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                       JOHDANTO 

 

Koulutuspolitiikan ja edunvalvonnan kysymykset eivät nousseet ennätyshelteisen kesän 2010 

kuumimmaksi puheenaiheeksi. Aihe tuskin ravistelisi kansalaisten tietoisuutta edes tunnettuun 

poliitikkoon tai järjestöjohtajaan kytkettynä mediaseksikkäänä uutisena. Silti ilmastoiduissa 

kabineteissa ja jalopuisten pöytien äärellä käsitellyt teemat kiinnostavat – itsessään – yhä 

enemmän työikäistä väestöä. Viimeistään vihmovien syyssateiden aikaan suuri aikuisopiskeli-

joiden joukko aktivoituu hyödyntämään niitä aikaansaannoksia, joita poliittinen viranomais- ja 

järjestökoneisto on – jo vuosikymmenten ajan, systemaattisissa strategioissaan suomalaisille 

visioinut ja tarjonnut.  

 

Elinikäinen oppiminen on edelleen laajasti esillä kansainvälisessä diskurssissa sekä Euroopan 

unionin koulutus- ja työllisyyspolitiikassa. Aikuiskoulutuksen merkityksen moninaiset vaikutuk-

set konkretisoituvat suomalaisen yhteiskunnan ja yksilön arjessa. Suomalaisten sanotaan ole-

van koulutususkovaisia. Hallitusohjelmaan on kirjattu kunnianhimoinen tavoite aikuiskoulutuk-

sen osallistumispohjan laajentamisesta. Opetus- ja työministeriön valmisteluryhmät, valtakun-

nalliset hankkeet ja ohjelmat sekä selvitys- ja tutkimustyöt ovat käsitelleet aihetta koko 2000-

luvun ajan. Osallistujamäärän lisäämiseen on löydetty yksi keskeinen koulutus- ja urasuunnitte-

lun keino. Kansalaisilla tulisi olla käytössään monipuoliset ja asiakaslähtöiset tieto-, neuvonta- 

ja ohjauspalvelut. Palvelun kehittämistyö on nivottu monitahoisesti opiskelun henkilökohtais-

tamiseen, koulutuksellisesti aliedustettujen henkilöryhmien aktivointiin, opetus- ja työhallin-

non henkilöstön ohjausosaamiseen, aikuispedagogiikkaan sekä verkostoyhteistyöhön.  

 

Haluan keskittyä tutkielmassani nk. tietopalveluun ja nostaa perinteisestä koulutus- ja viestin-

täpoliittisesta verkostosta esille tavanomaisesta poikkeavan näkökulman. Tarkastelen palkan-

saajakeskusjärjestöjen – Akava, SAK ja STTK – kotisivuillaan esittämää aikuiskoulutusinformaa-

tiota. Verkkoviestintä avaa mielestäni huomionarvoisen näkymän yhteiskunnallisesti merkittä-

vien järjestöjen tämänhetkisiin koulutuspoliittisiin näkemyksiin. Oletan järjestöjen pitävän 

edunvalvontaa edelleen ensisijaisena tehtävänään. Koska koulutus kuitenkin kytketään toistu-

vasti keskeiseksi välineeksi selviytyä työelämän ja yhteiskunnan erilaisista haasteista, pidän sen 

näkyvyyden tarkastelua paitsi kiinnostavana myös perusteltuna tutkimuskohteena.   

 

Aiheen valinta perustuu mieltäni askarruttaneisiin pohdintoihin. Missä määrin lukuisten pro-

jektien asiantuntijafoorumit yhdistettynä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) mahdollisuuksiin 

tuovat järjestökentän koulutusviestintää näkyväksi? Rajoittuuko perinteikäs koulutuspoliitti-
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nen vaikuttaminen edelleen pääosin kolmikantakommentointiin ja lausuntoapparaattina toi-

mimiseen järjestön tai sen edustajien nimissä? Onko aikuiskoulutuksen tieto, neuvonta- ja oh-

jauspalvelu yksinomaan valtion tai työnantajien tehtävä? Miten palkansaajakeskusjärjestöt 

omalta osaltaan jakavat aikuiskoulutusinformaatiota – vai jakavatko? 

 

Johtoajatukseni tiivistyvät kahteen tutkimuskysymykseen: 

 

1 Millaista aikuiskoulutusinformaatiota palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustoilla 

esitetään? 

 

2 Millaisia yhteneväisyyksiä/eroja palkansaajakeskusjärjestöjen aikuiskoulutusinformaa-

tiotarjonnassa ilmenee? 

 

Tutkielma on kartoittava. Lähden liikkeelle aikuiskoulutuksen merkityksestä eri osapuolille. 

Esittelen toisessa kappaleessa työmarkkinakeskusjärjestöt ja erittelen tutkimuskohteeni. Käsit-

telen sen jälkeen aikuiskoulutuksen ja palkansaajakeskusjärjestöjen koulutustoiminnan histori-

aa. Täydennän järjestöllis-toiminnallista näkökulmaani eurooppalaisella ja valtiollisella näke-

myksellä elinikäisestä oppimisesta sekä aikaisemmalla, yllättävän vähäiseksi osoittautuneella, 

tutkimuksella. Erittelen ja analysoin palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivujen aikuiskoulutusin-

formaatiota kolmiosaisella sisällönanalyysillä. Vastaan tutkimuskysymyksiin kappaleessa 7. 

Tutkielma päättyy teemat yhdistävään pohdintaan, jossa asemoin palkansaajakeskusjärjestö-

jen roolin ja elinikäisen oppimisen kohtaantoa koulutusviestinnässä. 
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1 MAKRO-, MIKRO- JA MESOTASON KOULUTUSVIESTINNÄSTÄ 
 

Tutkimuksen aiheena on kuvata ja tarkastella palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivuillaan jaka-

maa aikuiskoulutusinformaatiota. Teeman valinta luo aidosti kiinnostavan vertailukohdan hal-

linnolliseen työtehtävääni koulutustarkastajana. Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut -

yksikköön sijoittuvan toimen ytimessä ovat opiskelijat ja työnantajat.  Laadukas palvelu ei ole 

mahdollista ilman monipuolista verkostoyhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien1, hallin-

toviranomaisten, järjestöjen ja taustayhteisöjen kanssa.  

 

Tutkimuksen taustaoletuksena on se, että pidän työmarkkinakeskusjärjestöjä yhtenä koulutus-

poliittisena auktoriteettina. Vaikka keskusjärjestöjen julkisuuskuvassa painottuu edunvalvonta, 

toimivat ne eri tavoin suunnannäyttäjinä ja viestijöinä paitsi jäsenjärjestöihinsä myös kansalai-

siin ja yhteiskunnallisiin toimijoihin nähden. Edellä kerrotun tekee mielestäni merkittäväksi 

mm. Ilmosen (2001, 112) näkemys siitä, että kulttuurista pätevyyttä ja hegemonista statusta 

omaavilla yleisillä puhetavoilla on taipumus konkretisoitua käytännöiksi, toimintatavoiksi ja 

instituutioiksi. Tällöin puhetavat eivät ole vain retoriikkaa, vaan osa käytännöllistä ja aineellis-

tuvaa todellisuutta ts. kieli tuottaa ja perustelee tekoja.  

 

Ilmonen (2001, 112) ottaa esille myös vallan aspektin. Hän viittaa Bourdieun ja Wacquantin 

(1992) toteamukseen, jonka mukaan kielen lisäksi rakenteelliset valtasuhteet ja asemat vaikut-

tavat siihen, millaisen legimiteetin kunkin toimijan puhe tietyllä sosiaalisella kentällä saavuttaa. 

Alasuutari (1994, 152) käy läpi vastaavaa merkityksellisyyttä diskurssin käsitteen kautta. Hän 

esittää Foucaultin (1980) ajatuksen, joka korostaa sitä, ettei kielellinen vuorovaikutus ole vain 

informaation välittämistä vaan erilaisten asiaintilojen, asemien ja identiteettien tuottamista, ja 

että yhteiskunnan diskursseilla on pysyviä, makrotason institutionaalisia vaikutuksia. Ilmosen 

ja Alasuutarin päätelmät tuntuvat loogisilta. On luonnollista, että keskusjärjestöjen motiiveihin 

ja toimintaan liittyy vaikuttavuuden aspekti. 

 

1.1 Yhteiskunta ja työelämä 

 

Savola (2008) kiteyttää hyvin tutkimusaiheeseen kiinnittyvää ajankohtaista keskustelua. Hän 

toteaa, että liki miljoona henkilöä on siirtymässä eläkkeelle tai työelämän ulkopuolelle. Muutos  

 

 

                                                           
1
 Valtio, kunnat/kuntayhtymät ja yksityisten omistamat ammatilliset oppilaitokset, erityisoppilaitokset, erikoisoppilai-

tokset, aikuiskoulutuskeskukset, palo-, poliisi ja vartiointialojen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, musiikkioppilai-
tokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, yliopistot. 
2
 ILO = International Labour Organization. Viitattu 27.6.2010 http://www.ilo.org/ 
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koskee erityisesti teollisuutta, palvelualoja ja julkista sektoria. Työvoimapula ja rekrytointion-

gelmat kasvavat. Työelämä ja -urat ovat turbulenssissa. Ikäluokat pienenevät. Työikäisen väes-

tön ikärakenne muuttuu. Senioriväestön määrä kasvaa. Yksilöllisten työurien arvioidaan piden-

tyvän 40–45 vuoden mittaisiksi. Samaan aikaan työmarkkinat kansainvälistyvät ja maahan-

muuttajien määrä lisääntyy.  

 

Aikuiskoulutusta perustellaan yhteiskunnan ja työelämän laadukkaan ja menestyksekkään toi-

minnan turvaamiseksi. Savola (2008) näkee yhtenä aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen 

2007–2010 lähtökohtana vuorovaikutuksen ja tiiviin yhteistyön aluehallinnon viranomaisten, 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, oppilaitosten sekä työelämäosapuolten 

kesken. Hän painottaa näiden toimijoiden luovan vahvan perustan aikuiskoulutuksen uudista-

miselle sekä kysyntälähtöisten ja alueellisiin tarpeisiin vastaavien palvelujen koordinoidulle jär-

jestämiselle. 

 

1.2 Kansalainen ja työntekijä  

 

Elämänkulku vaatii nykyään erilaisia ja yksilöllisempiä ratkaisuja kuin perinteiset opinto-, am-

matti- ja työurat. Ennen siirryttiin opiskeluvaiheesta pääsääntöisesti työhön. Nykyisin työ, työt-

tömyys ja koulutusvaiheet vuorottelevat. Toistuva ja jatkuva kouluttautuminen on osa etene-

mistä. Haasteet ja mahdollisuudet liittyvät nivelkohtiin. Tämä tarkoittaa mm. tieto- ja neuvon-

tapalvelun laajentunutta tarvetta olemassa olevien mahdollisuuksien ja tarjonnan selvittämi-

seksi. Kumppanuusverkostojen myötä ohjausta tekevät moniammatillisesti muutkin kuin ohja-

uksen varsinaiset ammattilaiset. Merkittävää on se, että aikuiset käyttävät kasvokkain tapah-

tuvan ohjaamisen rinnalla yhä enemmän itsenäisesti sähköisiä palveluja. (Työministeriö 2006, 

2–17.) 

 

Huomaan työssäni, että aikuiskoulutuksen konkreettinen merkitys tulee tavanomaista raaem-

min esille taloudellisten suhdanteiden heikentyessä. Määräaikaisten työsuhteiden, lomautus-

ten ja irtisanomisten aikaan yksilöiden, järjestöjen ja hallinnollisten viranomaisten luottamus 

koulutukseen vahvistuu entisestään. Yhdyn niihin ajatuksiin, ettei yhteiskunnalla ole muutoin-

kaan varaa varastoida suuria määriä potentiaalisia työntekijöitä. Lisäksi niitä, jotka ovat hank-

kineet koulutuksen nuoruusiässä, olisi informoitava mahdollisuudesta päivittää tietonsa ja tai-

tonsa. Samalla erilaisia asiantuntijoita tulisi ohjata jakamaan hiljaista tietoaan ts. hyödyntää 

työpaikkakouluttajina. Koulutuksen muuttuminen työelämäpainotteisemmaksi ja joustavam-

maksi vaikuttaisi lisäävän kiinnostusta ja rohkeutta omaehtoiseen oppimiseen. Haaste voi täl- 
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löinkin olla yksilöiden ja työnantajien kannalta tarvittavien lähtötietojen, neuvonnan ja ohjauk-

sen saaminen erilaisten prosessien käynnistämiseksi.  

 

 

1.3 Työmarkkinakeskusjärjestöt  

 

Jukka Tuomisto (1982, 116–117) korostaa keskusjärjestöjen vaikutusvaltaa tulopolitiikan ohella 

lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös koulutuksessa. Hän toteaa palkansaajakeskusjär-

jestöjen voivan vaikuttaa yleiseen koulutuspolitiikkaan mm. sopimuksin, aloittein ja lausun-

noin; edustajiensa kautta erilaisissa valtiollisissa, työmarkkinallisissa ym. asioita valmistelevissa 

ja päättävissä elimissä sekä osallistumalla yleiseen koulutuskeskusteluun ja mielipiteenmuo-

dostukseen. Keskusjärjestöt ja työnantajat ovat lisäksi solmineet keskinäisiä koulutussopimuk-

sia, joiden perusteella työntekijöille korvataan kustannuksia ja ansionmenetyksiä ammattiin 

liittyvissä sekä muissa koulutusohjelmaan hyväksytyissä koulutuksissa (esim. työturvallisuus, 

rationalisointi, luottamusmiestoiminta, työsuhdeasiat, yritystalous ja henkilöstöhallinto). Jär-

jestöillä on kaiken em. ohella omat koulutuspoliittiset ohjelmansa ja toimintajärjestelmänsä. 

 

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on edustus parlamentaarisissa työryhmissä. Ryhmien ehdotuk-

set käsitellään lausuntokierroksilla. Päätökset vaikuttavat valtion talousarvioesitykseen. Hank-

keita on kymmenittäin ja niiden kokonaismerkitys on suuri. Viimeaikaisista yksittäisistä ohjel-

mista on syytä mainita Noste, jossa aloitteentekijä oli opetusministeriön asettama Parlamen-

taarinen aikuiskoulutusryhmä. Ryhmän ja keskeisimpien valtakunnantason yhteistyötahojen 

kanssa Suomessa 2003–2009 toteutettu aikuisväestön ammatillisen osaamisen parantamiseen 

ja tietoyhteiskuntataitojen hankkimiseen suuntautuneen lisätoimenpideohjelman budjetti oli 

124,5 M€ (OKM 2010b).  

 

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat investoineet aikojen saatossa huomattavia summia saattaak-

seen kansalaisia yhteisöllisen aatteensa äärelle, ja tukeakseen toimintansa elinvoimaisuutta 

mm. koulutuksen avulla. Niiden omat oppilaitokset ovat toimineet pitkään kurssien sekä am-

matillisen ja yleissivistävän koulutuksen toimeenpanijoina. Keskusjärjestöt voi siis nähdä liit-

toineen yhtenä merkittävimmistä ”aikuiskoulutusorganisaatioista”. Kuten todettua keskusjär-

jestöt ja ammattiliitot vaikuttavat koulutuspoliittisiin strategioihin. Niiden edustajia on toistu-

vasti mukana valtakunnan tasolla esim. työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostossa sekä kou-

lutus- ja tutkintotoimikunnissa. Lisäksi järjestöillä on edustuksia maakunnallisissa yhteistyö-

ryhmissä, hallinnollisissa neuvottelu- ja lautakunnissa sekä opetusalan ja oppilaitosten seudul-

lisissa ja paikallisissa toimielimissä.  
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Koulutusinformaatiota on saatavilla useista lähteistä ja oletan, että palkansaajakeskusjärjestö-

jen viestintätavassa on kiinnostavia eroja verrattuna nk. perinteisiin koulutuksen järjestäjiin. En 

odota järjestöiltä lähtökohtaisesti ”oppilaitosmaista” viestintää. Jopa toivon, että toisen näkö-

kulman ja kontekstin kautta oman työn kautta tuttu koulutusviestintä ilmenisi kiinnostavan 

vieraana.  
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2 JOHDATUS TUTKIMUSKOHTEESEEN 

 

2.1 Palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestöt 

 

Tuomisto (1996b, 33) pitää työelämässä vallitsevia suhteita lähtökohtana kaikelle työelämässä 

tapahtuvalle toiminnalle. Hän nimeää sosiaaliseen järjestelmään kuuluvaksi palkansaajat ja 

heidän järjestönsä, työnantajat ja heidän järjestönsä sekä valtiovallan ja sen tietyt laitokset. 

Mainituilla ryhmillä on omat työmarkkinaintressinsä. Keskeisimpiä neuvottelun aiheita ovat 

palkka, työsuojelu, sosiaaliturva ja koulutus. Työmarkkinaosapuolten perustehtävän, edunval-

vonnan ja sopimustoiminnan taustalla ovat Kansainvälisen työjärjestön ILO2:n periaatteet. 

Työelämän kehittämisessä sillä tarkoitetaan myös Euroopan Unioni EU:n3 omaksumaa kolmi-

kantaperiaatetta eli työnantajajärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen4 ja maan hallituksen yh-

teistyötä. Kolmikantaisuutta on noudatettu Suomessa vuosikymmeniä. Työnantajien ja palkan-

saajien keskusjärjestöjen edustajat kohtaavat valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen virkamie-

histön lakien valmistelussa sekä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehittämistoiminnassa.  

 

Suomalaiset palkansaajat ja työnantajat ovat järjestäytyneet varsin kattavasti. Noin 2.6 miljoo-

nasta palkansaajasta yli 70 prosenttia on ammattiliittojen jäseniä. Vastaavasti suuri osa työn-

antajista kuuluu alansa työnantajaliittoon. Korkea järjestäytymisaste korostaa sopimusten 

merkitystä. (Seretin 2007.) Korkeasta järjestäytymisasteesta huolimatta trendissä on tapahtu-

nut muutoksia. Akavan uutisen (9.3.20065) mukaan palkansaajien järjestäytymisaste on viime 

vuosina kokonaisuudessaan laskenut. Tämä ei kuitenkaan koske akavalaisia, joiden järjestäy-

tyminen on kasvanut vuodesta toiseen. Järjestö löytää tapahtuneeseen kaksi perustetta. Aka-

valainen ammattikuntapohjainen järjestäytymistapa mahdollistaa identiteetiltään vahvan ja 

koko työuran mittaisen edunvalvonnan, sekä yksilöllisen ja kiinnostavan jäsenpalvelun. 

 

Talouden kansainvälistymisen myötä suomalaiset keskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK kuuluvat 

samoihin kansainvälisiin ay-järjestöihin. Niillä on yhteyksiä Yhdistyneiden Kansakuntien UN6 

elimiin, Maailman kauppajärjestöön WTO7, Kansainväliseen valuuttarahastoon IMF8 ja Maail- 

 

                                                           
2
 ILO = International Labour Organization. Viitattu 27.6.2010 http://www.ilo.org/ 

3
 EU = European Union. Viitattu 27.6.2010 http://europa.eu/ 

4
 Ammattiyhdistys = (jatkossa) ay. 

5
 AKAVAn jäsenmäärä kasvoi 3 prosenttia. Viitattu 22.8.2010 

http://www.akava.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/2006/akavan_jasenmaara_kasvoi_3_prosenttia.html 
6
 UN = United Nations. Viitattu 29.8.2010 http://www.un.org/ 

7
 WTO = World Trade Organization. Viitattu 29.9.2010 http://www.wto.org/ 

8
 IMF = International Monetary Fund. Viitattu 29.9.2010 http://www.imf.org/external/ 
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manpankkiin WB9 sekä Pohjolan ammatilliseen yhteisjärjestöön PAY/NFS10. Työmarkkinasopi-

muksia tehdään monella tasolla ja niiden vaikutukset ovat laaja-alaisia. Euroopan komission on 

kuultava eri työmarkkinaosapuolia sosiaalipoliittisten ehdotusten yhteydessä. Sosiaalisen vuo-

ropuhelun työmarkkinaosapuolina Euroopan tasolla ovat lähinnä kolme keskusjärjestöä: Eu-

roopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC11, Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjär-

jestö BUSINESSEUROPE12 ja Julkisten yritysten Euroopan keskus CEEP13. Keskusjärjestöillä on 

tämän ohella merkittävä rooli EU:lle neuvoa antavassa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

EESC14:ssä, johon ne osallistuvat maakohtaisten työnantajien, työntekijöiden ja muiden ryhmi-

en edustajien kanssa. (Europa 2010.) Suomessa palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestöt voi-

vat tehdä keskitettyjä tuloratkaisuja ja yleisiä keskusjärjestösopimuksia. Suomalaiset työmark-

kinakeskusjärjestöt esitellään tiivistetysti taulukossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 WB = World Bank. Viitattu 17.7.2010 http://www.worldbank.org/   

10
 NFS = Nordens fackliga samorganisation. Viitattu 29.9.2010  http://www.nfs.net/ 

11
 ETUC = European Trade Union Confederation. Viitattu 17.7.2010 http://www.etuc.org/ 

12
 BUSINESSEUROPE. Viitattu 17.7.2010. http://www.businesseurope.eu/ 

13
 CEEP = The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services. Viitattu 17.7.2010. 

http://www.ceep.eu/ 
14

 EESC = European Economic and Social Committee. Viitattu 17.7.2010 http://www.eesc.europa.eu/ 
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Palkansaajakeskusjärjestöt             Työnantajakeskusjärjestöt 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 1. Työmarkkinakeskusjärjestöt. Lähde: Työmarkkina-avain 201015 sekä keskusjärjestö-
jen kotisivut (viitattu 21.8.2010). 
 

Taulukosta 1 ilmenee työmarkkinakeskusjärjestöjen perustamisvuodet ja pitkä toimintahisto-

ria. Kaikkien järjestöjen rakenne on muuntunut yhdistymisten myötä. Kolmesta palkansaajajär- 

                                                           
15

 Työmarkkina-avain. Viitattu 21.8.2010 http://www.tyomarkkina-avain.fi/cms/ 

Akava  
- perustettu 1950 (osin 1940) 
- jäsenmäärä 546 684 (1.1.2010), josta  
51 % naisia 
- 34 jäsenliittoa (julkinen ja yksityinen  
sektori) 
- 15 aluetoimikuntaa 
- 36 työntekijää 
- http://www.akava.fi/ 

 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK  
- perustettu 2005 (osin 1993)  
- 16 000 jäsenyritystä (96 % pk-yrityksiä,  
n. 950 000 työntekijää) 
- 32 jäsenliittoa (elinkeinoelämä) 
- 4 aluetoimistoa, Brysselin toimisto 
- n. 200 työntekijää 
- http://www.ek.fi/www/fi/ 

Suomen Ammattiliittojen  
Keskusjärjestö SAK  
- perustettu 1969 (osin 1907)  
- jäsenmäärä 1 042 952 (1.1.2010), josta 
naisia 46 % 
- 21 jäsenliittoa (teollisuus, julkinen sektori, 
kuljetus, yksityinen palveluala), n. 120 pai-
kallisjärjestöä, n. 3 000 ammattiosastoa 
- 13 alueellista toimipistettä 
- 120 työntekijää 
- http://www.sak.fi 

 Kirkon työmarkkinalaitos KiT 
- perustettu 2006 (osin 1975)  
- 466 seurakuntaa (n. 21 000 työntekijää) 
- 11 jäseninen valtuuskunta (hiippakunnat, 
valtio, kunta) 
- 8 työntekijää (toimistona Kirkkohallituk-
sen henkilöstöosasto) 
- http://sakasti.evl.fi/ 
 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK  
- perustettu 1993 (osin 1946)  
- jäsenmäärä n. 640 000 (2010), joista  
naisia n. 66 %  
- 20 jäsenliittoa (teollisuus, palvelualat, 
terveydenhuolto, erityisalat, kunnat,  
seurakunnat ja valtio) 
- 16 aluetoimikuntaa ja 17 paikallistoimi-
kuntaa 
- 33 työntekijää 
- http://www.sttk.fi/ 

 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT  
- perustettu 1993 (osin 1970)  
- Suomen kunnat (326) ja kuntayhtymät 
(164), 437 000 työntekijää ja viranhaltijaa 
(yli 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
opetusalan tehtävissä) 
- osa Suomen Kuntaliittoa 
- yhdyshenkilöinä palkka-asiamiehet  
kunnissa ja kuntayhtymissä 
- 47 työntekijää 
- http://www.kuntatyonantajat.fi/ 

  Valtion työmarkkinalaitos VTML 
- perustettu 1990 (osin 1955) 
- valtion virastot, n. 150 (n. 88 000 palkan-
saajaa) 
- toiselta nimeltään valtiovarainministeriön 
henkilöstöosasto  
- valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan 
keskusyksikkö 
- 39 työntekijää 
- http://www.vm.fi/ 
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jestöstä vanhin ja selvästi suurin on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. Se edustaa 

perinteisesti suoritustason työntekijöitä teollisuudessa ja elinkeinoelämässä. SAK:n voi nähdä 

organisoituneen varsin kiinteästi jäsenistöönsä, koska sillä on alueellisten toimipisteiden lisäksi 

eniten paikallistason toimijoita. Akavalla on puolestaan palkansaajajärjestöjen suurin jäsenliit-

tomäärä. Vaikka Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:lla on Akavaa vähemmän jäsenliittoja, on sen 

jäsenmäärä suurempi. Akavan (51 % naisia) ja SAK:n (46 %) jäsenistön sukupuolijakauma on 

varsin tasainen, mutta STTK:lla osuus on naisvoittoinen (66 %). Työnantajakeskusjärjestöjen 

organisaatiorakenne on palkansaajajärjestöihin nähden erilainen johtuen niiden edustamista 

työnantajaryhmistä: yritykset, seurakunnat, kunnat ja valtio.  

 

Taulukosta 1 (ks. s. 12) voi laskea, että palkansaajapuolen järjestöt kattavat n. 2,23 milj. henki-

löä, kun työnantajapuolen vastaava luku on 1,5 milj. Järjestäytymisaste vaikuttaa Suomessa 

varsin korkealta, vaikka lukuihin voi sisältyä epätarkkuuksia esim. päällekkäisten ja vapaajäse-

nyyksien tai jäsenmaksun maksamattomien tmv. tilastointitapojen erilaisuuden vuoksi.  

 

Voidakseni keskittyä yhteen näkökulmaan ja pitääkseni tutkimustyön hallittavan kokoisena, ra-

jasin tutkielmani palkansaajakeskusjärjestöihin. Työnantajakeskusjärjestöt ovat mukana taus-

toituksissa, työmarkkinakentän rakenteen ja suhteiden hahmottamiseksi. Palkansaaja- ja työn-

antajakeskusjärjestöjen tutkimuksellinen ”vastakkainasettelu” kiehtoi minua pitkään. Uskoin 

kuitenkin löytäväni antoisia vertailukohtia myös samaa peruslähtökohtaa edustavista järjes-

töistä. Toki toivon, että joku opiskelija jatkaisi aiheen parissa valiten tutkielmansa aiheeksi 

työnantajakeskusjärjestöt. Kiinnostavaa olisi myös se, jos tarkastelu tehtäisiin vuosikymmenten 

aikana ideologisissa sidoksissa tapahtuneiden muutosten kautta.  

 

2.2 Keskusjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen merkityksestä  

 

Tilastokeskuksen (2002) julkaisussa Sami Borg ja Ilkka Ruostetsaari listaavat suomalaiseen val-

taeliittiin kuuluvaksi seitsemän tahoa. Asemien lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä 

nämä instituutiot ovat: hallinto, elinkeinoelämä, järjestöt, politiikka, joukkotiedotus, tiede ja 

kulttuuri. Järjestöjen16 osalta jakauma oli hyvin tasainen palkansaajajärjestöjen, elinkeinoelä-

män ja kansalaisjärjestöjen kesken. Tulokset ovat pitkälti ennakoitavia. Vuoden 2010 syksyn 

julkisuudessa käydyn kirkosta eroamiskeskustelun virittämänä jäin pohtimaan lähinnä sitä, ett-

ei kirkko noteerautunut tutkimuksessa erilliseksi valtaelementiksi.  

 

 
                                                           
16

 Luokittelussa ei huomioitu kunta- ja aluehallinnon järjestöjä. 
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Yksi tapa pohtia instituution merkityksellisyyttä on tarkastella siihen kuuluvien jäsenten sitou-

tumista. Keskusjärjestöt ovat olleet, etenkin toimintansa alkuvaiheessa, merkittäviä yhteisölli-

syyden ja joukkovoiman lähteitä. Pentti Jokivuoren (2002) tutkimus kohdistui organisaatio- ja 

ammattijärjestösitoutumiseen. Jokivuori (2002, 17–55) rinnastaa sitoutumisen kollektiivisuu-

teen. Hän määrittelee kollektiivisuuden perustaksi organisaation identiteetin, johon jäsenet 

voivat samaistua. Toisena tekijänä Jokivuori merkityksellistää ajan hengen, eetoksen, jonka on 

myös oltava sitoutumista edesauttava. Hän nostaa esille tutkimuksia (Suhonen 1989; Sihvo & 

Uusitalo 1993; Puohiniemi 1993), joissa on havaittu yksilöllisyyden korostuminen kollektiivi-

suuden kustannuksella. Tämä piirre on osoitettu erityisesti nuorisossa (Tuohinen 1990; Zoll 

1993; Ilmonen 1995). Kuitenkin Jokivuori toteaa, että monissa empiirisissä jäsensuhdetta käsi-

telleissä tutkimuksissa on korostettu palkansaajien ay-jäsensuhteen kollektiivisen tai individu-

aalisen orientaation monisärmäisyyttä. Vaikka eräissä tutkimuksissa todetaan merkittävän 

osan kaikkien eri keskusjärjestöjen jäsenistöstä omaavan individuaalisen jäsensuhdeorientaa-

tion ja jäsenistön ottavan etäisyyttä ammattijärjestöön (Jokivuori ym. 1996), on samaan aikaan 

tehty vastakkaisia havaintoja. Esim. tietotekniikka-alan suuryritysten teknistä tutkimus- ja kehi-

tystyötä harjoittaville ammattilaisille oli tyypillistä voimakas kultinomainen sitoutuminen yri-

tykseen tai siihen mitä yritys ideaalina yksilöille edustaa (Kiianmaa 1996). Jokivuoren omassa 

tutkimuksessa (2002, 53) löytyi tilastollisesti merkittävä yhteys koulutustason ja sitoumisindi-

kaattorien väliltä. Ammatillisen koulutustason nousu vähensi ammattiliittoon ja organisaatioon 

sitoutumista.  

 

Jäsenmäärä on ehkä tavanomaisin mittari, jolla järjestö tai muu organisoitunut toimija osoittaa 

asemaansa ja vaikutusvaltaansa. Mikäli tarkastelu tehtäisiin pelkästään tällä perusteella, olisi 

työmarkkinakeskusjärjestöjen suuruusjärjestys: SAK, STTK, Akava, EK, KT, KiT ja VTML (ks. tau-

lukko 1 s. 12). Keskusjärjestöjä koskevaa tutkimustietoa ei ole juurikaan saatavissa, mutta tar-

kastelua on jonkin verran tehty ay-liikkeen osalta. Ilmonen ja Kevätsalo (1995) pitävät ay-

liikkeelle merkityksellisenä nimenomaan väestön laajaa asenteellista tukea. (Aalto-Matturi 

1994, 32.) TNS Gallup on tehnyt työmarkkinapoliittista mielipideilmastoa kartoittavaa tutki-

musta Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteisestä toimeksiannosta vuodesta 2005. Myös tuoreimpien 

tutkimustulosten mukaan valtaosa (88 %) suomalaisista kokee ammatillisen järjestäytymisen 

vähintäänkin melko tärkeäksi. Palkansaajakeskusjärjestöjen arvostus on pysynyt vakaana. Niitä 

arvostettiin paljon tai melko paljon seuraavasti: SAK (63 %), Akava (57 %) ja STTK (56 %). (SAK, 

STTK & Akava 2010.) 
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Suomen Gallupin järjestöluotaimen (2003) tulokset ovat linjassa em. pitkittäistutkimuksen 

kanssa. Järjestöluotaimen mukaan suomalaiset arvostavat ay-liikettä. Ammattiliitot olivat eni-

ten suomalaisia kiinnostava järjestötyyppi (56 %). Seuraavaksi suosituimpia olivat harrastusjär-

jestöt (33 %), urheiluseurat (27 %) sekä hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöt (25 %). Kaksi 

kolmesta (69 %) piti ay-liikettä tarpeellisena myös tulevaisuudessa. Sen katsottiin toimineen 

maan kokonaistilanteeseen nähden maltillisesti, järkevästi ja vastuuntuntoisesti (56 %). Samal-

la liikkeeltä vaadittiin voimakkaampaa ja jämerämpää edunvalvontaa (59 %). Moni piti ay-

liikettä liian poliittisena (57 %) sekä etääntyneenä kansalaisista ja heidän tarpeistaan (53 %). 

Enemmistö suomalaisista (58 %) koki, että työelämässä tarvitsee ay-liikkeen suojaa. Jäsenistös-

tä näin ajatteli 77 %. Omillaan työelämässä uskoi pärjäävän ainoastaan joka neljäs (29 %). Alle 

25-vuotiaista huomattava osa ei kuitenkaan ilmaissut tähän kysymykseen kantaansa. Järjestö-

luotaimen kysymykseen perusteista osallistua järjestötoimintaan, koettiin merkityksellisimpä-

nä omien ja järjestöjen tavoitteiden yhteneväisyys (39 %). Muina syinä vastattiin hyödyt työ-

hön, opiskeluun, elämään sekä mahdollisuus vaikuttaa asuin- ja lähiympäristöön. Nuorten kiin-

nostus kohdistui keskimääräistä enemmän rahalliseen hyötyyn ja uralla etenemiseen. (Aalto-

Matturi 2004, 31–32.) 

 

Taloustutkimuksen (2003) tutkimus selvitti 17–29-vuotiaiden suomalaisten suhtautumista yh-

teiskunnalliseen vaikuttamiseen ja ay-liikkeeseen. Suhde todettiin pääasiassa myönteiseksi tai 

neutraaliksi. Tärkeimmät syyt ay-liikkeeseen liittymiseksi olivat omien oikeuksien puolustami-

nen (71 %), ansiosidonnainen työttömyysturva (60 %) sekä tiedonsaanti omista oikeuksista (56 

%). Kiinnostavimpina ay-toiminnan muotoina kohdejoukko piti omaan ammattiin liittyvää tai 

yleissivistävää koulutusta (53 %). (Aalto-Matturi 2004, 39.) 

 

Aalto-Matturi (2004, 8–68) toteaa, että ay-liike hahmotetaan Pohjoismaissa usein enemmän 

yhteiskunnalliseksi instituutioksi kuin kansanliikkeeksi tai osaksi kansalaisjärjestökenttää. Hän 

arvelee tämän perustuvan vahvaan kolmikantaiseen sopimisen perinteeseen. Suomessa työ-

markkinajärjestöt ovat osa yhteiskuntajärjestelmää ja päätöksentekokoneistoa. Vaikka esim. 

media näyttää järjestöt vallankäyttäjinä, arvostetaan ay-liikkeen sisällä kollektiivisuutta, soli-

daarisuutta, kansanliikeolemusta, jäsenistömäärää ja sitoutuneisuutta. Pohjoismaisessa yhteis-

kunnallisessa järjestelmässä työmarkkinakeskusjärjestöjen rooli on ollut Aalto-Matturin mu-

kaan keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa, yhteiskuntarauhan, luottamuksen ja 

vakauden ylläpitämisessä. Näin ollen se, että liike ajautuisi pelkästään jäsenmaksujen varassa 

toimivaksi palvelulaitokseksi, vaikuttaisi paitsi liikkeen toimintakykyyn myös yhteiskunnan ke-

hitykseen. Tätä taustaa vasten TVT näyttäytyy mahdollisuutena uudenlaisen yhteisöllisyyden ja  
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sosiaalisen pääoman rakentumisessa. Lisäksi verkko voi tukea demokratiaa tarjoamalla kansa-

laisille tietoa, jonka perusteella heidän on entistä parempi muodostaa oma perusteltu kantan-

sa erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.  

 

Yhteiskunnan toimiala- ja ammattirakenne on muuttunut. Poropudas ja Volanen (2003, 68) 

ovat nähneet SAK:n suurimmaksi ongelmaksi jäsenmäärän ja siihen pohjautuvan vaikutusvallan 

säilyttämisen. Teollisuusyhteiskunnan siirtymä palveluyhteiskuntaan on heidän mielestään ol-

lut haastavaa juuri SAK:lle. Rakennemuutoksen jatkuessa Poropudas ja Volanen ennakoivat sen 

tulevan vaikuttamaan teollisuuden ja palveluiden suoritustason työntekijöitä edustavan kes-

kusjärjestön vaikutusvallan vähenemiseen asiantuntijoita edustavien Akavan ja STTK:n hyväksi. 

Keskusjärjestöjen merkityksellisyyttä on varmasti jatkossa rakentamassa nimenomaan nuoriso. 

Vaikka tutkimusten tulokset ovat osittain lupaavia, ei niiden perusteella voi mielestäni taata jä-

senmäärien kasvua tai sitoutumisen astetta minkään keskusjärjestön osalta. 
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3 PALKANSAAJAKESKUSJÄRJESTÖJEN KOULUTUSINTRESSIT  

 

Yhteiskunnan yleisen koulutusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on valtiovallan ja kuntien 

vastuulla. Valtio pyrkii jatkuvasti tasapainottamaan koulutuspalveluja suunnittelu- ja hallinto-

koneistojensa avulla sekä suuntaamaan kysyntää ja tarjontaa poliittisen tahtonsa osoittamille 

alueille (Rinne & Jauhiainen 1988). Työnantajat ja palkansaajat pyrkivät vaikuttamaan julkiseen 

valtaan omien intressiensä mukaisesti. Ne järjestävät koulutusta omalle jäsenistölleen ja henki-

löstölleen. Valtiovalta tukee palkansaajien ja työnantajien koulutustoimintaa sekä välillisesti 

että välittömästi. (Tuomisto 1996b, 39.) 

 

Palkansaajien yhteiset ja yleiset koulutusintressit olivat 1970- ja 1980-luvulla varsin yhteneväi-

set. Palkansaajaryhmät (SAK, TVK17, STTK ja Akava) painottivat kaikille palkansaajille annetta-

vaa yhtäläistä yleissivistävää ja riittävän laaja-alaista ammatillista peruskoulutusta sekä myö-

hemmin työelämässä tarvittavaa lisäkoulutusta. Koulutuspoliittiset erimielisyydet syntyivät lä-

hinnä työnantajien näkemyksistä, joissa katsottiin lyhyen ja kapea-alaisen koulutuksen riittä-

vän useimmilla ammattiryhmillä. Työnantajat tähdensivät työelämän välittömien kvalifikaa-

tiovaatimusten huomioimista laaja-alaisen koulutuksen sijaan. 1980-luvulla palkansaajapuolen 

yhteisiin tasa-arvonäkemyksiin tuli eroja, koska markkina- ja kilpailuetua koskeva ajattelu levisi 

työelämään. Akavan näkemys muuttui korostamaan pidemmälle koulutettujen jatkokoulutusta 

sillä perusteella, että yhteiskunta oli satsannut heihin lähtökohtaisesti jo enemmän. Keskusjär-

jestöjen koulutusintressit alkoivat hajaantua myös sisäisesti (eri ammattiliitoissa) johtuen tulo-

poliittisten neuvottelujen painopisteen siirtymisestä ammattiliitto- ja työpaikkatasolle. Tällä oli 

vaikutusta ammattiliittojen ja eri ammattiryhmien keskinäiseen kilpailuasemaan. (Tuomisto 

1996b, 39–40.) 

 

3.1 Koulutustoiminnan historiallisia lähtökohtia 

 

3.1.1 Akava 

 

Akava perustettiin 1950. Sen toimintakertomuksissa mainitaan koulutustoiminta ensimmäisen 

kerran 1970, jolloin Akavan toimesta järjestettiin järjestöllinen kurssi. Seuraavana vuonna jä- 
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 Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto (TVK). Vielä 1990-luvulla oli olemassa kolme toimihenkilöliittojen 
keskusjärjestöä: Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK (perustettu 1922), Suomen Teknisten Toimi-
henkilöjärjestöjen Keskusliitto STTK (perustettu 1946) sekä Akava (perustettu 1950). Vuonna 1992 TVK lakkautettiin ja 
siihen kuuluneet ammattiliitot siirtyivät jäseniksi muihin keskusjärjestöihin, lähinnä STTK:hon. (Seretin 2007.) 
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senjärjestöjen luottamusmiehille ja yhdyshenkilöille tarkoitettuja iltakursseja oli kolme. Sama-

na vuonna päätettiin, että keskusjärjestön toimesta pyritään keskitettyyn ylemmän asteen 

luottamusmieskoulutukseen, ja eri jäsenliitot hoitavat varsinaisen luottamusmieskoulutuksen. 

Jäsenliitot olivat järjestäneet jo aikaisemmin alansa ammatillista lisäkoulutusta. Järjestö- ja ay-

koulutus oli niille uutta, mikä heijasteli Akavaan järjestäytyneiden henkilöstöryhmien asemaa 

työelämässä. Kahdella Akavan liitoista oli koulutuskeskus18. Akava saavutti 1974 tulopoliittisten 

neuvottelujen sopijaosapuolen aseman, mikä laajensi koulutustoimintaa huomattavasti. Työ-

markkinajärjestön koulutussuunnittelun lähtökohtana oli keskusjärjestön työmarkkinallinen, 

yhteiskunnallinen ja järjestöllinen koulutus sekä suunnitelma jäsenjärjestöjen toteuttamasta 

tulevaisuuden ammatillisesta koulutuksesta. (Tuomisto 1982, 121–122.) 

 

3.1.2 SAJ ja SAK 

 

Tuomisto (1996c, 57) esittää, että nykymuotoinen ay-liike on suoraa jatkoa entiselle ammatti-

kuntalaitokselle. Ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen ja elinkeinovapauslain voimaantulon 

(1879) jälkeen ammattikuntien työtä jatkamaan perustettiin työnantajien ja työntekijöiden yh-

teenliittymiä, käsityö- ja tehdasyhdistyksiä. Tämä vaihe oli lyhyt. Varsin pian työntekijät perus-

tivat olosuhteidensa parantamiseksi omia ammatillisia, poliittisia, osuustoiminnallisia ja sivis-

tyksellisiä organisaatioita. Ay-liikkeen synty kytkeytyi silloiseen teolliseen tuotantotapaan, jon-

ka kehittäjänä tunnetaan erityisesti amerikkalainen insinööri Fredrick W. Taylor (1856–1915). 

Tayloristinen pitkälle viety työnositus ja organisointi loivat edellytyksiä ammatilliselle järjestäy-

tymiselle (von Otter 1884, Kauppinen 1992). 

 

Suomen Ammattijärjestö SAJ toimi vuosina 1907–1930. Perustamisvaiheessa (1907) ay-liike 

harjoitti agitaatio-, herätys-, valistus- ja järjestämistyötä, jonka tavoitteena oli työläisten yh-

teiskunnallisen tietoisuuden kohottaminen ja ay-toimintaan aktivoiminen. Tuomisto (1982) 

kutsuu tätä ay-liikkeen koulutustoiminnan esivaiheeksi. Kurssitoiminta aloitettiin vuonna 1909. 

Kansalaissodan (1918) jälkeen muodostettiin erityinen valistusjaosto ja vuonna 1919 järjestö 

liittyi jäseneksi tuolloin perustettuun Työväen Sivistysliittoon. Liitto organisoi luento- ja opinto-

kerhotoimintaa, mikä oli keskeisintä ennen toista maailmasotaa (1939–1945). SAJ lakkautettiin 

viranomaisten toimesta vuonna 1930, jolloin sen tilalle perustettiin SAK. Koulutusorganisaation 

ja opintokerhotoiminnan malli saatiin Ruotsin ammattiyhdistystoimijoiden LO19 ja ABF20 kautta.  
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 Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskus INSKO ry ja Ekonomisäätiön koulutuskeskus SEFEK. 
19

 LO = Landsorganisationen i Sverige. Viitattu 15.6.2010 http://www.lo.se/ 
20

 ABF = Arbetarnas Bildnigsförbund. Viitattu 15.6.2010 http://www.abf.se/ 
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Järjestön Työväen Akatemian kautta toteuttamat kesäkoulut olivat tärkeässä asemassa 1930- 

ja 1940-luvuilla. Toiminta oli vähäisyydestään huolimatta järjestäytynyttä ja jatkuvaa. Koulu-

tustoiminta kasvoi sodan jälkeen räjähdysmäisesti. Jäsenmäärä lisääntyi ja SAK:sta tuli 1940 ta-

saveroinen sopijaosapuoli työmarkkinaneuvotteluissa, mikä puolestaan vaikutti tehostettuun 

luottamusmieskoulutukseen. Tämä johti kahden oman kurssikeskuksen perustamiseen21. Vuo-

teen 1946 saakka työväenhenkisenä sisäoppilaitoksena toimivia kansanopistoja oli ainoastaan 

yksi, Työväen Akatemia. Myöhemmin perustettiin Sirola-opisto (1946–1994), Voionmaan opis-

to (1951) ja Kiljavan opisto (aluksi nimellä Ammattiyhdistysopisto, 1950). (Tuomisto 1982, 118–

119; 1996c, 82–95.) 

 

SAK:n koulutustoiminta eriytyi omaksi alueekseen 1950-luvulla. Koulutuksen sisältö oli valtao-

sin yhteiskunnallista. SAK tähtäsi järjestöaktiivien ja luottamushenkilöiden tarvitsemien tieto-

jen ja taitojen opettamiseen. Järjestö ei katsonut varsinaisen ammatillisen koulutuksen järjes-

tämistä omaksi tehtäväkseen, vaan yhteiskunnan ja työnantajien velvollisuudeksi. Kuitenkin 

merkittävä osa SAK:n koulutuksesta liittyi tavalla tai toisella työhön. Koulutusten katsottiin 

edistävän työntekijöiden yleisiä ammatillisia valmiuksia. Työnantajat korvasivat osan kursseille 

osallistumisesta aiheutuneista menoista. (Tuomisto 1982, 119; 1996c, 103–124.) 

 

1970-luku oli voimakasta koulutuksen kehittämisen aikaa koulutuspoliittisine uudistuksineen. 

Aikuiskoulutuskomitea tarkasteli kokonaisvaltaisesti aikuiskasvatusorganisaatioita tehden niille 

kehittämissuunnitelman. Keskusjärjestön rooli oli määrittelyssä keskeinen. SAK osallistui yh-

teistyöhön aktiivisesti ja muokkasi samanaikaisesti omaa koulutustaan. Samalla vuosikymme-

nellä SAK:ssa alettiin kiinnittää huomiota ammatilliseen koulutukseen. Nimenomaan aikuisten 

ammatillinen koulutus todettiin vakavimmin laiminlyödyksi osa-alueeksi. Keskusjärjestön kanta 

oli, että kaikille kansalaisille on luotava laaja-alainen ammattitaito sekä kyky jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen. Koulutus piti järjestön edustajien mielestä järjestää ammatillisissa oppilaitok-

sissa ja kurssikeskuksissa. Työnantajan tuli järjestää täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Mer-

kittävää linjauksissa oli se, että ay-liike näki itsensä ”valvojana” eikä esim. esittänyt, että sen 

oma koulutustoiminta kattaisi tämän alueen. (Tuomisto 1982, 119; 1996c, 103–124.) 

 

1980-luvulla SAK:n koulutustoiminta monimuotoistui. Paikallisen tason opintokerhojen sekä 

luento- ja lyhytkurssien lisäksi koulutustoimintaa järjestettiin SAK:n sekä sen suurimpien liitto-

jen opistoissa (esim. Murikka, Siikaranta) ja kurssikeskuksilla (KTV, Liikeliitto ja Merimies- 
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Unioni). Kinnunen (1995) piti työväenliikkeen opistojen koulutusta etenkin 1980-luvun alussa 

”järjestödoktriiniin” perustuvana. Tämä tarkoitti sitä, että opistojen tehtävänä oli pääsääntöi-

sesti liikkeen harjoittaman edunvalvonnan ja järjestötoiminnan tukeminen koulutuksellisin 

keinoin. SAK:n luento-, lyhytkurssi ja opintokerhotoiminnan keskuksina olivat TSL22 ja KSL23. 

