallistuneista opiskelijoista vuonna 2019 oli 78 %.

Innostunut ja välitön ilmapiiri, motivoituneet opiskelijat sekä koulutusryhmien heterogeenisuus on leimallista kesäyliopisto- 
opetukselle.

Opiskelijoille kesäyliopisto merkitsee valinnanvaraa, korkeakoulurajat ylittävien opintojen mahdollistamista ja monitieteelli- 
syyttä.

Korkeakoulujen perusopiskelijat lyhentävät kesäyliopisto-opinnoilla tutkintojensa suoritusaikoja. Vuonna 2019 kesäyliopistoissa 
opiskeli 2 954 korkeakouluissa kirjoilla olevaa opiskelijaa.

Kesäyliopistot järjestävät useamman yliopiston korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ja välittävät siten 
opiskelijoille niitä oppiaineita, joita oma korkeakoulu ei tarjoa. Vuonna 2019 kesäyliopistot järjestivät opetusta 20 yliopiston 
ja korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaan.

Kesäyliopistot vastaavat vuosittaisella tuotoksellaan hyvinkin yhtä yliopistoa maassamme, sillä niissä suoritettiin esim. 
vuonna 2019 yhteensä 64 070 opintopistettä, jotka merkitsevät 356 yliopistollista alempaa korkeakoulututkintoa (á 180 op).
Alueellisina koulutusorganisaatioina kesäyliopistot vastaavat kuntaa laajemman väestön koulutustarpeisiin ja organisoivat 
erilaisia toiminta-alueensa koulutus- ja kehittämisprojekteja. Ne voivat myös välittää eri eurooppalaisten yliopistojen ja korkea- 
koulujen koulutustarjontaa maahamme.

Kesäyliopisto-opiskelijoilta tiedustellaan vuosittain opintojen tarkoitusta. Enemmistö (36 %) vuonna 2019 nimesi opintojen 
tarkoitukseksi ammatillisen täydennyskoulutuksen, harrastuksenaan kesäyliopistoissa opiskeli 24 % ja korkeakoulututkinto 
oli tavoitteena 7 %:lla.

4. KESÄYLIOPISTO-OPISKELUN MERKITYS JA ERITYISPIIRTEET
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Kesäyliopistojen taloudellista toimintastrategiaa voidaan kuvata sanoilla joustavuus ja säästäväisyys. Hallinnolliset kulut on 
pystytty pitämään pieninä. Vuosien mittaan hallintoa ei ole paisutettu.

Kesäyliopistoilla ei myöskään pääsääntöisesti ole omia kiinteistöjä, vaan opetus on järjestetty koulutuskohtaisesti sopivissa 
vuokratiloissa. Yli puolet kesäyliopistoista järjestää valtaosin avoimen yliopiston opetuksen yliopistojen tiloissa.
Kesäyliopistojen kokonaistulot vuonna 2019 olivat yhteensä 18 514 548 euroa.

5.1. TULOT

Kesäyliopistojen tulot muodostuvat opiskelijamaksuista, kuntien avustuksista ja maksuosuuksista, valtion avustuksista, sekä 
opetushallinnon ja työvoimahallinnon koulutusostoista. Valtionavustuksen osuus kesäyliopistojen tulorahoituksesta on ollut 
koulutuksen määrään nähden riittämätön, joten toiminnan rahoituksessa on korostunut opiskelijamaksut ja kuntien maksu- 
osuudet. (Ks. kaavio alla.)

   Kaavio 7

         Kaavio 7. 

Opiskelijamaksutuloja kesäyliopistoille kertyi vuonna 2019 yhteensä 10,36 miljoonaa euroa (v. 2018 10,1 Meur), joka on 56% 
kesäyliopistojen kaikista tuloista.

ELY-keskusten, Opetushallituksen, oppisopimustoimistojen ostaman koulutuksen sekä EU-hankkeiden arvo vuonna 2019 oli 
yhteensä 1,04 miljoonaa euroa eli 5,6 % kaikista tuloista. Maksupalvelu- ja tilauskoulutus olivat 0,7 % kaikista tuloista.
Kesäyliopistoille osoitettujen kaikkien maksuosuuksien ja avustusten kokonaissumma oli vuonna 2019 yhteensä 7,1 Meur eli 
38 % kesäyliopistojen kaikista tuloista (v. 2018 6,5 Meur, eli 38 %). Kuntien avustukset olivat yhteensä 2,0 Meur eli 10,8 % 
kesäyliopistojen koko tulokertymästä.

5. KESÄYLIOPISTOJEN TALOUS
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5.2 MENOT

Opetushallitus kerää vuosittain kesäyliopistojen menot. 
Suomen kesäyliopistot ry kerää menoista kesäyliopistojen järjestämän avoimen yliopisto-opetuksen tiedot.

Kaavio 8 
Menot
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KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA

Kesäyliopistot toimivat osana suomalaista koulutusjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on edistää alueellisesti elinikäisen 
oppimisen edellytyksiä. Samalla kesäyliopistot toimivat osana aluekehittämisjärjestelmää.

Laissa vapaasta sivistystyöstä 2 §:ssä todetaan, että kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden 
toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen 
huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Kesäyliopistojen toiminta osana avoimen korkeakouluopetuksen järjestelmää on avoimen ja tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän 
kannalta tärkeää. Alueellista, sosiaalista ja koulutuksellista tasa-arvoa parannetaan harvaan asutussa Suomessa viemällä 
avoimen yliopisto-opetuksen ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opintojärjestelmät sekä niitä tukevat tiedotus- ja 
opintoneuvontapalvelut paikkakunnille, joissa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla ei ole omia toimipaikkoja. 

Kesäyliopistojen toiminnassa on merkittävää kysyntälähtöisesti yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen 
koulutuksen tarjoaminen paikkakunnilla, joilta koulutus puuttuu mutta kysyntä kuitenkin on olemassa. Kesäyliopistojen 
toiminta merkitsee opiskelijoille valinnaisuuden lisääntymistä, korkeakoulurajat ylittävien opintojen mahdollistumista ja 
monitieteisyyden turvaamista alueellisessa opetustarjonnassa. Täten kesäyliopistot tehostavat avoimen korkeakouluopetuksen 
tarjontaa sekä alueellisesti että ajallisesti.

Kesäyliopistot lisäävät koulutuksen saatavuutta, erilaisia oppimisreittejä ja luovat siten alueellisesti koulutuksellista tasaarvoa.

Suomen kesäyliopistot ry.
Finlands sommaruniversitet rf.
The Association of Summer Universities in Finland
Annankatu 12 A 18
00120 Helsinki

info@kesayliopistot.�
kesayliopistot.�


