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Tänään agendassa

• Sivistys ja aikuisten osaamisen kehittäminen

• Alkuun lyhyt ryhmätehtävä

• Mistä puhumme, kun puhumme aikuisten oppimisesta? (Opetushallitus 
ja Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE)

• Mitä sivistys on? Entä ekososiaalinen ja planetaarinen sivistys? (Vapaa 
sivistystyö ja Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma)

• Tauko n. 5 min

• Tulevaisuuden kompetenssit, osaamisen vallankumous 
ja hankkeistuminen

• Kokoava ryhmätehtävä



Mitä tulee mieleen sivistyksestä?

• Keskustelkaa ryhmässä, mitä asioita termi sivistys tuo 
mieleenne.

• Kirjatkaa kaikkia asiat, sanat ja ajatukset Flingaan, jokainen 
ryhmä luo yhden oman "lapun".

• Aikaa 5 minuuttia.

• Vääriä vastauksia ei ole, kirjatkaa kaikki: bit.ly/sivistyson

https://bit.ly/sivistyson


Mistä puhumme, kun puhumme 
aikuisten oppimisesta?

• Aikuiskoulutus, "Ohjattujen oppimistilaisuuksien järjestämistä aikuisille" (Tilastokeskus) 
"Voit suorittaa tutkinnon, täydentää ammattitaitoasi tai opiskella vain omaksi 
iloksesi" (Opintopolku)

• Aikuiskasvatus(tiede), teoriaa ja tutkimusta aikuisten oppimisesta; ydinkäsitteitä mm. 
toimijuus, elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen, sivistys

• Andragogiikka, teoria aikuisten oppimisesta (Malcolm Knowles), korostetaan 
itseohjautuvuutta, oppimistavoitteita, elämänkokemusta, oppimisen mielekkyyttä ja 
itsearviointitaitoja

• Lainsäädännöllinen määritelmä ja aikuiskoulutustuki



Mistä puhumme, kun puhumme 
aikuisten oppimisesta?

EPALE, avoin verkkoyhteisö aikuiskoulutuksen 
ammattilaisille.

• Tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät 
aikuisten oppimisen parissa kaikkialla 
Euroopassa!

• Toimii 30 eri kielellä, myös suomeksi.

• Osa jatkuvaa sitoumusta aikuiskoulutuksen 
tarjonnan parantamiseksi Euroopassa.

• Yhteisö, verkosto, työkalu aikuisten osaamisen
kehittämiseen.



Aikuisten osaamisen kehittämien



Mitä sivistys on?
• Vanhoissa murteissa ’sivistäminen’ ilmaisi pellavan puhtaaksi harjaamista, roskien ja sileän 

kuidun erottamista toisistaan.
• Sosiaalisen taustan erot: Kansansivistystyö 1800-luvulla määritteli korkeasti koulutetun eliitin 

suhdetta kansaan, jota tuolloin edustivat maaseutujen talonpojat ja kaupunkien työväestö.
• Kansallisvaltion mahdollistaja, hyvinvointivaltion rakentaja

• Snellman: Sivistys on ihmisen suhdetta ajan haasteisiin.
• Hegel: Yksilön vapaudet ja kehittymismahdollisuudet. Yksilö kehittyy moraali-subjektiksi 

osallistumalla yhteiskunnan instituutioiden toimintaan ja hyväksyy niiden normatiiviset 
periaatteet omalla järjellään sekä sitoutuu vapaaehtoisesti niiden noudattamiseen, 
edistämiseen ja korjaamiseen. Sivistys on järkeen perustuvaa yksilöiden sitoutumista yhteisen 
hyvän harjoittamiseen. (Miettisen 2017 mukaan)

• Sivistysajatuksen edelleen kestävä ydin on siinä, että ihminen kehittää kasvatuksen, 
harjaantumisen ja itsekasvatuksen avulla esiin itsessään luontaisesti olevia potentiaaleja.
(Seppo Niemelä, 2002)



Kansansivistys

• Kansansivistyksen alkujuuret kansanliikkeissä.

• Suomalaisessa kansansivistystyössä keskeisenä ”ideologisena” johtotähtenä on jo 
ollut Zachris Castrenin vuonna 1929 muotoilema määritelmä – sivistynyt ihminen ja 
vastuuntuntoinen yhteiskunnan jäsen.

• Kansansivistystyön syntyvaiheessa oppisisältöjä voitaisiin ehkä kuvailla yleisesti 
sivistäviksi: tiedot ja valmiudet, lukeminen, kirjoittaminen, laskutaito. Kyky muotoilla 
omia näkemyksiään sekä argumentoida niiden puolesta – liittyvät oleellisesti 
Pohjoismaisissa tapahtuneisiin merkittäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

• Teollistumisen logiikan mukaisesti työ(aika) ja vapaa-aika irrottautuvat vähitellen 
selkeästi toisistaan. Kansansivistystyö suuntautuu tämän kehityksen myötä 
sisällöllisesti entistä selkeämmin kansalaisten vapaa-aikaan.