Suhtautuminen ammatilliseen koulutukseen muuntui. Ay-koulutuksen suuntaviivat julkaisussa 

todettiin työntekijöiden laajempi tarve tekniseen tietoon ja näkemys, että koulutusta voitiin 

tietyissä tilanteissa antaa myös itse. Avoin korkeakouluopetus aloitettiin monissa kansanopis-

toissa 1980-luvulla, esim. Kiljavan Ammattiyhdistysopistolla 1986 (Vesterinen 1990). (Tuomisto 

1982, 119; 1996c, 131–161.) 

 

Yleiskehitys, mm. valtionavun väheneminen, näkyi 1990-luvun koulutustavoitteissa toiminnan 

uudelleenorganisoitumisena. Samanaikaisesti työmarkkinoilla vallitsi tietty vastakkainasettelu, 

jossa työnantajat ja eräät tutkijat kritisoivat ay-liikettä passiivisuudesta tuotannon joustavuu-

den ja modernisoinnin vaateiden edessä. Ay-liike koki puolestaan, että vaatimuksilla pyrittiin 

murtamaan liikkeen voimaa ja heikentämään saavutettuja etuja. Jäsenistössä oli havaittavissa 

jakaantumista kollektiivisen aatteellisuuden ja yksilöllisen edun näkökulmaan (Ilmonen 1991; 

Ilmonen & Kevätsalo 1995). Koulutuksen yleistavoitteita konkretisoitiin ja sopeutettiin uuteen 

yhteiskunnalliseen taloustilanteeseen. SAK:n koulutuspolitiikka, joka oli vaikuttamista yhteis-

kunnan yleiseen ja ammatilliseen koulutukseen, kytkettiin tiukemmin työvoimapolitiikkaan. Si-

säinen koulutus (jäsen- ja henkilöstökoulutus) liitettiin hallinto- ja kehittämisosaston toimin-

taan. 1991 lakkautettu koulutusvaliokunta perustettiin 1995 uudelleen. Koulutustoimintaa hoi-

tamaan perustettiin koulutussäätiö ja kehittämiskeskus. Sirola-opisto ja Pohjolan Opisto lak-

kautettiin. Siikaranta-opisto sai oikeuden lukion todistuksen antamiseen. Se pyrki nostamaan 

opiskelijamääräänsä perustamalla myös peruskoululinjan. Tuomiston (1996) mielestä raken-

nustyöntekijöiden korkea työttömyysaste ja alhainen pohjakoulutus olivat hyvä syy valtion-

avusteisen linjan perustamiselle. Kinnunen (1995) näki puolestaan niin, että tasa-

arvotavoitetta edistävä toiminta aloitettiin vasta, kun organisaation olemassaolo on uhattuna. 

(Tuomisto 1996c, 132–161.) 

 

Luottamushenkilö- ja järjestökoulutus jatkui 1990-luvulla suunnilleen entiseen tapaan, vaikka 

sisältöihin tuli muutoksia (tuotantokysymykset, paikallinen sopiminen, maksupalvelukoulutus, 

työttömien koulutus, avoimen korkeakouluopetuksen vakiintuminen). Ammatilliseen aikuis-

koulutukseen herättiin useampien liittojen toimesta. SAK oli jo kauan harjoittanut ns. ammatil-
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 TSL = Työväen Sivistysliitto. Viitattu 16.6.2010. http://www.tsl.fi/ 
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 KSL = Kansan Sivistystyön Liitto. Viitattu 16.6.2010. http://www.ksl.fi/ 
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lista yleiskoulutusta (ks. 1.3 s. 8). Liitoista KTV24 oli edelläkävijä. Paitsi pyrkimällä vaikuttamaan 

moninaisesti koulutuspolitiikkaan, järjesti se myös jäsenistönsä ammatillista täydennyskoulu-

tusta. Metallityöväen Liitto kokeili 1990-luvulla yrityskohtaista kehittämiskoulutusta. Opistot 

(Murikka, Siikaranta ja Kiljava) toteuttivat jonkin verran työnantajien tilaamaa koulutusta. 

Opistojen rahoitus tiukkeni, johon vaikuttivat mm. liittojen koulutuskysynnän ja valtionapujen 

väheneminen, koulutussopimusten purkautuminen sekä työttömyyden lisääntyminen. Tämä 

asetti SAK:n tekemään säästötoimenpiteitä, uusimaan koulutusstrategiaansa ja pohtimaan uu-

sia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Samaan aikaan työnantajien ja työntekijöiden 

koulutusintressit alkoivat lähestyä toisiaan. Koulutuksen yksilölle tuottama arvo oli tuolloin vie-

lä lähinnä järjestöpääomaa. Sen muuntumisesta yleisillä koulutusmarkkinoilla merkityksellisek-

si koulutuspääomaksi alkoi tosin olla jo viitteitä. (Tuomisto 1996c, 132–161.) 

 

3.1.3 TVK ja STTK 

 

Henkisen Työn Keskusliitto TVK:n (1922, myöh. TVK) rinnakkaisjärjestöksi perustettiin 1945 

Henkisen Työn Valistuskeskus (HTV), jonka tarkoitus oli ”ammatillisen ja yleisen valistustyön 

tekeminen henkisen työn alalla”. Yhdistyksen toiminta oli varojen puutteessa vaatimatonta ja 

lamaantui vähitellen kokonaan. TVK:n koulutustoimikunta laati 1959 järjestölle suunnitelman, 

jossa hahmoteltiin pitkäjänteisen koulutustoiminnan suuntaviivat. Suunnitelma sisälsi mm. 

HTV:n henkiinherättämisen sekä oman opiston perustamisen. Näin tapahtui vuonna 1960, jol-

loin entinen valistuskeskus aloitti uudella nimellä Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Opin-

tokeskus TVO. Jokainen TVK:n jäsenjärjestö kuului TVO:hon, joka puolestaan koordinoi kaikkea 

sisäistä ammattiyhdistys- ja järjestökoulutusta. Lisäksi se pyrki vaikuttamaan laajemmin TVK:n 

jäsenistön opintomahdollisuuksiin sekä ottamaan kantaa yleisiin ja aikuiskoulutuspoliittisiin ky-

symyksiin. Jäsenmäärän kasvu vaikutti koulutustoiminnan eriytymiseen omaksi toiminta-

alueeksi 1960-luvun alussa. Virkailijain kansalaisopisto perustettiin 1961 ja vuonna 1972 TVK-

opisto. Kansalaisopisto oli avoin kaikille. Opinnot käsittivät lähinnä yhteiskunnallisia aiheita. 

TVK-opisto oli kansankorkeakoulu, joka keskittyi järjestö- ja ay-koulutuksen antamiseen järjes-

tön toimihenkilöille. TVK:n liittojen koulutus oli pääasiassa jäsenistön järjestö- ja ay-koulutusta. 

Ammattialan täydennyskoulutusta annettiin neuvottelu- ja kokouspäivillä esim. sairaanhoitaja- 
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 KTV = Kunta-alan ammattiliitto. KTV oli vuosina 1931–2005 toiminut suomalainen kunnissa työskentelevien ammat-
tiliitto. Järjestö perustettiin vuonna 1931 Helsingissä nimellä Suomen kunnantyöntekijäin liitto. Vuonna 1958 nimeksi 
vaihdettiin Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto KTV ja vuonna 1991 Kunta-alan ammattiliitto KTV. KTV kuu-
lui Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliittoon vuosina 1931–1962 ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön 
1969–2005. Vuoden 2006 alussa KTV fuusioitui Valtion ja erityispalvelujen ammattiliiton (VAL) ja Valtion yhteisjärjes-
tön (VTY) kanssa muodostaen Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL). KTV oli lakkautettaessa Suomen suurin ammat-
tiliitto, johon kuului yli 200 000 jäsentä. Viitattu 17.6.2010 http://fi.wikipedia.org/wiki/Kunta-alan_ammattiliitto_KTV 
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päivät. TVK:n yhteistyöjäsen Merkonomiliitto järjesti Merkonomien Jatkokoulutuskeskuksessa 

ammatillista lisäkoulutusta. TVK katsoi tuolloin SAK:n tavoin ammatillisen lisäkoulutuksen jär-

jestämisen valtion ja työnantajien tehtäväksi. (Tuomisto 1982, 120–121.) 

 

STTK harjoitti omaa koulutustoimintaa jo ensimmäisenä toimintavuonnaan 1947. Keskusliitto 

järjesti tuolloin silloisen Henkisen Työn Keskusliiton (myöh. TVK) kanssa kymmenellä paikka-

kunnalla tuotantokomiteakursseja. Keskusjärjestö ei järjestänyt koulutustilaisuuksia 1950- ja 

1960-luvuilla, vaan vastuu jäsenistön kouluttamisesta siirtyi jäsenliitoille. 1970-luvulla huomio 

kohdistui työsuojeluun. Siitä tuli järjestöpoliittisten ja yritysdemokratiaseminaarien sekä tulo-

politiikan kurssien tavoin erillinen koulutusala. STTK:n koulutuspoliittinen ohjelma 1978 sisälsi 

toteamuksen, että vaikka järjestö pyrkiikin vaikuttamaan yleisten koulutuspalvelujen edistämi-

seen, on sen tehtävä täyttää jäsenliittojensa kanssa olemassa olevia koulutusaukkoja, ja järjes-

tää jäsenilleen ammatillista täydennyskoulutusta sekä tuottaa tähän kuuluvia materiaaleja. 

Näin ollen useat jäsenliitot järjestivät koulutusta. Suurin jäsenjärjestö Teknisten liitto aloitti 

ammatillisten kurssien pitämisen 1960-luvun alussa. Liitto käytti omistamaansa Majvikin koulu-

tuskeskusta. STTK:n koulutus muodostui viidestä linjasta: työehtosopimuslinja, järjestöpoliitti-

nen ja hallinnollinen linja, yhteistoimintalinja eri sopimusten yhteistoiminta-alueilla, koulutta-

jalinja sekä täydennyskoulutuslinja. Opintokerho-, lyhytkurssi- ja luentotoiminnassa käytettiin 

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton TJS:n25 palveluja. (Tuomisto 1982, 120–121.) 

 

3.2 Yhteenvetoa koulutustoiminnan kehityksestä 

 

Tuomisto (1982, 1996) on tutkinut palkansaajajärjestöjen (Akava, SAK, TVK ja STTK) koulutus-

toiminnan kehitystä ja lähtökohtia. Hän (1982, 118) piti keskusjärjestöjen jäsenistöönsä har-

joittamaa koulutustoimintaa laajana ja heterogeenisena. Jäsenliitoilla oli omaa koulutustoimin-

taa ja koulutuslaitoksia. Alueellista toimintaa ovat ylläpitäneet ammatilliset paikallisjärjestöt ja 

ammattiosastot. Keskusjärjestöt ovat pyrkineet koordinoimaan omaa, liittojensa sekä paikallis-

tason koulutustoimintaa siten, että se muodostaisi yhtenäisen ja loogisesti etenevän kokonai-

suuden. Järjestöjen koulutustoiminnassa on eroja, jotka Tuomisto näkee syntyneen kunkin 

oman ”luonteen” ja historiallisen kehityksen myötä. 

 

Tuomisto (1982, 123) arvioi keskusjärjestöjen koulutustoiminnan lähtökohtana olleen luotta-

musmiesten ja toimihenkilöiden tietojen ja taitojen kehittämisen. Heidän oli pystyttävä aja- 
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 TJS = TJS Opintokeskus. Viitattu 16.6.2010. http://www.tjs-opintokeskus.fi/ 
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maan työmarkkinoilla oman järjestönsä ja jäsenistönsä etuja. Koulutustoiminta oli keskeinen 

väline jäsendemokratian edistämisessä ja järjestöjen yhtenäisyyden lujittamisessa. Keskusjär-

jestöjen valinnat poikkesivat siten, että STTK ja Akava painottivat jonkin verran yksipuolisem-

min oman koulutuksen järjestöpoliittista luonnetta kuin SAK ja TVK. SAK korosti jäsenistön tar-

peitten laaja-alaista huomioon ottamista, mikä saattoi johtua siitä, että sen koulutustoiminta 

tapahtui pääosin vapaan sivistystyön organisaatioiden kautta. SAK:n opintokerhotoiminnan 

keskukset TSL ja KSL olivat myös muille ryhmille avoimia laaja-alaisia opinto- ja kulttuurikes-

kuksia. Ne mahdollistivat ja ohjasivat SAK:laista ay-liikettä monipuoliseen toimintaan. TJS Opin-

tokeskus palveli yksinomaan toimihenkilöjärjestöjä (TVK, STTK ja Akava). Yleisesti ottaen järjes-

töjen koulutustoiminta täydensi yhteiskunnan ja työnantajien järjestämää ammatillista lisäkou-

lutusta. SAK oli kiinnostunut vastaavasta, mutta ilmeisesti teollisuusliittoperiaatteella toimivan 

järjestön on ollut vaikeampi toteuttaa sitä kuin ammattikuntaperiaatteella järjestyneen toimi-

jan. Liittoperiaate tekee tarkastelusta yleisen, mutta silti se ei sulje pois käytyä pohdintaa työn-

tekijöiden itsensäkehittämismahdollisuuksien lisäämistä työelämässä. Vastaavasti työelämä on 

vaikuttanut koulutustoiminnan kehittymiseen. Ennen neuvottelujärjestelmän syntyä koulutus-

toimintaa harjoitti vain SAK. Kaikki neljä keskusjärjestöä pitivät ammatillista lisäkoulutusta pe-

riaatteessa yhteiskunnan ja työnantajien velvollisuutena, mutta Akavan ja STTK:n mielestä se 

saattoi tietyissä rajoissa kuulua osaksi niiden tehtäviä. 

 

Tuomiston (1982) mielestä järjestöjen vaikutusmahdollisuudet koulutusjärjestelmään lisään-

tyivät ja oma koulutustoiminta laajentui erityisesti 1970-luvulla. Se johtui jäsenmäärän kasvus-

ta sekä yhteistoimintaan kytkeytyvistä tulopoliittisista sopimuksista. Tuomisto esittää, että 

vaikka palkansaajajärjestöjen koulutustoiminta oli tuolloin keskeinen aikuiskasvatuksen osa-

alue, sen suhde muuhun koulutusjärjestelmään oli osin selkiytymätön. Edellä mainittu seikka 

on hänen mukaansa saattanut muokata palkansaajajärjestöjen koulutustoiminnan julkista ku-

vaa liian yksipuoliseksi tai osittain jopa vääräksi. 

 

Tuomiston tutkimus tuo loogisesti esille sen, että mitä korkeammalle työelämän ammatti-

hierarkiassa (suoritustasolta johtamiseen) siirrytään, sitä enemmän ammatillinen koulutus suh-

teessa lisääntyy. Koulutuksen avulla parannetaan etenemismahdollisuuksia, mikä sitoo henki-

löt työnantajan intresseihin. Hierarkiatason alapäässä edunvalvontaan liittyvät tiedot ja taidot 

ovat tärkeitä. Työ on tällä tasolla useimmiten kapea-alaista, yksitoikkoista tai virikkeetöntä, jol-

loin se ei voi toimia myöskään yksilön itsensä kehittämisen välineenä. Eteneminen suoritusta-

solta suunnittelu- ja hallintotehtäviin on haastavaa, koska valinnat perustuvat jo hankittuun 

yleissivistävään ja ammatillisen peruskoulutukseen. Näin ollen elintason kohottamisen edelly- 
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tykseksi jää ay-liikkeen joukkovoiman hyödyntäminen. Juuri tämän vuoksi sen toimintaval-

miuksia ja voimaa lisäävää koulutusta on alkuvaiheessa pidetty ensisijaisena. (Tuomisto 1982, 

124–125.) 

 

Palkansaajajärjestöjen koulutustoimintaa ovat rahoittaneet valtio, työnantajat, järjestöt/liitot 

sekä osallistujat itse. Valtion tuki keskusjärjestöjen koulutustoiminalle on kanavoitu opistojen 

ja opintokeskuksien valtionapuna. Työnantajapuoli on solminut palkansaajajärjestöjen kanssa 

koulutussopimuksia, joiden perusteella osa koulutukseen osallistumisesta on korvattu. (Tuo-

misto 1982, 125.) Tuomisto (1996b, 43–46) toteaa, että ay-liike on korostanut elinikäisessä op-

pimisessa työelämän demokratisointia ja työolojen kehittämistä niin, että se tarjoaisi kaikille 

työntekijöille kehittymis-, oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia. Seuraavassa paneudutaan tä-

män tutkimuksen viitekehyksen muodostavaan elinikäisen oppimisen teemaan hieman laa-

jemmin. 
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4 ELINIKÄISEN OPPIMISEN VIITEKEHYS 

 

Perinteisen tayloristisen työmallin (ks. 3.1.2 s. 18) on sanottu tulleen tiensä päähän. Se ei vas-

taa nykyajan tehokkuusvaatimuksia, eikä tarjoa virikkeitä ihmisten henkiselle kasvulle ja kehit-

tymiselle. Yhteiskunnallisten muutosten myötä työvoiman osaamisen ja koulutuksen vaati-

mukset ovat kasvaneet, mikä ilmenee työpaikkojen johtamisessa ja toiminnassa. Muutoksilla 

on vaikutuksia myös koulutuksen merkitystä pohdittaessa. Työelämän keskeiset intressitahot 

ovat yleisesti hyväksyneet jatkuvan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen periaatteen työelä-

män kehittämisen lähtökohdaksi. Aihe alkoi olla näkyvästi esillä 1990-luvulla. 

 

4.1 Unesco ja OECD 

 

Elinikäisen oppimisen viitekehystä on rakennettu kauaskantoisesti. UNESCOn26 sihteeristö laati 

1965 elinikäisen kasvatuksen periaatteita esitelleen muistion, joka sai myönteisen vastaanoton 

eri puolilla maailmaa. Samanaikaisesti elinkeinoelämän edustajat ja heidän kansainvälinen 

taustavaikuttajansa OECD27 aloittivat keskustelun jatkuvan koulutuksen ideasta teollisuusmais-

sa. Järjestössä havahduttiin siihen, ettei nuorisoasteen koulutusjärjestelmä yksin auta hallit-

semaan yhteiskunnallisten rakennemuutosten seurauksia, vaan tarvitaan myös jo työssä olevi-

en aikuisten tietojen ja taitojen jatkuvaa kehittämistä. Työnantajat alkoivat kiinnostua tavoitte-

lemaan tehokkuutta ja kilpailukykyä nk. oppivien organisaatioiden kautta. (Tuomisto 1996a, 

13–19.) Samoihin aikoihin OECD koosti (2004) aiheeseen liittyvän, poliittisille päättäjille koh-

dennetun käsikirjan Career Guidance.  

 

4.2 Euroopan unioni 

 

EU:n näkemykset elinikäisestä oppimisesta ovat jo pitkään vastanneet OECD:n näkemyksiä, 

mikä näkyi mm. molempien osapuolten yhteisenä elinikäisen oppimisen teemavuoden (1996) 

julistuksena. Bolognan korkeakouluopetuksen päätöslauselmaa (1999) pidetään johdantona 

prosessille, jossa laajalti tunnettu ja yhteistyötä lisännyt toinen vaihe oli ns. Kööpenhaminan 

julistus (2002). Julistus on Euroopan opetusministerien ja komission päätöslauselma ammatilli-

sesta koulutuksesta. Tätä seurasi EU:n jäsenmaiden opetusministerien elinikäistä ohjausta kos- 

 

 

                                                           
26

 UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (suom. Yhdistyneiden kansakuntien kas-
vatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö); 193 jäsenmaata. Viitattu 9.6.2010 http://www.unesco.org/ 
27

 OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (suom. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö); 31 jäsenmaata. Viitattu 9.6.2010 http://www.oecd.org/   
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keva päätöslauselma (2004). Komissio pitää työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistyökump-

panuutta elintärkeänä Euroopan alueen sosiaalisessa vuoropuhelussa. Kumppanuus vaikuttaa 

elinikäisen oppimisen kehittämiseen, pätevyyksien tunnustamiseen sekä koulutuksen tehok-

kuuteen ja merkittävyyteen suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin. (ELPGN 2010.) 

 

Tällä hetkellä aikuiskoulutus on tärkeä osa EU:n koulutuspolitiikkaa. Sitä pidetään tietoyhteis-

kunnan, kilpailukyvyn, työllisyyden, liikkuvuuden, yhteiskunnan kiinteyden ja aktiivisen kansa-

laisuuden oleellisena osana. Lisäksi sen nähdään vähentävän suurten ikäluokkien eläköitymi-

sestä johtuvaa työvoimavajetta ja köyhyyttä, tarjoavan vähän koulutetuille ns. toisen mahdolli-

suuden sekä lisäävän itsenäisyyttä, integraatiota ja osallisuutta. (European Commission 2010.) 

Komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto (Education and Culture DG) sekä elinikäisen op-

pimisen ohjelma (Lifelong Learning Programme) vaikuttavat Eurooppalaisen elinikäisen ohjauk-

sen politiikan neuvoston ELGPN28 toiminnassa. Neuvosto pyrkii auttamaan jäsenmaita ja ko-

missiota eurooppalaiseen yhteistyöhön politiikassa, järjestelmissä ja palveluissa. Työmarkkina-

keskusjärjestöt voivat osallistua sen toimintaan tarkkailijoina. (ELPGN 2010.) 

 

EU:n vuonna 2008 asettama tavoite on saada nostettua aikuisten (25–64-vuotiaiden) osallis-

tuminen opintoihin EU:n alueella 9.5 %:sta 12.5 %:in vuoteen 2010 mennessä. Eurooppa-

neuvoston päätelmät (2000, 2002, 2007) päätöslauselmat (2002, 2004, 2008) sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston suositukset (2006, 2008) ovat johtaneet maakohtaisiin poliittisiin 

toimintasuunnitelmiin, jossa aikuiskoulutuksen järjestämiseen liittyen edellytetään yhtenäistä 

lähestymistapaa, koulutustarjontaa ja ohjauspalveluja toteutettavaksi kaikkien sidosryhmien, 

työmarkkinaosapuolten ja järjestöjen kanssa. (European Commission 2010.) 

 

Elinikäisen oppimisen tunnustaminen on vaikuttanut kansalliseen politiikkaan ja strategisiin lin-

jauksiin. Koulutus ja harjoittelu nähdään keskeisenä takeena talouskasvulle ja sosiaaliselle yh-

tenäisyydelle. Tämän myötä EU29- ja EFTA30- sekä niihin ehdolla olevien maiden kesken on luo- 

 

 

 

                                                           
28

 ELPGN = European Lifelong Guidance Policy Network. Jyväskylän yliopisto jatkaa eurooppalaisen ohjauspolitiikan 26 
maan verkoston koordinointia vuosina 2011—2012. Viitattu 11.4.2010 http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/aims/principles  
29

 EU = European Union (suom. Euroopan unioni); 27 jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Britannia, Bulgaria, Espanja, 
Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Roma-
nia, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Viitattu 27.6.2010 
http://europa.eu/index_fi.htm 
30

 EFTA = European Free Trade Association (suom. Euroopan vapaakauppajärjestö); 4 jäsenmaata: Islanti, Liechten-
stein, Norja ja Sveitsi. Viitattu 27.6.2010 http://www.efta.int/ 
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tu ja kehitetty moninaisia työhön sekä formaaliin31 ja informaaliin koulutukseen niveltyviä neu-

vonta- ja ohjauspalveluja. Maakohtaisista eroista huolimatta koulutusneuvonta on varsin laaja-

alaista. Ohjausta annetaan henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Teemoja ovat mm. tarveanalyysit, 

opiskelumahdollisuudet paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; asumis- ja lasten-

hoitoratkaisut; terveyspalvelut; taloudellinen tuki; työnhaku ja harrastusmahdollisuudet. Ura-

ohjausta antavat yleensä koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat, työvoima- ja nuorisotoimistot, 

työnvälittäjät sekä erilliset uraneuvojat ja konsultit. Ohjaajilta vaaditaan yleensä erikseen mää-

ritellyn korkeakoulututkinnon lisäksi opinto-ohjaukseen liittyvää erikoistumiskoulutusta ja työ-

kokemusta. Tämän ohella ohjausta antavat eri ammattialojen muut asiantuntijat. Eurooppalai-

sessa yhteistyössä on kehitetty yhteisiä ohjauksen standardeja32, laatuvaatimuksia33 ja itsear-

viointityökaluja34. Oppilaitokset ja viranomaiset tapaavat joissakin maissa säännöllisesti am-

mattiliittojen edustajia eri työryhmissä, joissa ammatillisten koulutuskäytäntöjen harmo-

nisoinnin nimissä tehdään ehdotuksia lainsäädäntöön. Yhteistyöverkostot mahdollistavat asi-

antuntijavaihdon. Lisäksi ne järjestävät konferensseja sekä tuottavat monipuolisia katsauksia, 

selvityksiä, tutkimuksia ja tietokantoja. (Cedefop35 2010.) 

