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VAPAAN SIVISTYSTYÖN 
VAIKUTTAVUUDESTA

• ”Vaikuttavaa koulutus on, kun sen tuottamat valmiudet edistävät yksilön henkistä 

kasvua ja yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän kehitystä.” (opetushallitus 7/98)

• Vapaassa aikuiskasvatustyössä kansalaisaktiivisuuden ylläpitäminen merkittävä 

tavoite

• Kansanvaltaisuus edellyttää, että valistuneilla kansalaisilla on kykyä, tahtoa ja 

uskallusta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. (Vaherva

et.al. 2007)

=> Vaatii tiedollisia, taidollisia, psykologisia ja sosiaalisia resursseja, itseluottamusta, 

oikeaa asennetta, taitoa ja jaksamista. 



• Manninen (2010) aikuisopiskelun hyödyistä:

• Välittömät hyödyt (esim. parempi tietotekninen osaaminen)

• Laajemmat kokonaisvaltaiset vaikutukset: seurannais- ja rinnakkaisvaikutukset

• esim. luottamus omaan osaamiseen, sosiaalisten verkostojen vahvistuminen, 

hyvinvointivaikutukset

• Eivät välttämättä löydy opetussuunnitelmasta tavoitteina

• Nykypäivän sivistysosaaminen (Esa Poikela 2012)

• Suuntautunut uudelleen tietoyhteiskunnassa

• Tieto on kaikkien tavoitettavissa, mutta oppimista on sen kriittisessä käsittelyssä

• Kyky ajatella, toimia ja ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia kestävällä ja 

oikeudenmukaisella tavalla

• Kyky toimia aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti

• Kyky vuorovaikutukseen ja kulttuurien ja erilaisten arvojen kohtaamiseen

• Ammatti- ja yleissivistyksen välillä ei enää edes veteen piirrettyä viivaa 

(esim. jatkuva oppiminen, yhteistyötaidot, ongelmanratkaisu- ja ajattelutaidot)



• Yksilön identiteettipääoma: esim. itsetunto, itseluottamus, terve 

minäpystyvyyskäsitys

• Murikan opiskelijat edustavat yhä keskimääräistä matalammin 

koulutettua suomalaista väestöä

• Identiteettipääoman ja mm. oppimisvalmiuksien lisääminen erityisen 

merkityksellistä



VAIKUTTAVUUDEN TUTKIMISEN
HAASTEELLISUUDESTA

• Opiskelijoiden tarpeet, tavoitteet ja motivaation suunta yksilöllisiä => 

Opetussuunnitelma ja henkilökohtainen oppimissuunnitelma

• Vaikuttavuuden arviointi: kenen näkökulmasta?   

• Salo 2004: 

• Makrotaso (yhteiskunta, työelämä): koulutettu yhteiskunnan laadukkaana toimijana

• Mesotaso: koulutusorganisaation koulutustavoitteiden saavutettavuus

• Mikrotaso: miten yksilö on pystynyt hyödyntämään oppimaansa omassa elämässään?

• Tapa kysyä vaikuttavuutta muokkaa myös sitä, millaista tietoa saadaan

• Vastuuopettaja vaikuttavuuden tutkijana



MUUTOKSEN EVÄÄT -KURSSIN 
PEDAGOGISET SUUNTAVIIVAT

1. Aikuisen omat oppimistarpeet huomioon:

- Valinnaiset aineet ja HOPS-työskentelyn mahdollistamat henkilökohtaiset 

painotukset

2. Yhteistoiminnallisuuden korostaminen ja ryhmän heterogeenisuuden 

hyödyntäminen

3. Itseohjautuvuuden ja metakognitiivisten valmiuksien kehittäminen keskeistä

- mm. portfolioarviointi; tutkivan oppimisen menetelmä

4. Aktivoivat työtavat, tutkiva oppiminen, oppimisen liittäminen opiskelijoiden 

toimintakontekstiin

5. Opittavien asioiden integroiminen mielekkäiksi kokonaisuuksiksi



KYSELYSTÄ

• Lähetettiin vuonna 1998 – 2013 kurssin käyneille (jos löydettiin sähköpostiosoite)

• Kyselyyn vastasi 94 kurssin käynyttä (70,1 % niistä, joille löydettiin sp-osoite)

• Mitä haluttiin selvittää?

• 1. Koulutuksen yksilöllinen tuloksellisuus ja vaikuttavuus

• Eksperttiyden kehittyminen: tieto- ja taitopääoma

• Akkommodaatiovaikutukset

• Metakognitiotulokset

• Hyvinvointi- ja elämänhallintavaikutukset

• 2. Toimintapääoma: miten kurssin vaikutus näkyy yksilön edunvalvonta- ja yhteiskunnallisissa 

tehtävissä tai ammatissa? 

