
 

Oikeutesi kansanopistossa  

Opiskelijan oikeudet – tärkeitä sinulle ja kansanopistolle   
Kansanopisto on koulutusmuoto, jonka tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi 

osallistumisen, omistautumisen ja yhteiskunnan demokraattisen 

kehityksen edistäminen. Koulut päättävät itse toimintansa 

suunnittelusta. Koululakia ei sovelleta eikä kansanopistoilla ole 

valtiollisia opetussuunnitelmia. Koulujen toimintaansa varten saaman 

valtionavun jakaa Folkbildningsrådet. Koulujen on myös noudatettava 

Folkbildningsrådetin valtionapuehtoja, ja opiskelijoiden oikeudet ovat 

tärkeä osa niistä.  

Koulun opiskelijoiden oikeuksiin liittyvissä menettelyissä osallistujien 

täytyy pystyä lukemaan koulun säännöt, jotka koskevat esimerkiksi 

valitusten käsittelyä, kurinpitotoimia ja osallistujien vaikuttamista. 

Johtokunta on kansanopistossa koulusta ja koulutuksesta vastaava taho. 

Opiskelijoille se tarkoittaa, että koulun johtokunta tekee useimmat 

päätökset, jotka vaikuttavat opiskelijoiden tilanteeseen ja oikeuksiin 

koulussa.  

Kansanopistojen opiskelijoiden oikeuksien neuvosto, Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd eli FSR toimii kaikkien kansanopistossa 

opiskelevien oikeudellisen aseman vahvistamiseksi. Alta voit lukea lisää, 

kuinka FSR toimii ja miten me voimme auttaa osallistujia.  

Tyytymätön? Konfliktissa? Toimi näin!  
Oletko tyytymätön tilanteeseesi vai oletko konfliktissa koulun kanssa? 

Voit kääntyä ensin koulun rehtorin puoleen. Jos et ole tyytyväinen, kun 

olet käsitellyt ongelmaa rehtorin kanssa, voit ilmoittaa asiasi koulun 

johtokunnalle. Kun se on ottanut kantaa asiaan etkä ole edelleenkään 

tyytyväinen, voit ilmoittaa asiasi FSR:lle. Muista, että kaikista FSR:lle 

lähetetyistä ilmoituksista ja viesteistä tulee julkisia asiakirjoja. Sen 

vuoksi ne voidaan julkistaa julkisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mitä asioita voit ilmoittaa?   
FSR:lle voidaan ilmoittaa seuraavia asioita:   

 kurssisi ei täytä koulun lupauksia   

 valitusten käsittely koulussa  
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 kurinpidollisten toimenpiteiden, esimerkiksi varoituksen, 

erottamisen ja eroamisen käsittely koulussa  

 puutteelliset tiedot maksuista  

 riittämätön opinto-ohjaus   

 opintosuunnitelman riittämätön noudattaminen   

 riittämätön tiedottaminen opiskelun tuloksista  

 kurssin keskeyttämisen tai peruuttamisen käsittely koulussa 

 puutteet osallistujien vaikutuksessa ja opiskelijoiden oikeuksissa. 

Määritetyistä opintoarvioinneista ei voida valittaa FSR:lle eikä 

muullekaan koulun ulkopuoliselle taholle.   

Ilmoituksen FSR:lle voi tehdä vain se, jonka kurssi kestää pitempään 

kuin 15 päivää. FSR:n täytyy saada ilmoitus viimeistään yhden vuoden 

sisällä koulun jättämisestä lukien.   

Mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu?  
Kansanopiston johtokunta on vastuussa koulun toiminnasta ja päättää 

noudatettavista säännöistä. Sen vuoksi FSR pohjaa tapauksen arvioinnin 

kansanopiston omiin sääntöihin ja ehtoihin.   

FSR ei voi koskaan muuttaa koulun päätöstä, sen sijaan annamme 

suosituksia koululle. Tähän mennessä useimmat koulut, joista on tehty 

ilmoitus, ovat noudattaneet FSR:n suositusta.   

Haluatko tietää, miten FSR on perustellut eri asioissa? Lue lisää sivulta 

www.folkbildningsradet.se/fsr  

 

Ota yhteyttä:   

FSR:n virkailija: 08-412 48 10   

Folkbildningsrådetin (vaihde): 08-412 48 00   

fsr@folkbildningsradet.se  

http://www.folkbildningsradet.se/fsr
mailto:fsr@folkbildningsradet.se
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