 

EU:n neuvoston linjauksessa todetaan, että elinikäistä oppimista on tuettava kaikkia kansalai-

sia koskevalla mahdollisuudella laadukkaisiin ja objektiivisiin ohjauspalveluihin (Council of the 

European Union 2008). Ohjauksen tulisi parantaa aikuisten omaehtoista kykyä suunnitella kou-

lutus- ja työuriaan. Ohjaustavoitteiden tulisi integroitua entistä syvemmin paikallisten, kansal-

listen ja eurooppalaisten työmarkkinoiden näkökulmaan. Osapuolten olisi kyettävä kohtaa-

maan nopeasti muuttuvia realiteetteja ja tarpeita, jotta esim. rekrytointihankaluuksilta tietyillä 

sektoreilla vältyttäisiin. Neuvoston linjaus rohkaisee yhteistyöhön ja toisiaan täydentävien jär-

jestelmien luomiseen valtio- ja kunnallishallinnon, liike-elämän, valtiolliset järjestöt, yhteis-

kunnallisten toimijat ja paikallisyhteisöt. Neuvosto ottaa päätelmissä (emt.) kantaa siihen, että 

edistääkseen elinikäistä oppimista sekä vastatakseen kaikille neuvoa tarvitseville, työmarkki- 

 

                                                           
31

 EU:n määritelmän (2001) mukaan ja tässä tutkimuksessa formaalina oppimisena käsitetään oppijan näkökulmasta 
tarkoituksellinen, koulutusinstituution järjestämä, strukturoitu (oppimistavoitteet, oppimisaika, oppimisen tuki) ja 
todistukseen johtava koulutus. Nonformaali oppiminen ei ole koulutusinstituution järjestämää, eikä johda todistuk-
seen, mutta se on strukturoitua ja oppijan näkökulmasta tarkoituksellista. Informaalia oppiminen tapahtuu työhön, 
perheeseen ja vapaa‐aikaan liittyvien arkipäivän toimintojen kautta. Se voi olla tarkoituksellista tai sattumanvaraista, 
mutta se ei ole strukturoitua, eikä johda todistukseen. 
32

 ECGC = European Career Guidance Certificate. Viitattu 27.6.2010 http://www.ecgc.at/index.php 
33

 MEVOC = Quality Manual for Educational and Vocational Counselling. Viitattu 27.6.2010 
http://www.mevoc.net/EN/htm/fs.htm 
34

 EMEVOC = E-manual for Educational and Vocational Counselling. Viitattu 27.6.2010 
http://www.emevoc.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4&lang=english 
35

 Cedefop = European Centre for the Development of Vocational Training. Viitattu 27.6.2010 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/   
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naosapuolten ja eri sidosryhmien olisi esiinnyttävä yhä koordinoidummin yhdessä. Näitä ta-

voitteita edistävänä toimina voi mielestäni pitää esim. hyviä käytäntöjä ja informaatiota jaka-

van KSLLL36-portaalin avaamista sekä uraohjausammattilaisten kansainvälisen verkoston 

IAEVG37 perustamista. 

 

Cedefop (2001) työsti EU:n komission pyynnöstä yhteistyössä ETF38:n, OECD:n ja WB:n kanssa 

laajimman uraohjausta koskevan kansainvälisen tietokannan (37 maata). Tietokannan perus-

tamiseen liittyvien kyselytutkimusten ja vertailevan synteesin perusteella strategiat, johtajuus 

ja yhteistyön toimivuus vaihtelevat suuresti maittain. Tutkimus tuo esille sen, että ohjaus esiin-

tyy laajasti mekanismina toteuttaa poliittisia päämääriä. Se nostaa valtion edelleen keskeiseen 

koordinoijan rooliin ja korostaa samalla, ettei elinikäistä ohjausta voida toteuttaa ilman muuta 

yhteistyöverkostoa. Valtaosa ohjauksesta on toteutettu työvoimahallinnon kautta. Sitä on py-

ritty, ja osin jo onnistuttu, muuttamaan siten, että palvelu vastaa muidenkin kuin työttömien 

aikuisten uraohjaustarpeita. Jotkut suuret yritykset, yksityinen sektori ja ammattiliitot ovat 

aloittaneet ura-ohjauspalvelujen kehittämiseen, vaikka se on käytännössä minimaalista. Tieto-

tekniikan hyödyntäminen nähdään etenkin haja-asutusalueita palvelevana. Toisaalta ”digitaali-

nen jako” erottaa maiden sisällä ja välillä ne, jotka pystyvät hyödyntämään verkkopalveluja it-

senäisesti. Toistaiseksi paikkoja, joissa palveluun sisältyisi ohjaus, on vähän. Kiinnostavaa tut-

kimuksessa on tulos, jossa esitetään, että eurooppalaiset työnantajajärjestöt näyttävät olevan 

läheisemmin osallisena ohjauskysymyksiin ja palveluihin kuin ammattiliitot. Näin todetaan 

riippumatta siitä tehdäänkö tarkastelu paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla. 

 

Euroopan komission39 (2010) tiedonanto40 parlamenteille, neuvostolle sekä komiteoille ottaa 

kantaa ammatillista koulutusta koskevaan eurooppalaiseen yhteistyöhön ja Eurooppa 2020-

strategiaan nimenomaan työmarkkinaosapuolten kannalta mielestäni aiempaa täsmällisemmin 

mm. seuraavasti: 

 

 

 

                                                           
36

 KSLLL = Knowledge System for Lifelong Learning. Viitattu 27.7.2010 http://www.kslll.net/ 
37

 IAEVG = The International Associalton for Educational and Vocational Guidance. Viitattu 23.7.2010 
http://www.iaevg.org/IAEVG/ 
38

 ETF = European Training Foundation. Viitattu 17.7.2010 
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Home_EN?OpenDocument 
39

 Euroopan komissio koostuu komissaareista ja virkamiehistöstä. Komissio esittää EU-lainsäädäntöä ja valvoo sen 
täytäntöönpano EU:ssa. Se toimii koko EU:n hyväksi. Komission on kuultava eri työmarkkinaosapuolia, kun se haluaa 
tehdä sosiaalipoliittisia ehdotuksia (EY:n perustamissopimuksen 138 artikla). Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
käydään niiden kolmen tärkeimmän järjestön välityksellä, jotka edustavat työmarkkinaosapuolia Euroopan tasolla 
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY/ETUC), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö (BUSINES-
SEUROPE) ja Julkisten yritysten Euroopan keskus (CEEP). Viitattu 10.7.2010 http://ec.europa.eu/index_fi.htm 
40

 KOM (9.6.2010) 296 lopullinen. 
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”Ammatillisen koulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen elinikäistä oppimista ja liikku-
vuutta varten edellyttää kaikkien sidosryhmien vahvaa osallistumista ja sitoutumista. Vi-
ranomaiset kaikilla hallintotasoilla ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa. Työmarkkinaosa-
puolia olisi kannustettava hoitamaan oma osansa koulutuksen järjestämiseksi, tarjoami-
seksi ja rahoittamiseksi, ja lisäksi niiden olisi osallistuttava aktiivisesti liikkuvuudesta tie-
dottamiseen ja sen tukemiseen. Ihmisiä on motivoitava liikkuvuuteen ja elinikäiseen op-
pimiseen toimivilla ja riskittömillä rahoitusvälineillä ja -ohjelmilla (esimerkiksi koulutus-
setelit, yksilölliset oppimistilit ja koulutusrahastot).” 
 
”Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan, ammatillisen koulutuksen sidosryhmi-
en väliset kumppanuudet ja varsinkin työmarkkinaosapuolten osallistuminen koulutuk-
sen suunnitteluun, järjestämiseen, toteuttamiseen ja rahoittamiseen ovat edellytyksiä 
ammatillisen koulutuksen tehokkuudelle ja merkittävyydelle suhteessa työmarkkinoiden 
tarpeisiin.” 
 
”Lisäksi Euroopan tason työmarkkinaosapuolten olisi Eurooppa 2020 -strategiassa esite-
tyn kehotuksen mukaisesti laadittava omia aloitteitaan ammatillisen koulutuksen hou-
kuttelevuuden lisäämiseksi.” 
 

4.3 Elinkautinen ilosanoma 

 

Elinikäisen oppimisen juuret on nähty ulottuvan ihmiskunnan alkuun. Evoluutioon ja uskontoi-

hin on sisältynyt ajatus ihmisestä jatkuvasti kehittyvänä olentona. Jo antiikin kreikan demo-

kraattinen yhteiskunta edellytti autonomisia ja edistyksellisiä yksilöitä. Persoonallisuuden ke-

hittäminen nähtiin osana itsensä toteuttamista. Useiden sukupolvien jälkeen päädyttiin koulu-

tuskeskeiseen, järjestelmää korostavaan vaiheeseen. (Sallila, 2003.) Kasvatusalan ammattilai-

set ja väestö tulivat, kuten edellä on kerrottu, ”uudelleen” yhä tietoisemmaksi ja yksimieli-

semmäksi perinteisen kasvatus- ja koulutusnäkemyksen riittämättömyydestä 1970-luvulla. 

Oppimisen todellisuutta ei voitu rajata vain lapsuuteen, nuoruuteen ja tiettyyn elämänpiiriin.  

 

Ilmeisesti pitkän historian pohjalta syntyneestä konsensuksesta johtuen elinikäisen oppimisen 

kritiikki on ollut suhteellisen vaimeaa. Kaiketi voimallisin keskustelu koulutusväen ja päättäjien 

välillä on käyty Unescon aloittaman kansainvälisen humanismikeskustelun alkuaikoina. Pohdin-

ta asetti vastakkain ainakin jatkuvan koulutuksen ja elinikäisen kasvatuksen sekä elinikäisen 

oppimisen ja elämänlaajuisen oppimisen attribuutit. Käsitteisiin sitoutui ajatuksia koulun ja yk-

silön vastuusta, ohjaamisen ja oppimisen sekä kaikkien väestöryhmien sivistyksen ja tasa-arvon 

lähtökohdista. Pohdinta kohteista, rooleista, lähtökohdista ja suunnittelusta kulminoitui 1990-

luvulla. Tällöin strategioihin ja toimenpideohjelmiin nostettiin lopulta johtavaksi aatteeksi elin-

ikäinen oppiminen. Samalla tunnustettiin non- ja informaalin oppimisen merkitys (ks. alaviite 

31 s. 27). OECD:n ja EU:n myötä elinikäisen oppimisen käsitettä on arvioitu rasittavan sen kyt-

keytyminen aineellisuuteen. Julkisessa keskustelussa on tuotu pääsääntöisesti esille talouden  
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ja työelämän tarpeita palvelevia korostuksia ja toimenpiteitä. Tutkijat ovat nähneet käsitteen 

käytön retorisena keinona sopeuttaa väestöä työelämän epävakaistumiseen ja jatkuvaan muu-

tokseen. Järjestelmää kehittäneiden ote on nähty kontrolloivana, ”elinkautista” opiskelu- ja 

oppimispakkoa rakentavana. Lisäksi keskusteluun on uumoiltu kätkeytyneen ajatus valtion ai-

kuiskoulutustuen vähentämisestä. Näin ”toinen mahdollisuus” olisi yhteiskuntapoliittinen väli-

ne, mutta oppiminen ja kustannukset sälyttyisivät yksilölle. Myös asiakaskeskeisyyteen, esim. 

pitkäaikaistyöttömien osalta, on nähty kytkeytyvän vaaroja. Opiskelijaa on voitu lähestyä yltiö-

optimististen ”minäprojektien” kautta. Toimenpiteet ovat voineet tehdä ohjauksesta terapiaa, 

jonka funktio on jäänyt opiskelijalta tavoittamatta. ”Ilosanoman” lopputuloksesta on voinut 

tulla falski. Pahimmillaan koulutuksellinen oravanpyörä, joka ei ole tukenut opiskelijan identi-

teettiä ja elämänhallintaa. (Sallila, 2003.) 

 

4.4 Aikuiskoulutus Suomessa  

 

Aikuiskoulutuksen käsitteistö ja tarjonta ovat muuttuneet ajan saatossa. Aikuisia on valistettu, 

sivistetty tai kasvatettu. Suomessa varsinaisen aikuiskoulutuksen on katsottu alkaneen periaa-

tepäätöksestä ja valtioneuvoston asettamasta aikuiskoulutuskomiteasta vuodelta 1971. Aikuis-

ten opiskelu tapahtui 1980-luvulle saakka pääsääntöisesti vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, 

josta se laajentui tutkintotavoitteiseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Samalla vuosikym-

menellä kehitettiin rahoitus- ja hallintojärjestelmiä sekä luotiin nykyisen koulutusjärjestelmän 

raamit (OPM 2008, 5).  

 

Tulosohjauksen ja -vastuun myötä 1990-luvulla puhuttiin markkinasuuntautuneesta aikuiskou-

lutuksesta. Käytössä olleet käsitteet ovat kuvastaneet kulloistakin yhteiskunnan tilaa ja siitä 

johtuvia aikuisten opettamisen tavoitteita. Siirryttäessä 2000-luvulle aikuiskoulutus tuli osaksi 

tulopoliittisia linjauksia (OPM 2008, 5). Käyttöön vakiintuneeseen elinikäisen oppimisen käsit-

teeseen liittyi se, että työelämä toimii vahvasti yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. 

(Heinonen 2002.) 

 

Nykyisin aikuiskoulutus on aikuisille41 suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Se voi olla oma-

ehtoista koulutusta, henkilöstökoulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta. OPM42 vastaa 

omaehtoisesta koulutuksesta, TEM43 työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja työnantajat henki- 

 

                                                           
41

 Yli 25-vuotiaat (OKM). 
42

 OPM = Opetusministeriö. Viitattu 14.4.2010 http://www.minedu.fi/OPM/ 
43

 TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 14.4.2010 http://www.tem.fi/ 
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löstökoulutuksesta. Tutkintoon johtavaa, vapaatavoitteista sekä eri pituista lisä- ja täydennys-

koulutusta järjestetään noin 800 oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Merkittävä osa oppimises-

ta tapahtuu nykyisin työpaikoilla sekä informaalina oppimisena tietoverkkoja, kirjastoja ja mui-

ta oppimisympäristöjä hyödyntäen. (OPM 2007a.)  

 

Olen koostanut kaavioon 1 suomalaisen koulutusjärjestelmään liittyviä koulutusmahdollisuuk-

sia. Haluan esittää samassa kokonaisuudessa formaalin tutkintojärjestelmän, työpaikalla ta-

pahtuvan oppimisen keskeisen aseman kaikissa koulutusmuodoissa sekä yksilön moninaiset 

opintopolut ja yhteydet nonformaaliin ja informaaliin oppimiseen (ks. alaviite 31 s.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 1. Koulutusmahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä. 
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4.5 Suomalainen aikuiskoulutuspolitiikka  
 

OKM44 määrittelee aikuiskoulutuspolitiikan tehtäväksi työvoiman saatavuuden ja osaamisen 

turvaamisen, koko aikuisväestön koulutus- ja sivistysmahdollisuuksista huolehtimisen sekä yh-

teiskunnan eheyden ja tasa-arvon vahvistamisen. Aikuiskoulutuspolitiikalla tuetaan pyrkimyk-

siä työurien pidentämiseen, työllisyysasteen nostamiseen, tuottavuuden parantamiseen, mo-

nikulttuurisuuden vahvistumiseen sekä elinikäisen oppimisen edellytysten toteutumiseen. Ai-

kuiskoulutuksella lievennetään taantuman vaikutuksia. (OKM 2010a.)  

 

Aikuiskoulutusneuvoston (2008) hallitusohjelmaa varten tekemä katsaus linjaa aikuiskoulutus-

politiikan lähtökohdiksi: Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämisen korkeatasoisen 

osaamisen avulla, väestön vanhenemiseen reagoimisen ja sosiaalisen koheesion säilyttämisen. 

Neuvosto näkee 2010-luvun alkuvuosien aikuiskoulutuspoliittisina tarpeina: suomalaisten kou-

lutustason kohottamisen; korkeatasoisen kaikki kouluasteet kattavan aikuisten tarpeet tyydyt-

tävän koulujärjestelmän; vapaan sivistystyön ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen reagoimisen 

kansalaisyhteiskunnan ja sivistyksen puolesta; maahanmuuttajien koulutuksen yhtenäistämi-

sen osana julkista palvelukokonaisuutta; aikuiskoulutuksen hallinnon, ohjauksen, vastuunjaon 

ja resurssien toimivuuden; aikuisten opintojen aikaisen toimeentulon turvaamisen; korkeakou-

lujen ja työelämän yhteistyön lisäämisen sekä aikuisopiskelijoiden tiedotus, ohjaus ja neuvon-

tapalveluiden toimivuuden. 

 

OPM:n pääluokan talousarvioesityksen 2010 menoista noin 8 % (523,4 M€) kohdentuu aikuis-

koulutukseen. Siitä noin 30 % käytetään ammatilliseen lisäkoulutukseen ja 27 % oppisopimus-

koulutukseen. Loput varat ohjataan erikoisoppilaitoksille, vapaaseen sivistystyöhön, järjestöille 

sekä aikuiskoulutuksen kehittämiseen ja opetushenkilökunnan täydennyskoulutukseen. (OKM 

2010c.) 

 

Vuonna 2007 noin 65 %:lla viisitoista vuotta täyttäneestä väestöstä (2,9 milj. hlö) oli jokin pe-

rusasteen jälkeinen tutkinto. Korkeimpana/viimeisempänä tutkintona oli n. 30 %:lla toisen as-

teen ammatillinen tutkinto, n. 8 %:lla ylioppilastutkinto ja n. 14 %:lla korkeakoulututkinto. 

(Kumpulainen 2009, 25–26.) OECD:n (2007) vertailuraportin mukaan suomalainen työikäinen 

(25–64-vuotiaat) väestö on vähemmän koulutettua kuin monissa Suomen kilpailijamaissa. 

Suomi on OECD-maista sijalla kymmenen. Esim. Ruotsin, Saksan, Tanskan, Tšekin, USA:n, Viron 

ja Venäjän toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on Suomea korkeampi. Korkea-asteen  

                                                           
44

 OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 30.9.2010 http://www.minedu.fi/OPM/ 
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tutkinnon suorittaneissa Suomen sijoitus on 15. Koulutus painottuu Suomessa 25–34-

vuotiaiden ikäluokkaan, joka on korkeammin koulutettu kuin koko nykyinen työväestö. Tämän 

johdosta työikäisen aikuisväestön koulutustaso todennäköisesti lähestyy maailman kärkeä 

suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. (OKM 2007.) 

 

Tilastokeskuksen (2006) tutkimuksen mukaan aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2006 joka 

toinen 18–64-vuotias eli yli 1,7 miljoonaa henkilöä. Määrä on suurin piirtein sama kuin se oli 

vuonna 2000. Puolet työvoimasta (1,3 milj. hlö) osallistui koulutukseen työhön/ammattiin liit-

tyvien syiden vuoksi.  Em. koulutuksesta suurin osa (57 %) tapahtui työnantajan tuella eli se oli 

ns. henkilöstökoulutusta. Lisäksi yli puolet 25–64-vuotiaista kartutti tietojaan ja taitojaan in-

formaalisti45. Koulutus kasaantuu ts. aikuiskoulutukseen ja informaaliin opiskeluun osallistuvat 

jo ennestään hyvin koulutetut. Asuinalue näkyy siten, että Etelä-Suomen läänissä asuvista oli 

aikuiskoulutusta saanut useampi kuin muualla Suomessa asuvista. Koulutustarve on vähenty-

nyt vuosituhannen alusta, vaikka koulutushyödyt arvioidaan edelleen korkealle.  

 

Vuoden 2007 hallitusohjelman46 tavoitteena on laajentaa osallistumispohjaa ja nostaa työikäi-

sen aikuisväestön vuotuinen osallistumisaste 60 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Hallitus-

kaudella 2007–2011 painopisteenä ovat aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toteuttami-

nen, vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpano, oppisopimuskoulutuksen tehos-

taminen, opetushenkilökunnan osaamisen varmistaminen sekä maahanmuuttajien työllistymi-

sen ja integraation tukeminen. (OPM 2007a.) Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen valmiste-

lua organisoi OPM:n 16.8.2007 asettama johtoryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset minis-

teriöt (Opetus-, työ ja elinkeino sekä sosiaali- ja terveysministeriö) sekä työelämän keskusjär-

jestöt (OPM 2007b). 

 

Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan perustuvassa OPM:n hallinnonalan opetuksen 

ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteissa vuosille 2007—

2012 otetaan lisäksi kantaa siihen, että aikuisopiskelun osuvuutta ja tehokkuutta parannetaan 

ottamalla käyttöön asiakaslähtöiset tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut sekä kehittämällä koko 

aikuiskoulutusjärjestelmää (OPM 2007). Aikuiskoulutuksen monipuolinen kehittäminen sekä  

 

 

                                                           
45

 Tilastokeskus laskee in- ja nonformaalin oppimisen osaksi elinikäistä oppimista ja inhimillisen pääoman kasvattamis-
ta. Ks. lisäksi alaviite 31 s. 27. 
46

 Hallitus jatkaa Matti Vanhasen II hallituksen, hallitusohjelman ja vaalikauden puolivälin ns. politiikkariihen päätösten 
toteuttamista. Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle 22.6.2010 nimetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen 
ohjelmasta. Viitattu 22.9.2010 http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp 
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koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen on keskeisenä tavoitteena myös työmi-

nisteriön politiikkaohjelma hallituksen strategia-asiakirjassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008). 

 

OPM:n 2009 perustaman Elinikäisen oppimisen neuvoston47 ensimmäinen puheenjohtaja, 

STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen (2010) peräänkuuluttaa elinikäisen op-

pimisen strategiaa, joka yhdistäisi koulutus-, työvoima- ja innovaatiopolitiikan. Neuvoston huh-

tikuussa 2010 julkaistussa ohjelmajulistuksessa todetaan, että nämä kolme keskeistä keinoa si-

sältävä kokonaisuus valmistellaan seuraavaan hallitusohjelmaan. Julistus käsittelee monipuoli-

sesti osaamista. Sen tavoite on vaikuttaa vahvasti työurien pidentämiseen ammatillisen ja kor-

keakoulun perustutkinnon jälkeisen täydennys- ja lisäkoulutuksen avulla. Koska aikuiskoulutus 

kasaantuu koulutetuille henkilöille, neuvosto ehdottaa oppimisen kynnyksen madaltamista 

mm. toimivilla ohjauspalveluilla, osaamisen tunnustamisella, henkilökohtaistamisella ja työpai-

kalla tapahtuvalla oppimisella. 

 

4.6 Ammattiyhdistyskoulutus 

 

Ay-liike on pyrkinyt koko toimintansa ajan kehittämään työolosuhteita niin, ettei työntekijöi-

den fyysinen terveys vaarannu ja, että työ mahdollistaisi heidän henkisten kykyjensä (aloitteel-

lisuus, uusien ideoiden tuottaminen, yhteistyöhalukkuus ja -valmius) kehittymisen (Tuomisto 

1996c, 58–59). SAK on ollut aktiivisesti mukana suomalaisen aikuiskoulutuspolitiikan harjoit-

tamisen alkuajoista eli 1970-luvulta lähtien. Se on osallistunut yleiseen koulutuspolitiikkaan 

mm. olemalla mukana edustajiensa kautta lähes kaikissa valtiollisissa koulutusalan komiteoissa 

ja toimikunnissa. SAK on laatinut omia koulutuspoliittisia kannanottoja, joissa se on käsitellyt 

kaikentasoista yhteiskunnan järjestämää koulutusta lastentarhaopetuksesta yliopisto-

opetukseen saakka. (Tuomisto 1996c, 60–61.) 