• 3. Vaikutukset taustaorganisaatioon: Sosialisaatioprosessi; vaikutus aktiivisuuteen ja 

tuloksellisuuteen; osaamisen jakaminen muille

• 4. Vaikutukset työnantajasuhteisiin: Lisääntyikö vai vähenikö vertikaalinen luottamus? 

Vahvistuiko yksilön asema työelämän asiantuntijana tai neuvotteluosapuolena?



MERKITYKSELLISIÄ TULOKSIA

• Vastaajista merkittävä osa on yhteiskunnallisesti aktiivinen kunnallisissa ja muissa 

luottamustehtävissä

• Vertaa: 

• Järjestö- ja yhdistystoiminnassa Suomi sijoittuu pohjoismaisen vertailun hännille: 

vain 7 % kertoo olevansa erittäin kiinnostunut politiikasta.

• Eduskuntapuolueiden yhteinen jäsenmäärä Suomessa oli 2013 enää 6 % vuoden 2011 

äänioikeutettujen määrästä
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TRANSFER OF LEARNING



5,5%

12,1%

30,8%

36,3%

15,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 Ei ollenkaan 2 3 4 5 Erittäin paljon

Ammattiosastoni on hyötynyt 

kurssilla oppimastani



0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1 Ei

ollenkaan

2 Vähän 3 Jonkin

verran

4 Melko

paljon

5 Paljon

2,2%
0,0%

8,8%

44,0% 45,1%

Asiantuntemukseni edunvalvonnassa ja 

ammattiyhdistysliikkeessä kehittyi kurssin

myötä

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 Ei

ollenkaan

2 3 4 5 Paljon

2,2%

10,9%

29,3%

39,1%

18,5%

Koen, että minulla on enemmän auktoriteettia 

omassa toimintaympäristössäni kurssin jälkeen



OPPIMISTULOSTEN 
KOETTU MERKITYKSELLISYYS
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Tiedollinen kehittyminen, tiedon karttuminen: 

merkityksellisyys oppimistuloksena
Tiedolliseen kehittymiseen liittyviä 

sisällöllisiä väitteitä kyselyssä:

• Työelämän pelisääntöjen ja 

toimintamekanismien tuntemukseni lisääntyi 

• Ymmärrän paremmin yritysten 

toimintaperiaatteita

• Ymmärrän kurssin jälkeen enemmän yritys-

ja kansantalouden lainalaisuuksia 



”Miten tiedollinen kehittyminen ja tiedon karttuminen on 
näkynyt elämässäsi?” 

(68 vastausta)

• ”Ymmärtää maailmaa, yhteiskuntaa ja työmarkkinoiden keskinäisiä riippuvuuksia paremmin. 

Osaa kaivaa tietoja eri asioista. Osaa opiskella tehokkaammin. Sitä ei voi erottaa mikä on 

kurssin vaikutusta ja vanhenemisen vaikutusta tiedon karttumisessa. Vaikutus on kuitenkin 

ollut merkittävä, se on selvä asia. Ne asiat, jotka kiinnostivat ennen kurssia, ovat kiinnostaneet 

kurssin jälkeen vielä enemmän.” (Motivaatio, sitoutuminen, toimintapääoma)

• ”Sain hyvin paljon tietoa esim. Työlainsäädännöstä jota pystyin soveltamaan silloisissa 

luottamustehtävissä. Oppimisen myötä tiedollinen itsevarmuuteni kasvoi.” 

(Identiteettipääoma)

• ”Osaan katsoa huomattavasti tarkemmin työhöni ja edunvalvontaan liittyviä asioita, ja minulta 

tullaan aika paljon kyselemään työturvallisuus ja edunvalvonta-asioissa jopa työnantajan 

taholta.” (Asiantuntijuus, auktoriteettiasema)

• ”En enää kuvittele että itse ymmärtäisin tai hallitsisin kaikesta riittävät tiedot. Osaan hakea 

vastausta ja tukeutua verkostoitumiseni kautta kanssatyöskentelijöihini. Mietin kysyessänikin, 

että asetan kysymyksen kommentoitavaksi, enkä hae itselle mieleisintä vastausta. ” 

(Akkommodaatiovaikutus?)



IDENTITEETTIPÄÄOMAA…

• ”Pystyy puhumaan tasavertaisesti työnantajan edustajien kanssa.”

• ”Tieto ja sen tuoma varmuus on tuonut uskottavuutta keskusteluun työnantajan kanssa.” 