(Petri Salo 2002)

• Kansasta yksilöihin (1960-luku), kansansivistys > vapaa sivistystyö. Jotakin oleellista 
yhteisöllistä menetettiin, kun vapaa kansansivistystyö muuttui vapaaksi sivistystyöksi ja 
toiminnan yhteys kansalaisyhteiskuntaan ja demokratiaan heikkeni.

(Seppo Niemelä, 2002, Kansansivistyksen kadottaminen näkymä (journal.fi))

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/93404/52082


Sivistys – prosessi vai lopputulos?

• Asioiden toivottu luonne: oppineisuutta, järkevyyttä, tietämistä

• Yksilön, yhteisön vai yhteiskunnan ominaisuus?

• Sivistyä, sivistää (itseään/muita), sivistynyt, sivistyneistö

• Kansansivistys, kansanvalistus (valistus, valo)… haasteet kääntää käsitettä eri 
kielille (folkbildning, bildung…)

• Tarkastelutavat: Kontekstisidonnaisuus (aika, paikka jne.), institutionaalisuus 
(organisaatiot) tai tietyt työmuodot (opintopiiri, dialogi, keskustelu)

• Ketkä nykyisessä keskustelussa asettuvat sivistyksen kohteiksi, ketkä saavat luoda 
uutta sivistystä ja keiden vastuulla on viedä sivistyksen perinnettä eteenpäin? 
(Ulpukka Isopahkala-Bouret, Aikuiskasvatus 2020)



AITU2022, Esiseminaari



Ekososiaalinen sivistys

• Maailmanlaajuiset viheliäiset ongelmat (wicked problems): ilmastonmuutos, 
monimuotoisuuden katoaminen, epidemiat, köyhyys, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus

• Jotta kasvatuksella, koulutuksella ja sivistyksellä olisi yhteisesti jaettu suunta, tarvitaan 
keskustelua siitä, millaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa haluamme vastaisuudessa 
elää ja kuinka sellainen tulevaisuus rakennetaan.

(Salonen & Joutsenvirta 2018. Vauraus ja sivistys yltäkylläisyyden ajan jälkeen. 
Aikuiskasvatus.)

• Ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteistarkastelu sekä elämää ylläpitävien tekijöiden 
tärkeysjärjestyksen sisäistäminen muodostavat ekososiaalisen sivistyksen perustan. … 
Ekososiaaliseen sivistykseen kasvettaessa on pohjimmiltaan kyse sellaisten ihmisen 
vapauksien ja vastuiden ymmärtämisestä, jotka perustuvat riippuvuuteen luonnosta ja 
toisista ihmisistä. Perimmäisenä inhimillisen kasvun tavoitteena – joka koskee kaikkia 
ihmisiä ja instituutioita – on sellainen sivistys, joka vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen.

(Salonen & Bardy 2015. Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. 
Aikuiskasvatus.)



Sivulta: https://peda.net/kansanopistot/sky/esol/es/es#top



Vapaa sivistystyö

Tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen 
pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta 
tukevaa koulutusta (Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632).

• Koko Suomen kattava, yli 300 oppilaitoksen järjestämä opinto-, 
kurssi- ja koulutustoiminta tavoittaa vuosittain noin miljoona 
osallistujaa.

• Toiminnan päävolyymin muodostaa vapaatavoitteinen ja 
omaehtoinen opiskelu.

• Lisäksi vapaan sivistystyön organisaatiot järjestävät monipuolisesti 
toisen asteen ammatillista koulutusta, avointa korkeakouluopetusta, 
lasten ja nuorten taiteen perusopetusta, työllisyyskoulutusta, 
maahanmuuttajakoulutusta, nuorisotakuukoulutusta, 
täydennyskoulutusta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta.



Hankkeistuminen
• Tutkimuksemme osoittaa, että aikuiskasvatuksen perinteisiin sanastoihin on työntynyt sosiaali- ja 

työllisyyspalveluille ominaista sanastoa ja tulkintoja.

• Kun aikuiskasvatuksen tavoitteet ja rahoitus määräytyvät entistä enemmän Euroopan unionin 
kaltaisista ylikansallisista työllisyys-, sosiaali- ja inkluusiopoliittisista ohjelmista, aikuiskasvattajien 
mahdollisuudet määritellä omaehtoisesti toimintansa tarkoitusta ja sisältöä kaventuvat.

• Tutkimamme hanke oli vain yksi esimerkki yhä massiivisemmasta kansallisesta ja kansainvälisestä 
hanketoiminnasta, josta aikuiskasvatustoimijoiden ja -tutkijoiden olemassaolon oikeutus ja resurssit 
riippuvat.

(Heimo, Tapanila, Ojapelto, Heikkinen 2020. ”Voimaannuttava vapaaehtoinen vertaisohjaus” aikuiskasvatuspolitiikkaa 
muovaamassa. Esimerkki maahanmuuttajien työllistämishankkeesta. LINKKI)

• Projectification is a wide range of processes of change in which organizational actors transform and 
adapt to practices, assumptions, values, beliefs, and rules.

• Projectification means consistency in working procedures and a common language. Projects are 
attractive because of their contradictory logic: At the same time being flexible but supporting 
control. The values and practices of bureaucracy are disguised in concepts such as social 
investment and innovations, collaboration, and transformation.