 

Sisällöllisesti ay-koulutus voi olla yhtä laajaa ja monipuolista kuin ammattiyhdistysten laajene-

va rooli ja velvollisuudet yhteiskunnassa edellyttävät (Whitehouse 1985). Ay-koulutuksen 

(Hopkins 1985) sisällöt voidaan jakaa viiteen luokkaan: 

1 yleissivistävät perustiedot (puutteelliseksi jääneiden perustietojen ja -taitojen täyden-
täminen) 
2 yhteiskunnallinen koulutus (sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tiedot) 
 
 
 

                                                           
47

 Elinikäisen oppimisen neuvosto on opetusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka käsittelee koulutuk-
sen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämi-
seen liittyviä kysymyksiä. Viitattu 11.4.2010 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/liitteet/eon.pdf 
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3 järjestökoulutus eli luottamustehtävissä tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen 
(luottamushenkilöiden, työsuojeluvaltuutettujen, ay-toimitsijoiden yms. koulutus) 
4 ammatillinen koulutus (tekninen ja ammatillinen koulutus laajasti ymmärrettynä) 
5 kulttuuri- ja harrastustoimintaan liittyvät opinnot. (Tuomisto 1996c, 62–63.) 

 

Useimmissa maissa ay-koulutuksen keskeisimpiä sisältöalueita ovat olleet yhteiskunnallis-

taloudellinen koulutus sekä järjestökoulutus. Yleissivistävien perustietojen paikkailu oli etenkin 

alkuaikojen ay-koulutuksen sisältöä. Ay-kulttuurin ja harrastustoiminnan ylläpitäminen on 

yleensä ollut osana kaikkien maiden ay-koulutusta. Sen sijaan ammatillinen koulutus on koettu 

ongelmalliseksi. Erityisesti aikaisemmin ajateltiin, ettei työmarkkinoilla tarvittavien työtaitojen 

kouluttaminen (ammatillinen koulutus) kuulu ay-liikkeelle (Rogin 1970, MacKenzie 1976). Suh-

tautuminen on alkanut muuntua ja yhä useamassa maassa nähdään, että tietynlainen ammatil-

linen koulutus voi olla osa ay-koulutusta. (Tuomisto 1996c, 62–63.)  

 

Yleisenä suuntauksena näyttää laajalti olevan se, että ay-liike on toiminut aluksi sivistystyön 

parissa. Myöhemmin aseman vakiinnuttua koulutus on muuntunut itsenäisemmäksi ja omiin 

intresseihin perustuvaksi. Tällöin koulutuksen sisältö on kapeutunut. Uutta laaja-alaisuutta on 

syntynyt yhteistyökumppanien (erityisesti yliopistot ja korkeakoulut) kautta, joiden pyrkimys 

on ollut ay-koulutuksen monipuolistaminen. Näin on tapahtunut pääpiirteissään ainakin 

USA:ssa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. (Tuomisto 1996c, 80.) 

 

Ay-koulutuksella on ollut suuri merkitys elinikäisten oppimismahdollisuuksien edistämisessä 

työväestön keskuudessa. Sen kautta aktiivisin työväestön osa on saanut mahdollisuuden osal-

listumiseen, itsensä kehittämiseen ja uran luomiseen. Yhteistyö ay-liikkeen ja yliopistojen välil-

lä on muuttunut kaikissa kehittyneissä teollisuusmaissa pelkästä koulutuksesta enemmän työ-

elämän kehittämiseen tähtäävään tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön. Vastaavasta kehitys on 

koettu myös Suomessa. (Tuomisto 1996c, 132–151, 161.) 

 

ETUI48:n tuore käsikirja The EU Lifelong Learning Programme - A handbook for trade unions 

(2009) on mielestäni viimeaikaisin osoitus aiheen tunnustetusta ja julkilausutusta merkitykses-

tä. Teos on monipuolinen projektiopas ammattiliitoille. Se asettuu akateemisen ja työväenliik-

keen sekä EU:n välille siltoja rakentavan ETUI:n rooliin toimia suunnannäyttäjänä, rohkaista 

keskusjärjestöjä ja liittoja elinikäisen oppimisen toteuttamisessa.   

 

                                                           
48

 ETUI = The European Trade Union Institute. Viitattu 27.7.2010 http://www.etui.org/ 
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4.7 Aikuiskoulutusinformaation jakajat ja ohjauspalvelut 

 

Aikuiskoulutusta harkitsevat tai aikuiskoulutuksessa jo olevat saavat nykyisin perinteisten kou-

lutuksen järjestäjien (ks. s. 6) lisäksi informaatiota tai palveluja useilta tahoilta: ystävät, tutta-

vat ja suuri yleisö; työpaikkakouluttajat, työnantajat ja luottamusmiehet sekä muut koulutus-

palvelujen tuottajat. Liitän järjestäytyneeseen informaatio- ja palveluverkostoon kuuluvaksi 

edellä mainitun lisäksi vielä työmarkkinakeskusjärjestöt. Ne linkittyvät laajasti muihin yhteis-

kunnallisiin vaikuttajiin ja toimijoihin kolmikannan, ammattialakohtaisten jäsenliittojensa sekä 

kansallisten ja kansainvälisten verkostojensa kautta. Tutkija Hanne Laukkanen (2006) haastat-

teli Noste-koulutukseen osallistuvia. Hän esittää, että nimenomaan lähiyhteisöjen myönteiset 

asenteet ovat merkityksellisiä koulutuspäätösten teossa. Vaikutus oli sitä voimakkaampi, mitä 

useammalta taholta, kuten perheeltä, työnantajalta, tuttavilta tai ammattijärjestöstä tukea 

saatiin. 

 

Tietoa ovat em. lisäksi välittämässä erilaiset hallintoviranomaiset esim. kunnat ja kaupungit, 

työ- ja elinkeinotoimistot, tutkintotoimikunnat, OPH49, OPM, TEM, AVI50, ELY51 ja EU. Keskei-

simmät itsepalveluperiaatteella toimivat tietopalvelut löytyvät oppilaitosten sekä opetus- ja 

työhallinnon sivuilta. Parhaillaan on meneillään laaja valtakunnallinen ESR-

kehittämisohjelmakokonaisuus Opin Ovi52 (2008–2013), jossa aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- 

ja ohjauspalveluja kehitetään kolmen laaja-alaisen osa-ohjelman avulla. 

 

Eri oppilaitokset jakavat paljon tietoa opinto-oppaissa, esitteissä, lehdissä ja Internetissä. Il-

maisen tutkinto-opetuksen rinnalla toimivat maksulliset koulutusmarkkinat ovat Raivion (2003) 

mielestä hämärtäneet tiedotuksen ja mainonnan rajaa. Koulutustuotteen sisältö ja sen kautta 

saatava hyöty voi olla vaikeaselkoinen. Tähän vaikuttavat vieraskieliset tutkintonimikkeet sekä 

tutkintojen asema suhteessa toisiinsa ja koulutusrakenteeseen, mitä ei voi helposti päätellä. 

Yliopistojen opetustarjonnassa hämmennystä aiheuttaa ilmaisen tutkinto-opetuksen suhde 

maksullisiin maisteriohjelmiin ja diplomeihin, jotka eivät kuitenkaan johda korkeakoulututkin-

toon. Raivio (2003) pitää erilaisten koulutusorganisaatioiden antamaa informaatiota kirjavana  

 

 

                                                           
49

 OPH = Opetushallitus. Viitattu 14.4.2010 http://www.oph.fi/ 
50

 AVI = Aluehallintovirasto. Viitattu 14.4.2010 http://www.avi.fi/ 
51

 ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Viitattu 14.4.2010 http://www.ely-keskus.fi/ 
52

 Opin Ovi = Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisel-
la kehittämisohjelmalla. Viitattu 15.7.2010 
http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=136&Itemid=384 
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ja osin harhaanjohtavana. Hän näkee tarpeellisena kehittää tiedotusta ja etenkin verkkovies-

tintää, koska perustietojen etsinnässä verkko on usein ensisijainen tietokanava. 

Työministeriön (2006, 11–12) julkaisemassa laajassa selvityksessä listataan, että aikuisten kan-

salaisten kohdalla mm. ikä, elämäntilanne, koulutustausta ja asuinpaikka vaikuttavat mahdolli-

suuteen saada tieto- ja neuvontapalveluja. Aikuinen tarvitsee informaatiota esim. ammateista 

ja työmarkkinatilanteesta; opintojen aikaisesta toimeentulosta; tutkinto- ja koulutusalasta sekä 

alueen palvelutarjonnasta. Selvityksessä todetaan, että aikuisten käyttöön tuotetut koulu-

tusoppaat, esitteet ja julkaisut ovat yhä tarpeellisia. Silti Internet on ohittanut ne koulutukseen 

ja opiskeluun liittyvänä tiedon hakukanavana. 

 

Tehokas uraohjaus vaatii laaja-alaista ja kohderyhmäspesifiä järjestelmää. Cedefopin (2009a, 

1–18) raportissa viitataan OECD:n (2004) ja Sultanan (2003) laajoihin selvityksiin, joiden mu-

kaan ohjaus vaihtelee maittain. Hyvät käytännöt ilmenevät usein rinnan kehittämistarpeiden 

kanssa. Uraohjaukseen on haasteellisinta saada aikuiset, maaseudulla asuvat ja työttömät. 

Joissakin maissa panostetaan enemmän ennaltaehkäisevään ohjaukseen ryhmille, joilla ei ole 

aikaisempaa koulutustaustaa. Euroopassa on myös maita esim. Kreikka ja Islanti, joissa ei ole 

saatavana julkista tietoa työmarkkinoista, mikä puolestaan hankaloittaa urasuunnittelijoiden 

työtä. Maittain on vaihtelua myös siinä, onko uraohjaus säännelty annettavaksi koulutuksen 

yhteydessä tai annetaanko sitä kunnallisen, alueellisen tai sosiaalisen palveluverkoston yhtey-

dessä sekä millaiset vaatimukset ura- ja opinto-ohjaajien koulutukselle on asetettu. Joissain 

maissa esim. Tanska, Norja, Espanja ja Romania on pyritty avoimiin palveluihin, joihin kansalai-

silla olisi helppo pääsy. 

 

Tietotekniikan todetaan edistäneen pääsyä tiedon lähteille, vaikkakaan se ei ole kaikkien käy-

tettävissä. Cedefopin raportti korostaa sitä, että neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat avainase-

massa tukemassa elinkäistä oppimista, urasuunnittelua ja yksilöiden tavoitteita. Sen vuoksi 

EU:n jäsenmaiden ohjaustoiminnan kehittämiseksi tarvitaan paikallisten ja kansallisten virka-

miesten, työmarkkinajärjestöjen sekä opetusalan ja työnantajien ohjausammattilaisten yhteis-

työtä sekä vuorovaikutusta kaiken ikäisten palveluntarvitsijoiden kanssa. Raportissa viitataan 

tutkimukseen (Nykänen ym. 2007), jossa todetaan, että julkisen tunnustuksen saaneiden ohja-

usammattilaisten rinnalla merkittävä rooli on myös muilla ammattilaisilla esim. opettajat ja 

koulutustarkastajat. Lisäksi todetaan, että ilman ammatillista ohjausroolia toimivien sosiaali- ja 

nuorisotyöntekijöiden, vanhempien, mentorien, työnantajien, työntekijäjärjestöjen ja -liittojen 

sekä muiden vapaaehtoisten asema on tärkeä. (Cedefop 2009a, 1–18.) 
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5 AIKAISEMPI TUTKIMUS – ONKO SITÄ? 
 

Näyttää siltä, että Suomessa työmarkkinakeskusjärjestöjä on tutkinut lähinnä Jukka Tuomisto 

ja Sari Aalto-Matturi. Myös kansainvälinen tutkimus on jostain syystä varsin vähäistä. Se, että 

aihe ei ole muita tutkijoita tai opinnäytetyön tekijöitä juurikaan vielä kiinnostanut oli yhtä ai-

kaa haastavaa ja kiinnostavaa, koska jouduin perehtymään ilmiökokonaisuuteen ilman tuoretta 

ja runsasta yliopistollista tutkimusaineistoa. 

 

Tuomiston tutkimustyötä on käsitelty luvussa 3. Aalto-Matturin lisensiaattityössä Verkkovies-

tinnän hyödyntäminen ay-liikkeessä ja järjestötoiminnassa (2004) pohditaan verkkopalveluiden 

merkitystä ammattiliittojen jäsenkunnan kannalta. Tutkimus on julkaistu myös kirjana Verkos-

tako uuden ajan työväentalo? Verkkoviestinnän mahdollisuudet ammattiyhdistysliikkeessä 

(2004). Tutkimus sivuaa aihettani, ja on linjassa seuraavissa kappaleissa esiteltäviin asetelmal-

taan tyypillisiin 2000-luvun alun kansainvälisiin tutkimuksiin. Niissä ammattiyhdistysliikkeen 

TVT:n käyttöön otolle on nähty hyötyjä lähinnä neljässä pääkohdassa: jäsenten hankinta, de-

mokratia, osallistuminen ja globaali verkottuminen (Eurofound 2001). 

 

Aalto-Matturi (2004, 100–114) tähdentää, että ay-liikkeen ja Internetin suhdetta on pääasiassa 

pohdittu ay-liikkeen sisällä eikä siitä ole juurikaan saatavilla kirjallisuutta. Hän pitää ensimmäi-

senä laajempana Internetin ja ay-liikkeen suhdetta käsitelleenä julkaisuna yhdysvaltalaisen Eric 

Leen teosta The Labour Movement and the Internet - The New Internationalism (1997). Lee vi-

sioi, että nimenomaan kansainvälinen ay-liike voi hyötyä TVT:sta. Hän kuului edelläkävijöihin, 

jotka näkivät verkkoviestinnässä eräänlaisen uuden ja vapauttavan elektronisen solidaarisuu-

den mahdollisuuden. Tietotekniikka voimaannuttaisi ja yhdistäisi eri maissa toimivaa liikettä 

sekä muuntaisi yhteiskuntaa. Hän käytti osin radikaalia kieltä ja julisti jopa kuvainnollisesti En-

simmäisen Ammattiyhdistysliikkeen Informaatiosodan massamediaa, valtiota ja ylikansallisia 

yhtiöitä kohtaan. Lee on sittemmin perustanut LabourStart53 verkkosivuston, jossa uutisoidaan 

ay-liikkeen kansainvälisiä ja kansallisia tapahtumia. Rinnakkaissivustolla on esitelty vuodesta 

2003 tietoja myös suomeksi. Norjassa ilmestyi samaan aikaan Espen L∅kenin Så samles vi på 

nettet: om fagbegevelsen og Internettet (2002). Molemmat kirjoittajat ovat toimineet ay-

edunvalvontatehtävissä.  
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 Viitattu 20.7.2010 http://www.labourstart.org/ 
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5.1 Norja, Ruotsi ja Tanska 
 

Kristine Nergaard (1999) kirjoittaa norjalaisen LO:n54 teettämästä kyselytutkimuksesta. Havah-

tuminen Internetin potentiaaliin näyttää saavuttaneen norjalaiset ammattiliitot 2000-luvun 

taitteessa. Nergaardin havaitsemat verkon potentiaalia korostavat huomiot (mm. verkostoitu-

minen, aktiivijäsenien informointi ja vuorovaikutus, yleinen tiedottaminen, aseman vahvista-

minen, toiminnan tehostaminen ja jäsenten osallistumisen lisääminen) ovat yhteneväisiä Aal-

to-Matturin (2004, 103–104) tulosten kanssa. Aalto-Matturin Suomeen kohdistunut tutkimus 

listaa vielä lisää Internetin käyttötarkoituksia: palveluiden tarjoaminen, jäsenhankinta, imagon 

kehittäminen, mobilisointi ja kampanjointi, neuvonta, koulutus ja palvelu, äänestykset, histori-

an arkistointi, kokoukset, koulutustoiminta, tutkimus- ja selvitystyö sekä tuen ja turvan jaka-

minen. LO:n jäsenistölle tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että seitsemän kymmenestä jäse-

nestä käyttää säännöllisesti tietokonetta kotona, koulussa tai töissä. Käyttö (1999: 66 %) oli li-

sääntynyt merkittävästi aikaisemmasta vastaavasta tutkimuksesta (1997: 33 %). Vaikka Inter-

netin käyttöä saattoi pitää verrattain laajalle levinneenä, olivat jäsenlehdet tuolloin merkittä-

vin yhteydenpitoväline. Myös sanomalehdet ja televisio olivat tärkeitä. Internetin käyttäjistä 

72 % ei ollut ollenkaan tai vain satunnaisesti käynyt liiton kotisivuilla. Nergaardin mukaan tie-

tokoneet ja Internet ovat vaikuttaneet toimintaan siten, että suurimmat työmarkkinakeskusjär-

jestöt ovat panostaneet tietoon, jota kotisivuillaan esittävät. Lisäksi monet liitot pitävät Inter-

netiä etenkin nopeana tiedonjakokanavana medialle. Tutkimuksessa selvisi, että toistaiseksi In-

ternetiä on käytetty vain vähäisessä määrin koulutukseen ja verkostoitumiseen. Jäsenistö pai-

nottaa kyselyssä Internetin käytön lisäämistä. Tähän liittyen Nergaard pitää huolestuttavana si-

tä, että vain vähemmistö käyttäjistä oli käynyt keskusjärjestön sivuilla. 

 

Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestö LO on ollut Cedefopin (2009b, 33–49) raportin perus-

teella projektitoiminnassaan aktiivinen. Se tukee jäsenorganisaationsa55 kautta lukuisia opin-

topiirejä, mikä puolestaan antaa vuosittain liitoille mahdollisuuden tarjota harjoittelupaikkoja 

kymmenille tuhansille työntekijöille. Yhtenä kunnianhimoisena projektina esitetään KUL-

projekt56, joka tuotti monia hyviä malleja kansallisesta ja paikallisesta sopimisesta ammattiliit-

tojen ja työntekijäjärjestöjen kesken henkilöstön kouluttamiseen liittyen. Ruotsin tilastokes-

kuksen (2007) tutkimus osoitti, että 73 % tutkimukseen osallistuneesta 5 000 aikuisesta 25–64-

vuotiaasta osallistui formaaliin tai nonformaaliin aikuiskoulutukseen syksyn 2005 ja kevään  

 

                                                           
54

 LO = Norwegian Confederation of Trade Unions;  Norjalainen vuonna 1899 perustettu ammatillinen keskusjärjestö. 
Viitattu 20.7.2010 http://www.lo.no/ 
55

 The Workers´Educational Association. 
56

 Competence Development and Learning in Working Life. 

http://www.lo.no/
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2006 aikana. Osallistuminen oli varsin tasaista miesten (78 %) ja naisten (74 %) välillä, ollen 

suurinta koulutettujen ja työttömien keskuudessa. Osallistuminen väheni iän myötä. Euroop-

palaisessa tarkastelussa on kiintoisaa se, että Ruotsi oli toisena koulutusintensiivisten yritysten 

(78 % yrityksistä) määrässä Englannin (90 %) jälkeen (Eurostat 2005). Raportissa muistutetaan, 

että Ruotsi on monien muiden maiden ohella siirtänyt viime vuosina fokustaan yksilöllisen op-

pimisen suuntaan.  

 

Ruotsissa ei ole erityisinstituutiota ohjaustoimintaan. Ohjausta annetaan oppilaitoksissa, työ-

voimatoimistoissa, ammattiliitoissa ja yksityisinä palveluina. Aikuisten ohjaus tapahtuu lähinnä 

kouluissa ja työvoimatoimistoissa. Lisäksi monet kansalliset Internet sivustot57 ja portaalit pal-

velevat nuoria ja aikuisia sekä ohjaustyön ammattilaisia.  Lainsäädäntö58 velvoittaa kunnat yrit-

tämään tavoittaa kaikki aikuiset ja motivoida heidät osallistumaan. Aikuiskoulutus on laajentu-

nut nopeasti viime vuosikymmeninä. Ohjaajien määrä on lisääntynyt. Positiivinen kehitys on 

saanut alkunsa vuosien 1997–2002 Kunskapslyftet-aikuiskoulutusprojektista (vrt. 1.3 Noste s. 

8). Yksi ohjelman ideoista oli tarjota ohjausta ja neuvontaa työpaikoilla yhdessä ammattiliitto-

jen kanssa. Näin uskottiin tavoitettavan ne, jotka eivät osallistu tai eivät ole päättäneet koulu-

aan; tai heidän koulumuistonsa ovat negatiivisia.  Työnantajat ovat antaneet uraohjausta sisäi-

senä koulutuksena. Lisäksi informaatiopisteitä on pystytetty kauppojen, virastojen ja oppilai-

tosten avoimiin tiloihin kansallisen mediamainonnan ohella. Työmarkkinaosapuolten toiminta-

kenttään kuuluu mm. toiminta ammatinvalintaan neuvoa antavissa komiteoissa. Sosiaaliset 

partnerit vaikuttavat vahvasti paikallisesti. Elinikäinen oppiminen on Ruotsissa koulutuksen 

ydinajatus. (Cedefop 2009b, 33–49.) 

 

Tanskalaisilla ammattiliitoilla on pitkä traditio toimia poliittisella ja käytännöllisellä tasolla 

ammatillisessa koulutuksessa ja ohjauksessa. Mm. työttömille tarkoitettuja ohjauspalveluja to-

teutetaan yhdessä työvoimahallinnon kanssa. Keskustelu siitä, millaisia palveluja ammattiliiton 

tulisi tarjota, on lisääntynyt. Ammattiliitot ovat alkaneet kehittää verkkopohjaisia ohjaus-, neu-

vonta- ja urapalveluja. (Cedefop 2008, 60–62.) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Esim. Utbildningsinfo.se 
58

 Ks. Skollagen SFS 1985:1100; Förordning om kommunal vuxenutbildning, SFS 2002:1012. 
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5.2 Yhdysvallat ja Iso-Britannia 

 

Yhdysvaltalainen professori ja futuristi Arthur B. Shostak on lähestynyt tiedeyhteisön näkö-

kulmasta ay-liikkeen verkkoviestintää teoksessaan The CyberUnion - Empowering Labor 

Through Computer Technology (1999). Shostak tarkasteli Internetiä suhteessa yhdysvaltalai-

seen ay-liikkeeseen. Toimintaympäristö oli tuolloin USA:ssa varsin erilainen verrattuna poh-

joismaihin. Järjestäytymisaste oli n. 14 %. Ay-liike ei myöskään ollut samalla tavoin osa yhteis-

kunnallista järjestelmää, vaan siihen suhtauduttiin osittain jopa vihamielisesti. Haasteellisesta 

toimintaympäristöstä huolimatta kirjoittaja valoi uskoa ay-liikkeen jäsenistön haluun ottaa tie-

totekniikan ja Internetin suomat mahdollisuudet monipuolisesti käyttöön. Shostak toimitti 

myöhemmin teoksen The CyberUnion Handbook (2002), jossa eri kirjoittajat listasivat lukuisia 

tietotekniikan mukanaan tuomia ideaalisia mahdollisuuksia ay-liikkeen toimintaan. Artikkeleis-

sa käsitelltiin verkkoavaruuden syntyä, verkkounionismia, matkaa informaation supervaltateil-

lä; käyttöönottoon liittyviä perusasioista; digitekniikan voimaa; verkkodemokratiaa; innovaati-

oita, perinteitä ja tulevaisuutta.  

 

Stephen Wardin ja Wainer Lusolin (2003) Dinosaurus in Cyberspace? British Trade Unions and 

the Internet -artikkelissa on pohdittu sitä, miten TVT auttaisi Iso-Britanniassa toimivia liittoja 

uudistumaan.  TVT nähtiin tärkeänä ja kehitysoptimistisesti uusia mahdollisuuksia tuovana, 

mutta yhä hieman vieraana ja monella tapaa hyödyntämättömänä välineenä. Silti siihen uskot-

tiin historiallisen ay-liikkeen vahvistajana 2000-luvun yhteiskunnallisissa muutoksissa.  

 

OPM:n raportista (2008, 40) ilmenee, että Iso-Britanniassa valtio ja CBI59 sekä ammattijärjestöt 

ovat uusineet työpaikkaoppimista. Heillä on rahasto, jonka kautta voidaan rahoittaa oppimista 

ja taitojen kehittämistä ammattijärjestöjen kanssa. Tavoitteena on laajentaa ammattijärjestö-

jen roolia työpaikkaoppimisen tuessa ja järjestämisessä. Rahasto on tukenut mm. unionlearn60-

sivustoa. Sen tarkoitus on kehittää liitoista oppivia organisaatioita sekä auttaa niitä levittä-

mään elinikäisen oppimisen sanomaa konkreettisten ohjauspalvelujen avulla jäsenistölle. 