• ”Vaikea sanoa yksittäistä asiaa, niitä on useita. Työpaikallani työnantaja kysyy usein 

mielipidettäni... ”

• ”Ihmiset kuuntelee minua kun puhun, ihmiset tulee juttusille kysellen eri asioista.” 
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Taidollinen kehittyminen opetuksen ja 

oppimistehtävien myötä

Taidolliseen kehittymiseen liittyviä 

sisällöllisiä väitteitä kyselyssä mm:

• Kurssi lisäsi tietoteknisiä taitojani

• Kykyni kirjoittaa parani kurssin 

vaikutuksesta

• Puheviestintätaitoni vahvistuivat

• Kurssi ja opiskelijaryhmä paransi sosiaalisia 

taitojani: yhdessä toimimisen taitoa, 

erilaisuuden sietokykyä, 

ristiriitatilanteiden kohtaamistaitoa…
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Kurssi ja opiskelijaryhmässä toimiminen paransivat 
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ihmissuhdetilanteissa. 



Millaisissa tilanteissa olet voinut hyödyntää kurssilta 
saamiasi taitoja? (66 vastausta)

• ”Merkittävimpiä kurssilla opituista taidoista olivat opiskelutaitojen ja uusien 

opiskelutekniikoiden oppiminen. Näistä on ollut hyötyä niin opiskelijana kuin kouluttajanakin 

toimimisessa. Atk-taitoihin sain pohjan, jolla tekstien ja taulukoiden tekeminen kurssin 

jälkeen onnistui huomattavasti paremmin kuin ennen kurssia. Vuorovaikutustaidot ja rohkeus 

esiintyä paranivat merkittävästi.”

• ”Opin valtavasti kirjoittamisesta ja tiedon etsimisestä. Näitä taitoja olen ylläpitänyt ja 

kehittänyt edelleen. Uskon myös ihmissuhdetaitojeni kehittyneen valtavasti koska kurssi oli 

minulle henkisen kasvun paikka.”

• ”Opin sen kuinka tärkeää on verkostoitua ja luoda kontakteja vastaavanlaisen ja vastaavan 

kokoisen työpaikan luottamusmiehenä. Näiden asioitten toteutumiseen tarvitaan 

ihmissuhdetaitoja eikä niitä pidä aliarvioida jos aikoo menestyä. - - ”

• ”Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet. Kurssin jälkeen sain vapaat kädet pitää 

työhyvinvointikoulutusta yrityksessämme työntekijöille toisessa yksikössä. Myös omassa 

yksikössäni olen aiheesta koulutusta vetänyt.”
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sellaista asiaa, mitä ei olisi ennen tehnyt.”

”Väitän, että kurssi antoi minulle valtavasti 

välineitä tuolloin huonon itsetuntoni 

kohentamiseen. Näin mahdollisuuteni ja opin 

tavoitteellista työskentelyä ja tekemistä. Tajusin, 

pystyn mihin tahansa kun teen töitä sen eteen.”



METAKOGNITIOTULOKSET
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”Osaan etsiä tietoa oikein ja hyödyntää 

oppimaani tietoa.” 



0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1,1%2,1%
4,3%5,3%

18,1%

41,5%

18,1%

9,6%

Oppimistaitoni lisääntyivät kurssilla ja tunnistan 
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Oppimistaitojen kehittymistä tärkeänä tai erittäin 

tärkeänä oppimistuloksena piti 87,3 % vastaajista. 

Oppimismotivaation ja 

oppimishalukkuuden kehittymistä piti 

erittäin tärkeänä 87,2 %.

”Opiskelutahdon palautuminen huonon 

peruskoulukokemuksen jälkeen.”

”AJATTELU, POHDINTA, KYSEENALAISTAMINEN JA 

INTENSIIVINEN OPISKELU! Väitän että taloushallinnon 

opiskeluissani saamani kaikki kiitettävät ovat merkittävältä 

osalta 3-kk kurssin ansiota. - - - SIIS, OPETITTE KUINKA 

OPPIA OPPIMAAN!” 
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PÄÄLLIMMÄINEN AJATUKSENI MUUTOKSEN 
EVÄÄT –KURSSISTA ON…

• 73  kaikista 94 vastaajasta halusi vielä tähänkin kohtaan kommentoida

• Ei ainuttakaan negatiivista palautetta

• Monessa kommentissa korostettiin voimaantumista ja kurssia irtiottona raastavasta 

työelämästä

• ”Se oli loistava tapa päästä hetkeksi työelämän oravanpyörästä. Samanaikaisesti oli mahdollisuus oppia 

uutta ja tulla paremmaksi edunvalvojaksi sekä päästä hetkeksi irti normaalista työ- ja kotielämästä.”

• ”Kasvoin ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. Sain lisää valmiuksia toimia työntekijöiden parhaaksi 

työpaikalla, yhteiskunnassa ja poliittisessa toiminnassani. Opin ymmärtämään, että jokainen ihminen 

osaa jotakin, mutta "edes minä" en osaa/hallitse kaikkea.”

• ”Valtava merkitys. Vaihdoin työmaata ja viimein aloin yrittäjäksi.” 

• ”Iso merkitys, vaikutti valintaani toimitsijaksi.” 
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