
 

 

SIVISTYSTÄ & AMMATTITAITOA
CULTURE AND OCCUPATIONAL COMPETENCE



 

 

Ammatillinen osaaminen ja työväestön sivistystaso nousivat Suomessa koulutuspoliittisiksi 
kysymyksiksi 1800-luvun aikana, jolloin niin kansanopetuksen, ammatillisen koulutuksen 
kuin kansanvalistustyön uudelleen organisoituminen ja ylipäätään sivistystyön yhteiskun-
nallinen merkitys korostui. Ylikansallinen koulutuspolitiikka, talouden globalisaatio ja rajat 
ylittävä muuttoliike koettelevat yhä enemmän 1900-luvulla muotonsa saaneiden kansallisten 
ratkaisujen toimivuutta. Viime vuosikymmenten aikana ovat myös aikuis- ja ammattikasvatus 
olleet kehittämistyön pyörteissä. 

Miten tähän tilanteeseen on tultu ja mihin oikein olemme menossa?  Historiallinen tarkastelu 
auttaa hahmottamaan aikamme sivistyspoliittisia linjauksia ja meneillään olevien uudistusten 
taustoja. Kutsummekin tutkijoita, opiskelijoita ja muita asiasta kiinnostuneita seminaariin, 
jossa tarkastellaan aikuis- ja ammattikasvatuksen sivistyspoliittisia jännitteitä ja historiallisia 
valintoja. 

”Sivistystä ja ammattitaitoa” -seminaari pidetään torstaina 21.4.2016 Tieteiden talolla Helsin-
gissä (Kirkkokatu 6). Ohjelmassa on alustuksia ja puheenvuoroja sekä 3–5 työryhmää, joissa 
osallistujat voivat esittää omia tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia. Työryhmät muodos-
tetaan hyväksyttyjen abstraktien pohjalta. Yhdessä tai kahdessa työryhmässä työskentelykieli 
voi olla englanti.
 
Aikuis- ja ammattikasvatuksen kenttä on laaja, joten toivomme osallistujia eri tieteenaloilta 
sekä kysymyksiä eri perspektiiveistä tarkastelevia tutkijoita ja toimijoita. Seminaariin ovat 
tervetulleita myös esitykset, jotka tarkastelevat aikuis- ja ammattikasvatusta enemmän tämän 
päivän ja tulevaisuuden kuin historian näkökulmasta.

Seminaari on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset seminaariin 

* ilmoittautumislomake löytyy Suomen Kasvatuksen ja koulutuksen historian sivuilta 
  www.kasvhistseura.fi (myös muiden järjestävien seurojen kotisivuilla löydät linkit tähän)
             1) esitysten abstraktit lähetetään viimeistään 11.4.2016 (ilmoituslomakkeen välityksellä) 
             2) ilmoittautuminen seminaariin viimeistään 18.4.2016 
                   (pakollinen, kahvituksen järjestämisen vuoksi).

Yhteyshenkilöt: Anja Heikkinen, SVV-ohjelma (anja.heikkinen@uta.fi)
     Risto Ikonen, ATS (Risto.m.Ikonen@uef.fi)
    Mervi Kaarninen (mervi.kaarninen@uta.fi) 
    Heta Rintala (heta.rintala@tut.fi)   
    Mari Räkköläinen, OTTU (mari.rakkolainen@karvi.fi)   
    Juhani Tähtinen, SKKHS (juhani.tahtinen@utu.fi) 

      



 

 

      
OHJELMA 

10.00 Seminaarin avaus
 

10.05–10.35 Jakolinjoista erontekoihin? Aikuiskoulutus ja tasaisten arvojen historiallinen 
 problematiikka
 prof. Leena Koski (UEF)

10.35–10.45  Kommenttipuheenvuoro 

10.45–11.15 Mihin kysymyksiin ammattikasvatuksella on vastattu?
                      prof. Pauli Kettunen (HY)
11.15 – 11.25  Kommenttipuheenvuoro FM Kirsi Ahonen (TaY)

Lounas (omakustanteinen)

12.15–14.45 Työryhmät 

Kahvi

15.15–16.00  European Qualification Framework for Lifelong Learning as a Challenge to   
 Adult and Vocational Education (prof Anja Heikkinen, Research manager   
 Lorenz Lassnigg (Institute for Advanced Studies, Vienna) 
 

 



 

 

CULTURE AND OCCUPATIONAL COMPETENCE
The cultural-political tensions and historical choices 

in adult and vocational education

We warmly welcome researchers, students and others interested to participate in the seminar, 
which is held on April 21st 2016 at Tieteiden talo (The House of Science and Letters, Kirkko-
katu 6) in Helsinki. 

Since the field of adult and vocational education is broad, we welcome participants from any 
associated disciplines and research areas. Although the historical perspective of the seminar 
aims at increasing our knowledge and understanding about how the present has been shaped 
by the past, we also welcome contributions focusing on current issues and future perspectives. 

The seminar includes introductory speeches and invited comments. These will be followed by 
3–5 working groups, in which the participants have the opportunity to present and discuss 
their research projects and results. Contributions in English are also welcome. The working 
groups will be formed based on the received abstracts, and consequently some working groups 
may be held in English.

The admission to seminar is free. The abstracts are to be submitted by April 11th, 2016. 

Registration: Due to practical arrangements participants are required to register by April 18th, 
2016 via webpage  www.kasvhistseura.fi

Program
(Morning sessions in Finnish, afternoon workshops partly in Finnish and in English, end ses-
sion in English)

10.00  Seminaarin avaus

10.05–10.35 Jakolinjoista erontekoihin? Aikuiskoulutus ja tasaisten arvojen historiallinen 
   problematiikka, prof. Leena Koski (UEF)
10.35–10.45  Kommenttipuheenvuoro 

10.45–11.15 Mihin kysymyksiin ammattikasvatuksella on vastattu? 
   prof. Pauli Kettunen (HY)
11.15 –11.25 Kommenttipuheenvuoro FM Kirsi Ahonen (TaY)

Lunch (at own cost)
     ****
12.15–14.45 Workshops (in Finnish and English)

Coffee

15.15–16.00  European Qualification Framework for Lifelong Learning as a Challenge to
              Adult and Vocational Education (prof Anja Heikkinen, Research manager 
   Lorenz Lassnigg (Institute for Advanced Studies, Vienna) 
Organizers:
The Finnish Society for the History of Education 
The Finnish Society for Labour History
The Finnish Society for Research on Adult Education
Finnish Vocational Educational Research Association (FiVERA)