 

5.3 Kanada 

 

Kanadalaisen Toronton yliopiston tutkijat Winston Gereluk, Derek Briton ja Bruce Spencer 

(1999) julkaisivat osana New Approaches to Lifelong Learning -tutkimusverkoston selvitystä  

 

                                                           
59

 CBI = The Confederation of British Industry. Viitattu 30.7.2010 http://www.cbi.org.uk/ 
60

 unionlearn. Viitattu 29.9.2010 http://www.unionlearn.org.uk/  
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muistion, jossa kuvattiin työväestön opiskelua työmarkkinaorganisaation kautta ja sen merkit-

tävyyttä Kanadan aikuiskoulutuksessa. Suurin osa kursseista todettiin olevan non- ja informaa-

lia aikuiskoulutusta (ks. alaviite 31 s. 27). Osallistujajoukko oli lähinnä jäseniä ja toimitsijoita. 

Koulutuksen sisältö liittyi pääasiassa siihen, miten he osallistuisivat ja toimisivat entistä pa-

remmin yhteisön ja liiton tavoitteiden puolesta. Liikkeen koulutusohjelmiin ei sisältynyt for-

maalia koulutusta, vaikka osa liitoista yhteistyössä oppilaitosten kanssa sellaista toteuttikin. 

Tutkijat esittivät vielä tuolloin radikaalin ajatuksen, että työmarkkinaorganisaatioiden kurssit ja 

sen kautta hankittu osaaminen tulisi tunnistaa ja tunnustaa formaalissa koulutusjärjestelmäs-

sä. 

 

Spencer on toimittanut teoksen Unions and Learning in a Global Economy. Tutkijan (2002, 15–

19) mukaan ammattiliiton koulutuksen tarkoitus on valmistaa jäsenet aktiiviseen rooliin, liiton 

politiikkaan ja muutoksiin toimintaympäristössä. Koulutus on sosiaalista. Sillä kasvatetaan liit-

totietoisuutta, rakennetaan yhteisiä päämääriä sekä organisoidaan ja jaetaan tietoa. Hän täh-

dentää, ettei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa liittokoulutusta. Muutamat yliopistot (Yhdysval-

loissa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja Kanadassa) ja opistot (Englannissa, Kanadassa) tar-

joavat nimenomaan työväenliikettä koskevaa koulutusta. Osaan koulutusohjelmista sisältyy 

ammatillista koulutusta, esim. Englannin laajin liitto UNISON järjestää opistossaan myös am-

mattiin valmentavaa koulutusta. Spencer toteaa liittojen koulutuksen kehittyneen monipuoli-

semmaksi ja kunnianhimoisemmaksi, minkä ne uskovat palvelevan jäseniä ja liittoa 2000-luvun 

tarpeissa. Hän vertaa ay-koulutusta muuhun ei-ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja toteaa sen 

olevan yksi tärkeimmistä aikuiskoulutusmuodoista. Silti ay-koulutusta ei Spencerin mukaan 

tuoda tarpeeksi esille aikuiskoulutuskeskusteluissa eikä liittojen yhteiskunnallisessa roolissa. 

 

5.4 Etelä-Afrikka 

 

Etelä-Afrikalaisen Cape Townin yliopiston tutkija Linda Cooperin (CTU 2010) tutkimusintressit 

liittyvät aikuiskoulutukseen korkeakouluopetuksen näkökulmasta; työhön ja elinikäiseen op-

pimiseen; oppimisen tunnistamiseen; työntekijöiden koulutukseen ja valmennukseen sekä ay-

koulutukseen. Cooperia kiinnostaa koulutuksen rooli sosiaalisessa muutoksessa. Hän on tutki-

nut mm. ammattiliittoa oppivana organisaationa; ammattiliiton järjestämän koulutuksen muu-

toksia sekä pedagogiikan, oppimisen ja tiedon teoretisoimista informaalissa, kollektiivisessa ja 

sosiaalisessa kontekstissa. 
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Väitöstutkimuksessaan Cooper luo uutta näkökulmaa oppivaan organisaatioon. Cooper keskit-

tyy miljoonajäseniseen ay-liikkeeseen. Hän väittää sen olleen ja yhä olevan merkittävin Etelä-

Afrikan aikuiskoulutusinstituutio. Tutkija (2005, 258–260) toteaa, että pedagogiset toiminta-

mallit sekä oppiminen ja tieto ilmenevät ammattiliitossa todella eri tavoin verrattuna formaa-

liin yliopistokoulutukseen. Opettajan ja oppilaan suhde on yliopistossa hierarkkinen, kun taas 

ammattiliitossa roolit ovat joustavia ja vastavuoroisia. Oppimisympäristö eli ns. pedagoginen 

tila, on oppilaitoksissa määrätty ja rajattu, kun taas ammattiliitossa oppiminen nähdään tapah-

tuvan monimuotoisessa toiminnassa, esim. keskusteluissa, kokouksissa ja massatapahtumissa. 

Muodollisessa koulutuksessa on hallitsevana kirjoitettu teksti, mikä on etäistä mustan työväes-

tön sosiokulttuurisessa historiassa. Virallinen koulutus pyrkii olemaan poliittisesti maltillista. 

Oppimisen tarkoitus ja soveltaminen ovat usein etääntyneet toisistaan erityisesti sosiaalisesta 

näkökulmasta. Ammattiliiton koulutus on tunteisiin vetoavaa, ideologisesti ohjattua ja tiiviisti 

sosiaaliseen käyttöön, osallistumiseen ja moniäänisyyteen linkittynyttä. Kun formaalin koulu-

tuksen laajempi sosiaalinen tarkoitus on auttaa järjestyksen ja kulttuurin uudistumista, on liit-

topedagogiikka orientoitunut haastamaan vallitsevia voimasuhteita. Em. seurauksena henki-

löillä, joiden historia ja kokemukset perustuvat ammattiliittotaustaan ei ole helppoa 

´menestyä´ korkeakoulukontekstissa. Opiskelijoiden täytyy löytää uusi rooli ja asema. Cooper 

haastaakin yliopistojen opettajat käyttämään erilaisia vaikutustapoja ja ymmärtämään, että 

käsitteellinen tieto voidaan ilmaista monella tavalla. Non- ja informaali koulutus tulisi nähdä 

pedagogista ymmärrystä ja tietoa rikastuttavana sekä mahdollistavana vaihtoehtona. 

 

Cooperin toiveeseen on vastattu mm. Oregonin yliopistossa (UO 2010). Työväestön koulutuk-

seen ja tutkimukseen keskittyvä yksikkö perustettiin 1977 liittojen, lainsäätäjien, yliopiston tie-

dekunnan, työmarkkina-asioiden ammattilaisten ja yhteiskunnan johtajien tuella. He uskoivat 

että työläiset sekä Oregonissa ja luoteisrannikolla toimivat liitot tarvitsevat erityislaitoksen 

päästäkseen hyödyntämään korkeakoulutuksen resursseja ja asiantuntemusta. Keskus tarjoaa 

suoraa, käytännönläheistä koulutusta, harjoittelua ja konsultaatiota ruohonjuuritason työnte-

kijöille ja liitoille. Se rohkaisee luovaan ja kriittiseen ajatteluun, jonka tavoite on voimaannut-

taa työssä käyvät aikuiset osallistumaan merkityksellisesti työpaikan ja yhteiskunnan asioihin. 

Yksikkö tekee soveltavaa tutkimusta työn, työllistämisen ja työvoiman suhteista sekä turvalli-

suus- ja terveysteemoista. Se haluaa olla työntekijöiden ja liittojen käytössä sekä tuoda esille 

työväenliikkeen rikasta historiaa. Vastaavaa ”mentaalisen” ja ”manuaalisen” työvoiman yh-

teensovittamista koulutuksen ja kulttuurin pariin on 1900-luvulla toteutettu 46 yliopistossa 

(Brown 1981); laajimmin Yhdysvalloissa, mutta myös Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, 

Saksassa sekä pohjoismaissa (Forrester 2005, 967). 
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6 SISÄLLÖNANALYYSI 
 

6.1 Menetelmän soveltaminen 
 

Tutkimukseni liittyy – ehkä yleisimpään – kehystykseen siitä, että Internet on tietoverkko. Täl-

löin sen käyttö liittyy tiedonvälitykseen, tiedonhakuun ja -hallintaan eli tietynlaiseen hyöty-

käyttöön. Uskon samalla, että Internetin sisällöillä on lähtökohtaisesti myös muutosvoimaa. Ne 

voivat muokata yhteiskuntaa ja vaikuttaa impulsseina vastaanottajiensa mielipiteisiin, valintoi-

hin ja ratkaisuihin. Näin ollen niissä voi nähdä olevan yhteiskunnallisen, taloudellisen ja kult-

tuurisen yhteyden.  

 

Organisaation kotisivujen sisällön voi ajatella muodostuvan sille tärkeistä ja keskeisistä aiheis-

ta. Vaikka toimintaa säädellään, voi tämän joukkotiedotusvälineen sisältöjä luoda, priorisoida, 

ja esittää organisaation tahdon, tarpeiden ja strategian mukaisesti. Keskusjärjestöjen verkkosi-

vut ovat mielestäni kiintoisat siksi, että ne ovat ainoa keskitetty ja avoin lähde järjestöjen kan-

toihin. Tästä huolimatta tiedostan sen, että viestintä on suhteellista saavutettavuuden ja valin-

tojen näkökulmasta. Yksilötasolla TVT:n hyödyntämiseen ja vastaanottoon vaikuttavat mm. 

tiedot, taidot, tottumukset, asenteet, asema, arvot sekä sosiaaliset prosessit ja kulttuuri.  

 

Koen olevani tutkimuksessani verkkoviestinnän perusteiden äärellä. Tarkastelen sitä, miten yh-

teiskunnallisina toimijoina keskeiset palkansaajakeskusjärjestöt ovat valinneet tietyn teeman – 

aikuiskoulutuksen – yleisölleen julkisesti esitettäväksi. Verkkosivuja seuraavilla yksilöllä on 

mahdollisuus ottaa viesti vastaan: vertailla, täydentää, laajentaa ja sovittaa se tilanteeseensa 

tai muuhun koulutusviestintään. Se, mitä lähteitä yksilö lopulta lähestyy, valitsee ja missä tar-

koituksessa hän niitä käyttää, perustunee ainakin osin rationaaliseen valintaprosessiin. Jäse-

nyyden ohella organisaatioviestinnän, maineen, tunnettuuden ja luotettavuuden sekä palvelun 

toimivuuden voi olettaa vaikuttavan näihin ratkaisuihin ja valintoihin.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) pitävät laadullisen aineiston analyysimenetelmiä vaikeina. He pääty-

vät havainnollistamaan sisällönanalyysiä tekstianalyysimenetelmänä, jossa tutkimusaineistoa 

tiivistetään luokkiin ja järjestellään kategorioihin. Laadullisessa tutkimuksessa ei heidän mu-

kaansa pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan mm. kuvaamaan ilmiötä, ymmärtämään siihen liit-

tyvää toimintaa ja antamaan ilmiölle teoreettisesti mielekäs tulkinta. Emt. mukaan aineiston 

analyysissä on kyse keksimisen logiikasta, johon ei ole olemassa mitään opetettavissa olevia 

eksakteja sääntöjä tai metodeja, jotka tuottaisivat oikein käytettynä viisaita ajatuksia. Tutkijan  
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on noudatettava yleisiä tieteellisiä toimintatapoja, tehtävä teräviä oivalluksia, oltava intellek-

tuaaliselta vastaanottokyvyltään herkkä ja myös onnekas pystyäkseen työstämään tutkimus-

taan ja esittämään sen uskottavasti. Sisällönanalyysistä on heidän mukaansa tuotettu vain vä-

hän sellaista kirjallisuutta, jossa analyysin eteneminen esitetään konkreettisesti. Pyrin kuiten-

kin seuraavassa avaamaan analyysini etenemistä.  

 

6.2 Vaihe I 

 

Toteutin aineistonkäsittelyni Tuomen ja Sarajärven (2009, 92) esittämän karkean nelivaiheisen 

perusrakenteen mukaisesti. Vaikka tutkimusaiheen ja -suunnitelman täsmentäminen vaati 

työstämistä, tarkentui fokukseni varsin varhaisessa vaiheessa. Tutkimussuunnitelman ideapa-

peri valmistui joulukuussa 2009. Näin ollen Tuomen ja Sarajärven ensimmäisen vaiheen lähtö-

kohta, jonka mukaan aineistoon kohdistuvan kiinnostuksen kanssa on tehtävä vahva päätös 

[1], toteutui helposti. Uskon tähän vaikuttaneen paitsi toimenkuvani myös pragmaattisuuteni. 

Halusin ainakin osin liikkua aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen yhteyksissä, joiden pe-

rusteet tunnen, ja joita voisin tutkimuksen myötä ymmärtää entistä paremmin. Ehkä juuri tästä 

syystä aineisto ei myöskään tuottanut häiritsevän paljon uusia tutkimuksellisesti kiinnostavia 

ilmiöitä, vaan saatoin pitäytyä alkuperäisissä kaavailuissa.  

 

6.3 Vaihe II 

 

Seurasin palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustoja systemaattisesti kolmessa vaiheessa. 

Havainnoin sivustoja ensimmäisen kerran tammikuussa 2010 (vk 3 ja 4), toukokuussa (vk 21) 

sekä lokakuussa (vk 40, 41, 42 ja 43). Tarkastelin ensimmäisessä seurantavaiheessa kaikkien 

työmarkkinakeskusjärjestöjen kotisivuja. Kävin sivustoja läpi, erottelin ja tallensin aikuiskoulu-

tusta käsitteleviä kohtia erilliseen tiedostoon [2]. Tämän orientoivan tarkasteluvaiheen teke-

minen piti sisällään kokonaisuuden ja sivustorakenteen hahmottamista; normien, esittämis- ja 

puhetapojen sekä yhtäläisyyksien ja erojen pohdintaa/vertailua; asiasanojen etsintää ja niiden 

alustavaa määrällistä kategorisointia sekä omien havaintojen kirjaamista. Karkea keskusjärjes-

tökohtainen tapaus-tyyppikuva, eräänlainen ”raami” siitä, miten ao. järjestö käsittelee verk-

kosivustollaan aikuiskoulutusta, alkoi hahmottua. Aloitin ohessa myös teoreettisen pohdinnan. 

 

Ensimmäisen tarkasteluvaiheen aikana huomasin, että aineisto on todella laaja. Palkansaaja-

keskusjärjestöjen palvelusivuilla oleva aikuiskoulutusinformaatio oli yllättävän moninaista. Yllä-

tyin siitä, ettei informaatiota välttämättä esitetty keskitetysti. Tietoa sijaitsi hajanaisesti useis- 
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sa kategorioissa, esim. ajankohtaista, pikalinkit, opiskelija-osiot, edunvalvonta, mainokset, ku-

vat, kilpailut, verkkolehdet, messut, tapahtumat, hyperlinkit, markkinointi, uratarinat, tutki-

mukset ja tilastot. Tarkastelu vaati tästä syystä ennakoitua enemmän keskittymistä. Päädyin 

pohtimaan paitsi rajauksia, myös tutkimustehtäväni mielekkyyttä. Voisiko elinikäisen oppimi-

sen linjauksista huolimatta olla niin, ettei aikuiskoulutus kuuluisikaan osaksi keskusjärjestö-

tasoista viestintää? Olivatko tutkimuskysymykseni naiivin absurdeja?! Vai olisiko käymässä ni-

menomaan toiveeni mukaisesti niin, että keskusjärjestöjen koulutusviestinnän sisältö ja esitys-

tapa todella poikkeaa koulutuksen järjestäjille luonteenomaisesta ilmaisusta.  

 

Huomasin samalla tarvitsevani selvästi enemmän tietoa työmarkkinakeskusjärjestöjen histori-

asta ja toiminnasta. Koin, ettei minulla olisi tavallaan edes oikeutta lähestyä, saatikka arvioida, 

järjestöjen ilmaisua ilman, että tavoittaisin jotain enemmän niiden identiteetistä, taustoista ja 

yhteyksistä. Siirryin tiiviiseen periodiin, jossa jäsensin valtakunnallista ja globaalia työmarkki-

nakeskusjärjestökenttää suhteessa aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tutkimus-

tieto oli lopulta varsin vähäistä ja osin jo hieman vanhentunutta. Oloni oli yhtäällä epävar-

mempi ja toisaalla entistä innostuneempi. En halunnut luovuttaa. Tutkimussuunnitelmani ja 

ideat rajauksista alkoivat jalostua. Jakso oli kokonaisuudessaan haasteellinen ja työläs. 

 

Jatkoin verkkosivustojen seuraamista. Ajatukseni risteilivät kotisivujen sisältöjen, verkkovies-

tinnän, työmarkkinakeskusjärjestöjen ja elinikäisen oppimisen välillä. Purin ajatuksiani kirjoit-

tamalla. Työ tuntui etenevän, vaikka epävarmuuksien saattelemana. Pohdin edelleen keskus-

järjestöjen roolia, kunnes eräällä tapaa ratkaiseva viesti ilmestyi ”yllättäen ja pyytämättä” 

SAK:n verkkosivuille. Järjestö julkaisi 8.4.2010 uutisen: ”Työelämän koulutusneuvojat tukevat 

ammattitaidon edistämistä”. Uutinen pysäytti, puhutteli ja – helpotti. Koin sen tärkeäksi sig-

naaliksi, mielestäni jopa hieman ennakkoluulottomalle, päätökselleni ”livetä koulutuksen jär-

jestäjien ruodusta” ja valita tarkastelukohteeksi nimenomaan työmarkkinatoimijat. Uutinen 

vahvisti sen, että keskusjärjestö voi tänä päivänä halutessaan olla kabinettipolitiikan ohella ak-

tiivinen toimija aikuiskoulutuksen, ja eritoten nyt niin ajankohtaisen ohjauksen, osalta myös 

ruohonjuuritasolla. 

 

Ohjaajani rakentavan ja rohkaisevan tuen jälkeen palasin luottavaisena aineistoni pariin. Keski-

tyin toukokuussa ainoastaan palkansaajakeskusjärjestöihin. Sain myös järjestettyä mahdolli-

suuden tavata em. uutisen lähteen SAK:n kehittämispäällikkö M. Liljeströmin 4.6.2010 Helsin-

gissä. Hän totesi aikuiskoulutuksen olevan edustamassaan palkansaajakeskusjärjestössä ehdot-

tomasti kymmenen, lausunnoissa usein viiden, tärkeimmän teeman joukossa. Sain taustatietoa  
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tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen hankkeesta, johon koulutusneuvojien toimenkuvan ra-

kentaminen liittyy. Liljeströmin mukaan oppilaitosten rinnalle tarvitaan työelämän ja ay-

liikkeen omaa neuvontaa ja ohjausta tarjoava verkosto, joka tukee aikuisopiskelua ja aikuiskou-

lutukseen osallistumista. Yksi verkoston toiminnan tavoite on keskittää ohjausta, koska koulu-

tusviestintä on nykyisin varsin hajanaista. Keskustelu toi esille myös muita näkökulmia. Lilje-

ström näki oppilaitosten toiminnassa parantamista siltä osin, että opettajien tulisi pohtia asen-

nettaan ja palvella enemmän työelämää eikä vain ns. järjestää aikuiskoulutusta. Lisäksi hän 

toivoi nykyistä enemmän henkilöstöpäälliköille kohdennettua informaatiota. Palkitsevinta ta-

paamisen jälkeisessä alkukesän kokonaistilanteessa oli tutkimuksen eteneminen analyysin 

osalta vaiheeseen, jossa koin karttani pääteiden piirtyneen turvallisesti liikuttaviksi.  

 

6.4 Vaihe III  

 

Palasin heinäkuussa uudelleen teoriaosuuteen ja keskityin elinikäiseen oppimiseen. Suomi on 

27 muun maan (2010) tavoin EU:n jäsenmaa. EU:n koulutuspolitiikka on pitkälti jäsenmaiden 

päätösvallassa, koska ne vastaavat koulutusjärjestelmästä sekä opetuksen ja ammatillisen kou-

lutuksen sisällöistä. Kuitenkin jäsenyys ja jäsenvaltioiden halu parantaa yhdessä koulutusjärjes-

telmiä, esim. helpottaa koulutukseen osallistumista, lisätä liikkuvuutta, tukea elinikäistä oppi-

mista liittyy kiinteästi viranomaisten ja poliitikkojen työstämiin sopimuksiin ja linjauksiin (ks. s. 

32–34).  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei koulutuspoliittisia toimia voi irrottaa euroop-

palaisesta yhteydestä. Vastaava pätee myös työmarkkinakeskusjärjestöihin, jotka ovat vahvasti 

verkottuneet paitsi globaalisti, myös Euroopan tasolla. Euroopan unionin toimielinten tuotta-

mat tutkimukset ja asiakirjat ovat todella hyvin ja laajalti saatavissa. Tästä huolimatta verkosto 

on niin runsas ja moniulotteinen, että yhteyksien kartoittaminen oli ja on välillä haasteellista.   

 

Pääsin em. vuoksi vasta lokakuussa Sarajärven ja Tuomen määrittelemään kolmanteen vaihee-

seen, jossa aineistoa luokitellaan, teemoitetaan ja tyypitellään [3]. Päätin käydä Akavan, SAK:n 

ja STTK:n verkkosivustot kokonaisuudessaan läpi kolmella tavalla: yleiskatsaus, asiasanahaku ja 

sisältö. Käyn tämän triangulaation kaltaisen valinnan perusteet läpi ao. kappaleiden johdan-

noissa (ks. 7.1, 7.3 ja 7.5). Ydinajatukseni yleiskatsauksessa oli se, että sivuston toimivuus ja 

pääsivun anti ovat mielestäni ensimmäinen, tärkeä ja ainutlaatuinen vaihe verkkopalvelun 

hyödyntämisessä. Tarkoitan ainutlaatuisuudella tässä yhteydessä sitä, että esim. aikuiskoulu-

tusinformaation etsijä, voi ”ottaa tai jättää” sivuston ensikosketuksen perusteella. 

Asiasanahaun ja navigaatioiden käyttö on monille seuraava ja luonnollinen vaihe, joiden avulla 

kukin käyttäjä tutustuu varsinaiseen ilmisisältöön.   
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6.5 Vaihe IV 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009) vaiheistaman sisällönanalyysin neljäs vaihe on yhteenvedon kir-

joittaminen [4]. Kuten todettua seurasin palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustojen aikuis-

koulutusinformaatiota myös ajallisesti kolmessa vaiheessa. Vaiheistus perehdytti keskusjärjes-

töjen ilmaisuun. Samalla se vaikutti ja mielestäni myös tuki teoreettisen viitekehyksen ja siten 

koko tutkimuksen sisällön rakentumista ja järjestystä. Alkuvaiheen muistiinpanot toimivat op-

pimispäiväkirjan tavoin esiymmärryksenä ja antaen perspektiiviä ja vahvistusta loka–

marraskuun empiirisen vaiheen jälkeen tekemääni tiivistävään analyysiin. 

 

Sisällönanalyysiäni voi pitää ns. teoriaohjaavana analyysinä. Analyysissä on tällöin teoreettisia 

kytkentöjä, mutta analyysi ei pohjaudu suoraan siihen, vaan teoria toimii aikaisemman tiedon 

ohella apukeinona analyysin etenemisessä. Valitsin analyysiyksiköt elinikäisen oppimiseen liit-

tyvistä käsitteistä. Analyysissä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta se ei 

ole suoraan teoriaa testaava, vaan uusia ajatusuria aukova. Analyysi etenee aineistolähtöisesti, 

mutta analyysin loppuvaiheessa teoriaa tuodaan analyysiä ohjaavaksi ajatukseksi. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 96–97.) 
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7 AIKUISKOULUTUSINFORMAATIO PALKANSAAJAKESKUSJÄRJESTÖJEN VERKKOSIVUSTOILLA   
 

7.1 Yleiskatsaus 

 

Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe Yleiskatsaus sisältää palkansaajajärjestökohtaisen yleis-

kuvauksen sivuston rakenteesta, kohderyhmistä sekä pääsivulla esiintyvistä aikuiskoulutuksen 

elementeistä. Tarkasteluajankohdan (4.–6.10.2010) pääsivut ovat liitteenä (ks. liitteet 1–3). Kä-

sittelen yleiskatsauksessa aikuiskoulutuksen ohella sitä, onko palkansaajakeskusjärjestöjen 

verkkopalvelujen käyttäminen ylipäätään mahdollista ja riittävän yksinkertaista saatavuuden 

sekä käytön helppouden ja sujuvuuden kannalta. Otan myös kantaa rakenteen ja ilmaisun vies-

tinnällisyyteen. Käytin yleiskatsausta laatiessani soveltaen hyväksi Valtiovarainministeriön 

Verkkopalvelun laatukriteeristön (2007) osioita käyttö, sisältö ja hyödyt. Verkkopalvelujen ko-

konaisuuteen voi tutustua liitteinä olevien sivukarttojen avulla (ks. liitteet 4–6).  