Fred, M. 2020. Local government projectification in practice – a multiple institutional logic perspective. Local 
Government Studies 2020, VOL. 46, NO. 3, 351–370.

file:///C:/Users/Satu.YOGA370/Downloads/100532-Artikkelin%20teksti-177929-1-10-20201216%20(1).pdf


Sivistystyön Vapaus ja Vastuu 
(SVV) -ohjelma

Vuonna 2011 sopimus
Vapaa Sivistystyö ry:n

(VST), Tampereen ja Itä-
Suomen yliopistojen sekä

Åbo Akademin välillä.

Opinnäyte- ja 
harjoitteluyhteistyö, 

yhteisjulkaisut, 
alueelliset ja 

valtakunnalliset
keskustelutilaisuudet

sekä tieteen
yleistajuistamisen

työpajat.

Kerää sivuilleen tietoa 
vapaan sivistystyön 

graduista ja 
väitöstutkimuksista. 

Ohjelman tarkoituksena on vapaan sivistystyön tutkimuksen ja 
koulutuksen vahvistaminen, alan tutkijoiden ja toimijoiden 
vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen.

http://www.vapausjavastuu.fi/sivistystori-blogi/


Tulevaisuuden kompetenssit

• KIERTO -hanke, kiertotalousosaaminen

• Planetaarinen kriisi tekee vastuullisuusasiantuntijoista 
aikuiskouluttajia (LINKKI): Aikuisten ympäristötietoisuuden 
lisääminen viestintä- ja neuvottelutaitojen avulla

• EME-hanke: Maahanmuuttajan työllistyvyys ja 
”yhteiseurooppalaiset työnantajien odotukset vaadittujen 
tulosten saavuttamiseksi” (LINKKI, kts. kuva)

• (Kriittinen) medialukutaito, itsensä johtaminen, 
hyvinvointitaidot..

https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kierto/
https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109326/64155
https://ememethods.net/fi/tarkeimpien-tyoelamataitojen-hallinnan-arviointi/


Kokoava ryhmätehtävä: 
Mitä sivistys on?
• Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä sivistys on? (luokaa sivistykselle oma määritelmä)

- Miten ekososiaalinen ja planetaarinen sivistys näkyvät elämässänne?

• Kirjatkaa vastaukset Flingaan, jokainen ryhmä luo yhteensä kaksi 
"lappua" Flingassa olevien otsikoiden alle.

• Aikaa 15 minuuttia.

• bit.ly/sivistyson2



Löydät meidät somesta!

• @EPALE_FI

• Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

• Aikuisten matkassa

• Aikuisten matkassa

• @epale_fi

• EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

• @SVastuu

• Vapaa Sivistystyö ry - Fritt Bildningsarbete rf

https://open.spotify.com/show/5akxHeQ3S93QFunWY8Fz6P
https://open.spotify.com/show/5akxHeQ3S93QFunWY8Fz6P
https://www.facebook.com/EPALESuomi/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCCysHjSkR26z0kF_B_pRZCsEwZV_-vMtH1-qzQVGnPAi-c8zBGiJHc0W8uLOxcB1coqYXAFQ1VkOdF
https://www.facebook.com/EPALESuomi/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCCysHjSkR26z0kF_B_pRZCsEwZV_-vMtH1-qzQVGnPAi-c8zBGiJHc0W8uLOxcB1coqYXAFQ1VkOdF
https://open.spotify.com/show/5akxHeQ3S93QFunWY8Fz6P
https://open.spotify.com/show/5akxHeQ3S93QFunWY8Fz6P
https://soundcloud.com/user-507654887/epalen-aikuisten-matkassa-podcast-jakso-1
https://www.instagram.com/epale_fi/?hl=fi
https://www.linkedin.com/company/71858553/admin/
https://twitter.com/svastuu?lang=hu
https://www.facebook.com/groups/sivistystyo/
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• Bildung-projekti. Mitä on sivistys ja miten se liittyy aikuiskoulutukseen? Bildung-Finland.pdf 
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• SVV ja Sivistystori-blogisarja: Sivistystori-blogi – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

• Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä (toim. Jenni Pätäri, Sini Teräsahde, Aaro 
Harju, Jyri Manninen & Anja Heikkinen) 2019. Helsinki: SVV & VST ry. LINKKI

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/93404/52082
file:///C:/Users/Satu.YOGA370/Downloads/94118-Artikkelin%20teksti-154696-1-10-20200508%20(1).pdf
file:///C:/Users/Satu.YOGA370/Downloads/109323-Artikkelin%20teksti-198732-1-10-20210608%20(1).pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/02/Bildung-Finland.pdf
http://www.vapausjavastuu.fi/sivistystori-blogi/
http://www.vapausjavastuu.fi/wp-content/uploads/2019/03/Vst-eilen-tanaan-huomenna-verkko.pdf


Kysymyksiä kiitos!

Linda Juntunen, linda.juntunen@jotpa.fi
Satu Heimo, satu.heimo@sivistystyo.fi