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole ollut paneutua verkkopalveluun osana imagollisia tavoittei-

ta ja ratkaisuja. Tosin aikaa seuraavat sekä jäsenistöä ja suurta yleisöä tarvitsevat järjestöt ei-

vät voine jättää tätä näkökulmaa tyystin huomioimatta. Olen tästä johtuen halunnut samalla 

tuoda lyhyesti esille omat ensivaikutelmani myös verkkosivustojen visuaalisesta ilmeestä. Si-

vustot olivat minulle tutkimuksen alkuvaiheessa riittävän vieraita, joten saatoin mielestäni 

asettua luontevasti ”tuoreen” tarkkailijan rooliin. Tarkoitan ensivaikutelmalla tässä yhteydessä 

sitä, houkutteleeko sivusto satunnaisia kävijöitä innostumaan sivuston annista, ja antaako se 

kuvan edistyksellisestä palvelun tarjoajasta. 

 

7.1.1 Akava 

 

Akavan verkkopalvelu (Akava ry - Akavan verkkopalvelun etusivu; www.akava.fi) on helposti 

löydettävissä (pääsivu 4.10.2010, ks. liite 1). Google-hakukone tuo pikalinkeiksi valikoiman na-

vigaatioista: Yhteystiedot, Jäsenyys, Palkkiosuositukset, Työelämä, Ajankohtaista, Opiskelijat, 

Yleisesittely ja Aluetoiminta.  Akavan linjaukset, Tutkimukset ja Julkaisut ovat myös päänavi-

gaatioita (ks. kursivoidut), vaikka niitä ei käytetä pikalinkkeinä. Hakuun liittyy infoteksti: ”Aka-

va on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Perustietoa, uutisia ja ajankohtaista 

tietoa Akavan ja sen toiminnasta sekä Akavan…”. Hyvillä tietoliikenneyhteyksillä sivusto latau-

tuu nopeasti. Selainohjelmassa on mahdollista muuttaa tekstikokoa.  Verkkopalvelun sivukart-

ta on liitteenä (ks. liite 4). 
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Verkkopalvelusta on tekstiversion lisäksi saatavilla suomalaista verkkosivustoa suppeammat 

ruotsin ja englanninkieliset versiot sekä tiivistelmät ranskaksi, venäjäksi, eestiksi ja espanjaksi. 

Akavan uutisia voi tilata RSS-syötteen avulla. Useissa sijainneissa on Jaa kirjanmerkki -toiminto. 

Palvelussa huomioidaan käyttäjäryhminä jäsenet, opiskelijat ja media. Akavalainen-lehden il-

mestymisestä informoidaan Ajankohtaista-osiossa. Akavalainen-verkkolehti on sijainnissa Etu-

sivu/Julkaisut/Akavalainen-lehti.   

 

Käyttöliittymän rakenne on yksinkertainen, mikä helpottaa keskeisten asiakokonaisuuksien 

nopeaa hahmottamista. Pääsivulla on em. kahdeksan sinikeltaista päänavigaatiota, seitsemän 

pikalinkkiä, kolme banneria ja kaksi kuvaa sekä yleinen ja Liittojen sivut -hakutoiminto, uutis-

linkit ja extranet. Päänavigaatiosta avautuu vasempaan palstaan 38 alanavigaatiota. Sivustora-

kenne on suurimmillaan 7-portainen. Navigaatioita (sivuja) on yhteensä 294. Pääsivulla esite-

tään keskeisesti Ajankohtaista-osio. Oikealla olevassa palstassa on kaksi uutisseurantaa: Akava 

mediassa ja Uutisia liitoista. Sivustolla ei ole tällä hetkellä yhteistyökumppaneiden mainoksia. 

Virikkeellisten mediaelementtien ja vuorovaikutteisuuden vähäisyyden, harvan päivitystaajuu-

den, perinteisten asettelujen sekä yksinkertaisen värimaailman vuoksi pääsivun ensivaikutelma 

on mielestäni staattinen ja hieman vanhahtava.  

 

Pääsivulla oli tarkasteluajankohtana kaksi aikuiskoulutukseen liittyvää viestiä. Ajankohtaista-

osiossa oli keskeisesti esillä 29.9.2010 julkaistu tiedote: ”Laadukkaan koulutuksen voimavarat 

turvattava jatkossakin”. Jutun ydin on Akavan vaade rahoitusjärjestelmän muuttamisesta siten, 

että korkeakoulujen rahoituskriteerinä tulisi olla aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen, sekä 

huolehtiminen siitä, että vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Ku-

vassa kaksi reppuselkäistä lasta kävelee auringon säteitä kajottavalla nurmikolla. Pääsivun 

23.9.2010 julkaistu linkki vie tiedotteeseen: ”Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta uusi suosi-

tus”. Suositus koskee perus-, lukio-, ammatillista, korkea- ja työvoimakoulutusta sekä joitakin 

työmarkkinatoimenpiteitä. Suositus korostaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä, oppimi-

sen laatua ja ohjausta. 

 

Käyttöliittymän rakenteesta johtuen sivuston käyttö on helposti opittavissa. Informaation esit-

tämistavassa korostuvat pitkät tekstipainotteiset osiot, joita täydennetään oikeaan palstaan si-

joitetuilla pdf- tai pptx-tiedostoilla tai verkkojulkaisuilla. Tekstuaalisuus voi olla valittu tehokei-

no korostaa toimijan asiallisuutta ja luotettavuutta. Sisällöntuottaja ei kuitenkaan ole toimitta-

nut kaikkia tekstejä verkkoympäristöön soveltuviksi. Tekstipainotteisuus ja rakennetasojen  
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määrä haastaa lukijan, vaikka palvelun tarjoaja pyrkiikin otsikoin, taustavärein ja kuvin sano-

maansa jäsentämään.  

 

Käyttäjinä puhutellaan jäseniä, mediaa ja opiskelijoita. Rekisteröityneille toimijoille on Aka-

verkko-extranet ja opiskelijoille on oma erillinen ja avoin sivustonsa. Osion sisältö on rakennet-

tu akavalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelijatoiminnan, edunvalvonta-asioiden sekä 

työelämäkysymysten näkökulmasta.  Akavalla on n. 100 000 opiskelijajäsentä ja se on Suomen 

toiseksi suurin opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Järjestölle ryhmä on merkittävä, koska joka 

viides akavalainen on opiskelija. 

 

Pääsivu luo, Ajankohtaista-osion koulutukseen liittyvää aiemmin mainittua 29.9. julkaistua uu-

tista lukuun ottamatta, ennakko-oletuksen siitä, ettei aikuiskoulutus kuulu Akavan käyttäjä-

ryhmilleen valikoimista ja suuntaamista aiheryhmistä suosituimpien ja käytetyimpien palvelu-

jen joukkoon. Aikuiskoulutukselle – tai koulutusinformaatiolle ylipäätään – ei ole erillistä navi-

gaatiota.  

 

7.1.2 SAK 

 

SAK:n verkkopalvelu (SAK; www.sak.fi) löytyy vaivattomasti (pääsivu 5.10.2010, ks. liite 2). 

Google-hakukone tuo pikalinkeiksi navigaatiot: Yhteystiedot, Avoimet työpaikat, Tämä on SAK, 

Työssä, Hakemistot, Tiedotteet, Uutiset ja Julkaisut. Näiden yläpuolella on infoteksti: ”Työelä-

män verkko-opisto on SAK:laisen ay-liikkeen yhteinen sisäänkäynti verkko-opiskelun maail-

maan: verkkokursseihin ja verkkotuettuihin opintoihin…”. Sivusto latautuu nopeasti hyvillä tie-

toliikenneyhteyksillä. Selainohjelmassa on mahdollisuus muuttaa tekstikokoa. Verkkopalvelun 

sivukartta on liitteenä (ks. liite 5). 

 

Verkkopalvelusta on tarjolla suomalaisen verkkosivuston lisäksi supistetummat ruotsin, eng-

lannin, venäjän, saksan, ranskan ja espanjankieliset versiot sekä tiivistelmät viroksi ja puolaksi. 

Ajankohtaista-osion voi tilata RSS-syötteenä. Useissa sijainneissa on Jaa kirjanmerkki -

toiminto. Palvelun etusivulla huomioidaan käyttäjäryhminä jäsenet, nuoret ja opettajat. Pääsi-

vu tarjoaa kolme jäsenlehteä Palkkatyöläinen ja Löntagaren verkkoversioina ja nuorille suun-

nattu Arvo näköislehtenä. Lisäksi sivustolla on keskustelupalsta, palautelinkkejä sekä neuvon-

ta- ja palautelomakkeet. 
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Käyttöliittymän perusrakenne on yksinkertainen ja helposti opittavissa, eikä keskeisten asiako-

konaisuuksien hahmottaminen ole vaikeaa. Pääsivun otsikossa on kuusi punasinistä päänavi-

gaatiota: Ajankohtaista, Työssä, Jäsenyys, Työmarkkinat, Tämä on SAK ja Hakemistot. Päänavi-

gaatioista aukeaa vasempaan palstaan 53 alanavigaatiota. Sivustorakenne on kolmitasoinen ja 

navigaatioita (sivuja) on yhteensä 260. Pääsivun yläreunassa on pikalinkit osioihin: SAK, Palkka-

työläinen, Löntagaren, Arvo, Keskustelu, Blogit, Paikalliset, Verkko-opisto, Tallinnan info ja Lii-

ty. Pääsivulla on keskeisenä Tiedotteet ja Uutiset, jonka alla oleva osio Uutta SAK.fi:ssä koostaa 

koko sivuston uusimpia tiedotepäivityksiä. Uutisia voi seurata myös EU-tasolla (FinUnions61) ja 

maailmanlaajuisesti (LabourStart; ks. s. 38). Alimpana on osio Opiskele Työelämän verkko-

opistossa. Pääsivulla on lisäksi kaksi banneria ja kolme kuvaa sekä yleinen ja Ammattiliitot -

hakutoiminto, uutislinkit ja oikeaan palstan rakennetasoittain vaihtelevat elementit: lisätieto-

osat, pikalinkit tai muut nostot. Pääsivulla oli meneillään (vk 40, 2010) tutkimusaiheeseen liit-

tyvä pikakysely Tarjoaako työpaikkasi sinulle tarpeeksi koulutusta? 

 

Sivustolla oli touko–elokuussa mediaelementeiltään virikkeellinen Liitto-orava -kampanja. Tällä 

hetkellä aktivoivana osiona on em. kysely. Ensivaikutelma pääsivusta on asettelultaan ja väri-

maailmaltaan hyvin perinteinen, jota kuitenkin ”uskalletaan” aika ajoin ”rikkoa” virkistävän yl-

lättävillä ratkaisuilla.  

 

Pääsivun Ajankohtaista-osiossa oli keskeisesti esillä kolme koulutukseen viittaavaa uutis-

ta/tiedotetta: ”Vammoista viis - anna osaamisen ratkaista” (7.10.2010), ”SAK:n puheenjohtaja 

Lauri Lyly: Suomessa ei ole pula työvoimasta vaan osaamisesta” (1.10.2010) ja ”Työpaikkaoh-

jaajia tuettava työssään” (23.9.2010). 

 

Informaation esittämistavassa korostuvat tekstipainotteiset osiot, joita täydennetään kuvilla 

sekä oikean sivupalstan pdf- tai pptx-tiedostoilla, verkkojulkaisuilla ja linkityksillä. Tekstuaali-

suutta pyritään keventämään rakennetason sisäisillä pikahauilla ja taustaväreillä. Vaikka sivus-

tolla on paljon asiaa, luettavuutta helpottaa em. tekijöiden lisäksi se, että rakennetason anti on 

skaalautuu kohtuullisen usein kokonaisuudessaan sivulle. 

 

Haun tuottama pikalinkkien yläpuolinen infoteksti ohjaa sivustolle tulijoita aikuiskoulutuksen 

pariin. Myös pääsivu antaa viitteitä siitä, että SAK tarjoaa aikuiskoulutusinformaatiota. Aikuis- 
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 FinUnions on 1990-luvun alussa perustettu suomaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhtei-
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koulutus esiintyy pääsivulla seitsemässä kohdassa: kolmessa Ajankohtaista-osion uutisessa, oi-

kean palstan Kysely-osiossa, Opettajille ja kouluille -pikalinkissä sekä sivun ylä- ja alareunan 

Opiskele Työelämän verkko-opistossa -osioissa. Pääsivu luo ennakko-oletuksen siitä, että ai-

kuiskoulutus on osa käyttäjäryhmille valikoitua ja suunnattua viestintää.  

 

7.1.3 STTK 

 

STTK:n verkkopalvelu (STTK – Koulutettujen ammattilaisten ja asiantuntijoiden edunvalvonta-

järjestö; www.sttk.fi) löytyy sujuvasti (pääsivu 6.10.2010, ks. liite 3). Google-hakukone tuo pi-

kalinkeiksi Yhteystiedot, Ammattiliitot, Avoimet työpaikat, Ajankohtaista, Tätä olemme, Lue li-

sää, Työmarkkinapoliittinen…, Lue lisää, Puheenvuorot. Näiden yläpuolinen infoteksti on 

”…Jäsenliitot, edunvalvonta, työelämän kehittäminen, koulutus ja tutkimus jne.”. Sivusto latau-

tuu ongelmitta. Selainohjelma mahdollistaa fonttikoon muuttamisen. Verkkopalvelun sivukart-

ta on liitteenä (ks. liite 6). 

 

Verkkopalvelu on käytettävissä tiivistetty ruotsin ja englanninkielinen versio. Sivustolla on Sha-

re-toiminto. Palvelun etusivu puhuttelee suoraan käyttäjäryhminä ainoastaan mediaa. RSS-

syötteisiin pääsee pääsivun pikalinkistä. Niitä voi tilata sisällöistä: Uutiset, Blogi, Maahanmuut-

toblogi, Maailmalla meneillään, Matkapäiväkirja, Puheenvuorot ja Lausunnot. STTK-lehteen voi 

siirtyä pääsivun pikalinkeistä ja se on luettavissa näköislehtenä.  

 

Käyttöliittymän ensivaikutelma on positiivinen, ei-byrokraattinen ja visuaalisuudessaan virkis-

tävän erilainen. Perusrakenteen toimintalogiikan hahmottaminen vie kuitenkin tavanomaiseen 

sivustoon verrattuna kauemmin. Kolme sinipohjaista päänavigaatiota Ajankohtaista, Tätä 

teemme ja Tätä olemme erottuvat selvästi. Sivustolla ei ole perinteistä vasemman palstan na-

vigaatiokenttää, vaan 2/3 pääsivusta käytetään valittujen, joko em. päänavigaatioiden tai oike-

alle palstalle koottujen alanavigaatioiden sisältöjen esittelyyn, eräänlaisiin ingresseihin. Oikeal-

la palstalle on sijoitettu pikalinkit, neljä banneria ja yhteystiedot. Etusivulla pikalinkeissä ohja-

taan alanavigaatioihin: Medialle, Blogi, Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelma, STTK:n 

hallitusohjelmatavoitteet, STTK mediassa, STTK-lehti, STTK:n videotaltiointeja, RSS-syötteet ja 

Tapahtumakalenteri. Päänavigaatioista avautuu oikeaan palstaan yhteensä 28 alanavigaatiota. 

Sivusto on kuusitasoinen ja navigaatioita (sivuja) on yhteensä 418. 

 

Perusteellisemmassa tarkastelussa rakenteen ja asettelun opittavuus vaatii keskittymistä. Esi-

merkki on sijainnista Etusivu/Tätä teemme/Yhteiskunta ja työmarkkinat/Osaaminen ja koulu- 
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tus, jota voi pitää sivustolla aikuiskoulutusinformaation keskittymänä. Osio toimii seuraavasti. 

Em. sijainnin navigaatio Osaaminen ja koulutus maalautuu keltaiseksi oikealla palstalla. Osion 

etusivulle avautuu aiheeseen liittyvä johdantoteksti ja seuraavan tason 7 navigaatiota: Ammat-

tia vaihtamaan - ammattitaitoa täydentämään, Aikuiskoulutustuki muuttuu 1.8.2010, Työ-

markkinajärjestöjen suositus ammattiosaamisen näytöistä, Esitys kansalliseksi tutkintojen vii-

tekehykseksi valmistunut, Perusopetuksen tavoitteet segragaation lieventämiseen, Koulutus-

toimikuntien lukumäärä supistumassa, Tunnustuspalkinnot työelämätiedon kehittäjille ammat-

tikorkeakouluissa. Ainoastaan ensimmäinen navigaatio on yhteydessä oikeaan palstaan ja avaa 

siihen liittyvät alanavigaatiot (8 kpl). Ts. Osaaminen ja koulutus -navigaation ”omat” johdanto-

tekstin alapuoliset navigaatiot eivät joko toistu tai linkity muualta ollenkaan tai joissain tapauk-

sissa toistuvat osittain. Näin ollen osa sijainnin etusivun navigaatioista saattaa jäädä kokonaan 

huomioimatta. Lisäksi em. etusivun alanavigaatioiden paluu-toiminto ei ole yhtenäinen. Se on 

toteutettu osittain selaimen ja osittain paluulinkkien avulla.  

 

Pidän toiminnallisuuden kannalta hankalana sitä, että luetut linkit eivät korostu. Lukija häm-

mentyy siitä, että esim. teksti on osittain tuttua, mutta ei välttämättä pysty vaivattomasti, juuri 

edellä kuvatusta toiminnan logiikasta johtuen, hahmottamaan sitä, missä yhteydessä jo kerran 

luettu teksti sijaitsee. Tilannetta ei helpota se, että osalla sivuista osa navigaatioista korostuu 

(kehys) sattumanvaraisesti siten, että jo luetun sivun navigaatiosta joko seuraava tai siitä seu-

raava (!) navigaatio kehystyy. Koska toiminto ei ole systemaattinen, hankaloittaa se mielestäni 

kokonaisuuden varmaa hallitsemista entisestään.  

 

Siirryttäessä Osaaminen ja koulutus päänavigaation ensimmäiseen alapuoliseen navigaatioon 

Ammattia vaihtamaan - ammattitaitoa täydentämään lukija saa oikeaan palstaan nähtäväk-

seen Ammattia vaihtamaan - ammattitaitoa navigaation 8 alapuolista navigaatiota. Opettelua 

tässä vaatii se, että tämän sijainnin etusivulla on kaksi ”omaa” erillistä johdantotekstiä: Am-

mattia vaihtamaan ja Ammattitaitoa täydentämään. Niiden alle on valittu kahdeksasta alapuo-

lisesta navigaatiosta kolme, joista on työstetty ingressi. Em. kolme ingressiä sisältää Lue lisää -

linkin, jotka puolestaan avautuvat uuteen ikkunaan. Näin ollen lukija saattaa jälleen päätyä 

hahmottamaan vain osan tästä kokonaisuudesta, tai jää ainakin hetkeksi vertailemaan sivu-

palstan navigaatioiden otsikoita ja pohtimaan sitä, mihin kokonaisuuteen eri osiot lopulta liit-

tyvät. Ammattia vaihtamaan - ammattitaitoa täydentämään on lisäksi sillä tavoin ”pakotettu” 

navigaatio, että sen omalle etusivulle pääsee ainoastaan sivuston yläreunan sijaintia kuvaavas-

ta nauhasta, jonka käyttäminen ei välttämättä ole kaikille tuttua. Oikean palstan alaosaan on 

sijoitettu Lisätietoa aikuisten koulutusmahdollisuuksista -osio, jossa on linkitettynä: Koulutus- 



55 
 

netti, Opintoluotsi, mol.fi, oppisopimus.net, koulutusrahastol.fi, oph.fi/nayttotutkinnot ja 

taydennyskoulutus.fi. Se, että em. linkit ovat pysyvä elementti ja ovat näkyvissä kaikissa navi-

gaatioissa, on em. toimintalogiikan huomioon ottaen hyvä ratkaisu.  

 

Teknisistä haasteista huolimatta pidän sijainnin Osaaminen ja koulutus sisältöä monipuolisena 

ja laadukkaana. Osioon on keskitetty koulutusjärjestelmän ja -muotojen näkökulmasta kattava 

kokonaisuus. Teksti on itsessään täsmällistä, ajankohtaista, sujuvaa ja motivoivaa. 

 

Pääsivulla ei ole mitään aikuiskoulutukseen tai koululutusinformaatioon viittaavaa ellei sellai-

seksi lueta mainintaa Tätä olemme -osion mainintaa siitä, että ”Toimihenkilöt ovat koulutettu-

ja ammattilaisia ja asiantuntijoita ja STTK on heidän edunvalvojansa.” sekä linkkiä ”Lähde STTK-

Opiskelijoiden kanssa leffaan”. Tästä huolimatta pääsivu vaikuttaa modernilta ja eläväiseltä, ja 

voi rohkaista kävijää etsimään teemaa sivustolta.     

7.2 Yleiskatsaus-analyysin tulokset 

 

Palkansaajakeskusjärjestöjen toiminta on vakiintunutta, joten myös niiden verkkopalvelut ovat 

helposti löydettävissä. Koulutusta ei mainita järjestöjen käyttöliittymiin johdattavan haun pika-

linkkivalikoimassa, mutta se esiintyy kaikilla järjestöillä haun infotekstissä. Akava kertoo jäsen-

profiilistaan toteamalla olevansa korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Samalla 

järjestö lupaa antaa ajankohtaista tietoa toiminnastaan. STTK:n infotekstiä voi pitää tutkimuk-

sen näkökulmasta Akavaa täsmällisempänä, koska siinä mainitaan ”koulutus ja tutkimus”. SAK 

ohjaa infotekstillään työelämän verkko-opistoon, jonka se kuvaa olevan SAK:laisen ay-liikkeen 

yhteisen sisäänkäynnin verkko-opiskelun maailmaan: verkkokursseihin ja verkkotuettuihin 

opintoihin. SAK:n infotekstin voi kokea aktivoivan (verkko)opiskeluun. 

 

Keskusjärjestöjen pääsivut erosivat toisistaan varsinaisen koulutusinformaation esiintymisen 

suhteen (ks. taulukko 2 s. 56). Osaa esiintymistä voi pitää tutkimuksen näkökulmasta tulkin-

nanvaraisena siksi, etteivät ne koske pääosin aikuiskoulutusta. Mikäli rajaus on tiukka, voi ai-

kuiskoulutusinformaatioksi katsoa ainoastaan Akavan ja SAK:n uutiset sekä SAK:n verkko-

opiston ja pikakyselyn (ks. taulukko 2 s. 56, lihavoitu teksti). Akavan pääsivulla oli kaksi aikuis-

koulutusta koskevaa uutista. Sisällöissä vaadittiin aikuiskoulutustarjonnan kehittämistä kor-

keakoulujen rahoituskriteerinä sekä tiedotettiin uudesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

laadun ja ohjauksen merkityksestä. SAK:n uutisissa esiteltiin julkaisu, jossa kerrottiin vajaakun-

toisen työllistämisestä ja kouluttamisesta mm. oppisopimuskoulutuksen avulla. SAK:n puheen- 
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johtajan tiedotteessa otettiin kantaa elinikäisen oppimiseen ja osaamisvaateisiin suhteessa 

työttömyyteen ja työurien pidentämiseen. Kolmas uutinen sisälsi tiedon SAK:n ja allekirjoitta-

masta suosituksesta edistää ja turvata entistä paremmin työssä oppimista myös ammatillista 

koulutusta laajemmin: perusopetuksessa sekä osana lukio-, korkea- ja työvoimakoulutusta. 

SAK toi Työelämän verkko-opiston selkeästi esille. Järjestö oletettavasti näkee Internetiä käyt-

tävät henkilöt myös potentiaalisina opiston opiskelijoina. SAK:n pikakysely kohdistui työnanta-

jan tarjoaman henkilöstökoulutuksen toteumaan. STTK:n haun infotekstissä esiintyneellä mai-

ninnalla koulutus ja tutkimus ei ollut yhtymäkohtaa avautuvaan pääsivuun, jossa ei tarkastelu-

ajankohtana muutoinkaan ollut aikuiskoulutusinformaatiota. 

 

Akava SAK STTK 

- Akava lyhyesti -osio: ”Akava 
on korkeasti koulutettujen 
työmarkkinakeskusjärjestö. 
Akavaan kuuluu 34 liittoa, 
joissa on yli puoli miljoonaa 
jäsentä. Akavassa on noin 
satatuhatta opiskelijajäsen-
tä.” 

- AkavaCamp-banneri 
- Opiskelijalle-pikalinkki  
- Ajankohtaista-osion kaksi 

uutista: ”Laadukkaan koulu-
tuksen voimavarat turvatta-
va jatkossakin” sekä ”Työ-
paikalla tapahtuvasta oppi-
misesta uusi suositus” 

 

- Opettajille ja kouluille-
pikalinkki  

- Työelämän verkko-opisto -
osio ja linkki 

- Pikakysely: Tarjoaako työ-
paikkasi sinulle tarpeeksi 
koulutusta?  

- Ajankohtaista-osion kolme 
uutista: ”Vammoista viis - 
anna osaamisen ratkaista”, 
”SAK:n puheenjohtaja Lauri 
Lyly: Suomessa ei ole pula 
työvoimasta vaan osaami-
sesta” ja ”Työpaikkaohjaajia 
tuettava työssään”  

 

- Tätä olemme -osio: ”Toi-
mihenkilöt ovat koulutet-
tuja ammattilaisia ja asian-
tuntijoita ja STTK on hei-
dän edunvalvojansa.”  

- ”Lähde STTK-
Opiskelijoiden kanssa lef-
faan” -linkki 

 

 

Taulukko 2. Koulutusinformaatio palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustojen pääsivuilla 4.–
6.10.2010 (ks. liitteet 1–3). 
 

Yleiskatsauksen perusteella SAK esitti aikuiskoulutusinformaatiota sisällöllisesti monipuolisim-

min ja määrällisesti eniten. Yleisesti ottaen huomionarvoista on mielestäni se, että keskusjär-

jestöjen pääsivun koulutusviestinnässä nuoret nähdään erillisenä oman navigaation ”ansaitse-

vana” käyttäjäryhmänä, kun taas vastaavaa kategorisointia tai tietopalvelun kohdentamista ei 

tapahdu aikuisten osalla. Tätä ”puutetta” on mielestäni hankala ymmärtää ainoastaan perus-

teella, että nuoret nähdään potentiaalisina jäseninä tai ”lopun” viestinnästä voi olettaa olevan 

suunnatun aikuisille. Havainto on linjassa työministeriön (2006, 11–12) selvitykseen, jonka mu-

kaan tietojärjestelmät on suunnattu nuorille eivätkä ne ota riittävästi huomioon aikuisten tie-

to- ja neuvontatarpeita osaamisesta, koulutustaustasta ja elämäntilanteesta.  
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7.3 Asiasanahaku 

 

Annoin sisällönanalyysin toiselle vaiheelle nimen Asiasanahaku. Koska tarkasteluni kohteena 

olevat palkansaajakeskusjärjestöt käyttävät asiakieltä, saatoin tehdä luokittelevan haun viralli-

seen koulutusrakenteeseen liittyvillä asiasanoilla: yleissivistävä aikuiskoulutus, ammatillinen 

aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, henkilöstökoulutus, työvoimapoliittinen koulutus, lisä- ja 

täydennyskoulutus sekä ay-koulutus. Käytin luotettavuuden lisäämiseksi varmenteena yksin-

kertaista hakusanaa aikuiskoulutus. Testatessani sivustoilla olevia hakutoimintoja huomasin 

niiden kattavan tiedote- ja uutisarkistot, joten tältä osin asiasanahaku laajensi aineistoa osioi-

hin, jotka rajasin pois kolmannen vaiheen Sisältö analyysistä (ks. 7.5 s. 62). 

 

Halusin keskittyä järjestöjen viimeaikaisimpaan viestintään, jonka vuoksi määrittelin 

asiasanahaun ajanjaksolle 1.1.–15.10.2010. Tarkoitukseni oli nostaa aineistosta esille aikuis-

koulutuksen tuoreet päivitykset sekä avata lopputulosta nimenomaan niiden käyttäjien osalta, 

jotka priorisoivat pikahakutoimintoa. Tallensin hakujen tulokset ja kävin sisällöt järjestelmälli-

sesti läpi. Kuvailen seuraavassa havaintojani. Huomioin kommenteissani myös Alasuutarin 

(1994, 170) näkemyksen, jonka mukaan tällaisessa analyysissä voidaan ottaa huomioon peri-

aatteessa mahdolliset, mutta aineistosta puuttuvat tapaukset, joita voidaan tarkastella symp-

tomaattisesti, ts. eräänlaisena todellisten tapausten lisänä. 

 

7.3.1 Akava 

 

Asiasanahaun perusteella Akava käsitteli aikuiskoulutusta tarkasteluajanjaksolla 12 kertaa (ks. 

taulukkokuvio 1 s. 61). Teemoista sai eniten mainintoja työvoimapoliittinen koulutus (7 osu-

maa). Näistä sisällöistä viisi kertoo henkilöedustuksista Koulutus- ja työvoimapoliittisessa toi-

mikunnassa sekä Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman ryhmässä. Yhdessä osumassa 

viitataan kevään 2010 Akavaaka-jäsenkyselyyn62 ja toinen on jäseninformaatiota työttömyy-

den kohdatessa.  

 

Työvoimakoulutusteeman suurimmasta frekvenssistä ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopää-

töksiä, vaikka akateemisten työttömien määrä onkin kasvanut jo vuosien ajan nopeammin kuin  
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 Akavaaka-kyselyssä todettiin tärkeimmäksi yksittäiseksi syyksi korkeasti koulutettujen työttömyyden kasvuun liian 
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tuksen laatuun ts. koulutusohjelmien sisältöön, opetukseen ja ohjaukseen kaikilla koulutustasoilla. Peruskoulun jäl-
keistä tutkintoa vailla olevia olisi kannustettava kehittämään itseään ja kouluttautumaan myöhemmälläkin iällä. 



58 
 

työttömyys yleensä, ja korkeakoulutettujen työttömyys on tällä hetkellä ennätyslukemissa (STT 

1.9.2010). Työvoimakoulutukseen liittyen olisin olettanut kerrotun vuoden 2010 alusta voi-

maan tulleesta uudistuksesta. Omaehtoinen opiskelu on ollut 1.1.2010 alkaen mahdollista 

työttömyysetuudella tuettuna (Finlex 1189/200963).  Uuden työvoimakoulutusmahdollisuuden 

nähdään antavan rakennemuutoksen ja taantuman jälkitilassa opintonsa keskeyttäneille aka-

teemisille työttömille uusia mahdollisuuksia. 

 

Yleissivistävä aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus eivät esiintyneet seurantajakson 

asiasanahaussa ollenkaan. Yleissivistävän aikuiskoulutuksen tarve on korkeakoulutettuja edus-

tavalla Akavalla käytännössä lukiokoulutuksen osalta ymmärrettävän marginaalinen, eikä jär-

jestöllä ole esim. SAK:n kaltaista yleissivistävää kansanopistoperinnettä. Oppisopimuskoulutuk-

sen mainitsematta jättämistä pidän suorastaan ihmeteltävänä. Ensinnäkin Akava on pitänyt 

esillä korkeakoulutettujen lisäkoulutustarpeen merkitystä. Keskusjärjestö on haastanut yliopis-

toa järjestämään asiakaslähtöisiä ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä täydennyskoulutustoimin-

taa, viimeksi 29.9.2010 julkaistussa, em. pääsivun tiedotteessa. Oppisopimuskoulutus tarjoaisi 

tähän jo perusmuodoissaan erilaisia ratkaisuja. Toisaalta opetusministeri Henna Virkkunen on 

osana ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta64 päättänyt65 korkeakouluissa alka-

vista korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisistä täydennyskoulutuksista, joiden toimeenpa-

no ja tarjonnan laajentaminen on parhaillaan meneillään. Kyseessä sanotaan olevan kokonaan 

uuden koulutusmuodon, jonka oletetaan tuovan hyvän lisän aikuiskoulutukseen (OKM 2009).  

 

Asiasanahaku ay-koulutus tuotti Akavan osalta asiasanahaulla peräti 27 osumaa. Sisällöt eivät 

ohjanneet varsinaisiin (TJS:n järjestämiin) koulutuksiin. Osumissa käsiteltiin edunvalvonnan 

yleisinformaation lisäksi lähinnä makro- ja mesotasojen tapahtumia, suuntauksia ja uutisia66 

ILO:n, ETUC:in ja EU:n näkökulmasta. Uutisesimerkkeinä esim. ”Maailman palkansaajat ratko-

vat talouskriisiä ITUC:in kongressissa”, ”Ammattijärjestötoimijoita vainotaan Iranissa” tai ”Eu-

roopan ay-liike puolustaa työllisyyttä ja kasvua mielenosoituksessa Brysselissä”.  Sijainnissa ja- 
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 Finlex. 1189/2009. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 
päivänä joulukuuta 2009. Viitattu 6.10.2010 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091189 
64

 Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityk-
siä 2008:38. Viitattu 6.10.2010 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinnot/korkeakoulutettu-
jen_oppisopimustyyppinen_taydennyskoulutus/index.html?lang=fi 
65

 Opetusministeriön kirje 16.3.2009 Dnro 58/522/2009. Opetusministeriön päätös vuonna 2009 alkavasta korkeakou-
lutettujen oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta. Viitattu 6.10.2010 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinnot/korkeakoulutettu-
jen_oppisopimustyyppinen_taydennyskoulutus/index.html?lang=fi 
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 Osin arkistossa, mutta sisältyivät määriteltyyn seuranta-ajanjaksoon. 
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ettiin palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen Ammattiyhdistysliikkeen ABC -esite ja kerrottiin 

yhteystietoja, mutta varsinaista ay-kurssitietoja ei esiintynyt.  

 

7.3.2 SAK 

 

Asiasanahaku osoitti, että aikuiskoulutusta käsiteltiin tarkasteluajanjaksolla 10 kertaa (ks. tau-

lukkokuvio 1 s. 61). Teemoista eniten osumia saivat oppisopimuskoulutus (3) ja henkilöstökou-

lutus (3). Kaksi molempien koulutusmuotojen hakutuloksista oli informaatiota palkansaajakes-

kusjärjestön ao. aiheeseen liittyvistä yhteyshenkilöistä. Oppisopimuskoulutuksen kolmas osu-

ma oli 8.9.2010 julkaistu tiedote ”SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly: Kaikille suomalaisille ammat-

titutkinto”. Tiedotteessa esitettiin seuraavan vaalikauden tavoitteeksi koulutustakuuta, jossa 

kaikille suomalaisille tulisi taata ammattitutkinto. Tämä koskisi peruskoulun päättäviä nuoria 

sekä yli 400 000 työikäistä aikuista, joilla ei ole tutkintoa. Henkilöstökoulutuksen osuma viittasi 

15.4.2010 tiedotteeseen, jossa kerrottiin SAK:n ekonomisti Erkki Laukkasen 16.4.2010 julkais-

tusta väitöstutkimuksesta. Laukkanen tutki ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutuksia 

vuosien 1990, 1995 ja 2000 aineistoihin perustuen67.  

 

Yleissivistävä aikuiskoulutus ei tuottanut seurantajaksolla yhtään osumaa, vaikka sen olisi voi-

nut olettaa olevan esillä järjestön jäsenistön tunnetusti osin verrattain alhaisen koulutustason 

huomioiden. Ammatillisen aikuiskoulutuksen yksi osuma viittasi em. Laukkasen tutkimukseen.  

Työvoimakoulutuksen ensimmäinen osuma tuotti tiedotteen vuoden 2010 työttömyysturvaan 

tulleista uudistuksista. Toisessa oli informaatiota koulutusmahdollisuuksista: ammattiliittojen 

koulutustarjonta, aktivointikurssit, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoi-

nen opiskelu sekä koulutuksen aikainen korotettu työttömyyspäiväraha. 

 

Ay-koulutuksen osuus (10 osumaa) oli anniltaan yllättävän monipuolinen. Se sisälsi: informaa-

tiota koulutusneuvojista, muistioita, ay-kilpailutoiminta tietoa, Lauri Lylyn puheenvuoron, esit-

teen, TNS Gallupin tutkimuksen, opettajille ja kouluille suunnattua aineistoa sekä EK–SAK-

koulutustyöryhmässä hyväksytyt kurssit vuonna 2010. 

 

 

 

                                                           
67

 Laukkanen toteaa aikuiskoulutuksen myönteisen vaikutuksen palkkaan olevan jopa yllättävän suuren verrattuna 
nuorella iällä hankittuun koulutukseen. Tutkijan johtopäätös on, että ammatilliseen aikuiskoulutukseen pitäisi inves-
toida nykyistä enemmän. Lisäksi hän esittää pohdittavaksi keinoja, joilla osa työnantajien rahoittamasta henkilöstö-
koulutuksesta voitaisiin liittää tutkintoperustaiseen koulutusjärjestelmään. 
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7.3.3 STTK 
 

Tarkasteluajanjakson asiasanahakutarkastelussa aikuiskoulutus oli teemana esillä 24 kertaa (ks. 

taulukkokuvio 1 s. 61). Kokonaismäärästä henkilöstö- ja työvoimapoliittinen koulutus saivat 

molemmat 8 osumaa ja tulivat näin ollen useimmin esille. Molemmissa koulutusmuodoissa 

kolme osumaa ohjasi varsinaisen koulutusmuodon käyttämiseen. Viisi oli kannanottoja ja ta-

voitteita aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen tarpeen puolesta sekä Suomen tai Euroo-

pan tasolla. STTK:n koulutuspoliittisen asiantuntijan yhteystiedot oli linkitetty uutiseen ”Työ-

paikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen välttämätöntä”. Kyseessä on OPM:n elinikäisen op-

pimisen neuvoston suositus, joka korvaa työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä 2005 laaditun 

asiakirjan Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä.   

 

Oppisopimuskoulutusta koskeviin viiteen osumaan sisältyi tietoa koulutusmuodosta, ohjausta 

opiskelun pariin sekä tiedot keskeisimmistä alueellisen kehittämisen työryhmistä ja STTK:n 

edustajista. Kannanottoja oli kaksi. Työurien pidentämistä pohtinut Työelämäryhmä esitti nuo-

risoon liittyvien nivelvaiheiden, esim. ammatilliseen koulutukseen siirtymisen tai keskeyttämi-

sen, toimenpiteiden tehostamista oppisopimuskoulutuksen avulla. Aikuisten osalta nähtiin tär-

keänä tarjota mahdollisuus koulutukseen etenkin ilman ammatillista koulutusta oleville. Talo-

uspoliittisen asiantuntija Ralf Sund esitti blogissaan kritiikkiä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 

ETLA:n Sixten Korkmanin vaateille lisätä oppisopimuskoulutusta nuorisotyöttömyyden keino-

na. Yksi osuma sisälsi tiedot keskeisimmistä alueellisen kehittämisen työryhmistä ja STTK:n 

edustajista. 

 

Ammatillinen aikuiskoulutus -haku antoi aikuiskoulutusinformaatiota yhden osuman kautta. 

Kaksi muuta sisälsi keskusjärjestön puheenjohtaja Mikko Mäenpään kannanottoja STTK:n kou-

lutusmuotojen organisatorisesta (ammatillinen peruskoulutus ja lukio) ja rahoitusmallin (oma-

ehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen) yhdistämisestä. Yleissivistävä aikuiskoulutus ei 

tuottanut seurantajaksolla yhtään osumaa.  

 

STTK:n verkkosivuston ay-koulutus -haun kahdeksan osumaa olivat tiedotteita ja kannanottoja, 

esim. ”EAY huolissaan nuorisotyöttömyydestä”, ”ITUC kongressi: Päätöslauselmilla ohjataan 

tulevaa toimintaa”, ”BASTUN – Itämeren ay-liikkeen yhteistyöverkosto”, ”STTK:n elinkeinopo-

liittinen ohjelma” sekä ”Etelä-Pohjanmaan ATOa puhuttavat työurat ja työsuojelun tulevai-

suus”. Varsinaisia ay-kurssitietoja ei esitelty.  
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7.4 Asiasanahaku-analyysin tulokset 

 

Palkansaajakeskusjärjestöjen Akava, SAK ja STTK verkkosivuilla oleva hakutoiminto tuotti jär-

jestökohtaista vaihtelua (ks. taulukkokuvio 1). Akavan osalta korostuu, ehkä hieman yllättäen, 

suuri ay-koulutuksen osuus. Sisällöissä ei tuotu esille konkreettista ay-koulutusta, vaan ne oli-

vat pääosin kansainvälisiä uutisia ja yleisiä linjauksia. Näin tapahtui myös STTK:n osalta. SAK 

erottui esittelemällä ay-koulutusta sisällöllisesti monipuolisimmin. 

 

Yleissivistävyyden ulottuvuudella tehty asiasanahaku yleissivistävä aikuiskoulutus ei tuottanut 

keskusjärjestöjen sivuilla osumia. Tästä huolimatta sivustoilla oli satunnaisesti yksittäisiä mai-

nintoja lukiokoulutuksesta tai erilaisista yleissivistävää aikuiskoulutusta järjestävistä tahoista 

(esim. avoin yliopisto, kansanopistot, opintokeskukset). Ammatillisen koulutuksen ulottuvuu-

della saivat eniten osumia työvoima-, henkilöstö- ja oppisopimuskoulutus. Tässä Akavalla ko-

rostui hienoisesti työvoimapoliittinen ja STTK:lla henkilöstökoulutus. Järjestöjen lisä- ja täy-

dennyskoulutusinformaatio oli vähäistä.  Mikäli kokonaismääriä tarkastellaan ammatillisen 

koulutuksen osalta ilman ay-koulutusta voi huomata, että STTK tuottaa Akavaan ja SAK:hon 

verrattuna n. kaksinkertaisen määrän informaatiota (ks. taulukkokuvio 1). 

 

 

 

Taulukkokuvio 1. Palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustojen hakutoiminnon tuottama si-
sältö asiasanoittain (kpl) 1.–15.10.2010.  
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7.5 Sisältö 
 

Käsittelin sisällönanalyysin kolmannessa vaiheessa Sisältö palkansaajakeskusjärjestöjen palve-

lusivustot kokonaisuudessaan. Aloitin aineiston työstämisen keväällä 2010 siten, että keräsin ja 

tallensin sivustojen sisältöjä sekä omia huomioita eräänlaiseksi orientoivaksi pohjaksi (74 si-

vua). Kävin syksyn alussa verkkosivustot läpi systemaattisesti navigaatioittain. Pyrin löytämään, 

tallentamaan ja erittelemään mahdollisimman tarkasti kaikki sivustoilla olevat aikuiskoulutusta 

käsittelevät kohdat ja osiot. Jätin tarkastelun ulkopuolelle tiedote- ja uutisarkistot, jäsenlehdet, 

liitetiedostot sekä linkitetyt sivustot (esim. omat opistot, opiskelijasivustot ja extranet). Nämä 

sisällöt ovat tulleet huomioitua silloin, jos niihin on muutoin viitattu keskusjärjestön sivustolla. 

Koska aikuiskoulutusinformaatiota esitettiin varsin moninaisesti, päädyin aluksi tiivistämään ja 

kuvailemaan sisältöjä palvelun tarjoajan logiikalla navigaatioita käyttäen. Tämä oli tärkeää sel-

vyyden ja vertailtavuuden sekä aineiston hallinnan kannalta. Tarvitsin täsmällisiä navigaatioita 

sisällönanalyysin aikana myös tietojen paikantamiseen, koska sivustot muodostivat yhdessä 

varsin laajan kokonaisuuden (yhteensä 972 navigaatiota eli erillistä näkymää; laskettu 

8.10.2010). Aloin tässä vaiheessa nähdä yhä selvemmin aineistoon liittyvää toimijakohtaista 

heterogeenisyyttä, mikä vahvistui analyysin edetessä seuraavaan vaiheeseen.  

 

Jatkoin analyysiäni siten, että tiivistin aikuiskoulutusinformaation 25 sivuun. Numeroin ja kate-

gorisoin tiivistetyn sisällön aluksi 15 ja lopulta yhdeksään luokkaan: [1] ajankohtaista, [2] sää-

dökset, [3] linjaukset/julkaisut, [4] tutkimukset/selvitykset, [5] yhteystiedot/ohjaus, [6] työsuh-

teisen koulutus, [7] työttömän koulutus, [8] ay-koulutus ja [9] koulutusmateriaali. Pyrin teke-

mään luokista mahdollisimman kuvaavia sekä keskusjärjestöjen verkkoviestinnän sisältöjen et-

tä elinikäisen oppimisen kannalta. Esitän sisällöt seuraavassa palkansaajajärjestökohtaisesti. 

Laadin aikuiskoulutusinformaatiota sisältävien navigaatioiden määrän perusteella järjestökoh-

taisen em. luokkiin perustuvan säteittäiskuvion. Kuvailen luokkiin kuuluvia sisältöjä tekstissä. 

Sisältöihin liittyvät täsmälliset navigaatio-osoitteet on alleviivattu.  STTK:n esittely on karkeasti 

ottaen puolet laajempi verrattuna Akavaan ja SAK:hon, mikä on suhteessa järjestön sivuston 

muita palkansaajajärjestöjä laajempaan sisältöön. Havainnollistan kokonaisuutta lopuksi yht-

eenvedossa (ks. taulukkokuvio 2 s. 83). 
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7.5.1 Akava 

 

 

 
 

Kuvio 1. Akavan verkkosivuston aikuiskoulutusinformaatio navigaatiomäärän (1–5) mukaan. 
Katso vastaavat kuviot SAK s. 68 ja STTK s. 73 sekä yhteenveto, taulukkokuvio s. 83. 
 

Akava ilmoitti ajankohtaisista [1] tapahtumista (esim. messut, kiertueet, hankkeet, kampanjat) 

varsin maltillisesti. Kuitenkin se oli palkansaajakeskusjärjestöistä ainoa, joka informoi kotisivuil-

laan Kansallisesta Aikuisopiskelijan viikosta68. Tapahtuma toteutettiin Suomessa sattumoisin 

tutkimusajankohtana 18.–24.10.2010. Kategoriassa sai kuitenkin eniten huomiota järjestön 

AkavaCamp-koulutuskiertue, jossa esiteltiin yliopisto-opiskelijoille työelämäasioita, opiskelija-

toimintaa ja ammattiliittoja. 

 

Aikuisopiskelijaa koskevista säädöksistä [2] ja ohjeista Akava toi esille opintovapaalain sekä ai-

kuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin. Aikuiskoulutustuki myönnetään vähintään 

kymmenen vuotta työssä olleille, jotka osallistuvat ammatilliseen tai ammattitaitoa paranta-

vaan koulutukseen julkisesti valvotuissa oppilaitoksissa. Ammattitutkintostipendi maksetaan  

 

                                                           
68

 Aikuisopiskelijan viikko. Alueelliset tapahtumat muodostuvat elinikäisen oppimisen hengessä Innostu oppimaan ura- 
ja aikuiskoulutustapahtumista. Aloite aikuisopiskelijan viikosta on tullut UNESCOlta (ks. 4.1). Sitä vietetään yli 50 
maassa, Suomessa tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1998. Viitattu 20.10.2010 http://www.aoviikko.org/ 
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kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisam-

mattitutkinnon. Järjestö ohjaa em. tukiasioissa Koulutusrahastoon69. 

 

Akavan koulutusviestinnän laajin osuus oli selvästi linjaukset/julkaisut [3]. Informaatiota löytyi 

eri sijainneista. Järjestö esitteli maailman, Euroopan, työpaikan ja työntekijän tasolle kohden-

tuvia näkemyksiään. Akava viittaa ILO:n osaamisstrategiaan ja perustee kantaansa osaamisen 

globaalilla merkityksellä ja edellytyksellä sekä työllisyydelle että kilpailukyvylle. Keskusjärjestön 

maailmanlaajuiset tavoitteet ovat: korkeakoulujen luokittelujärjestelmän uusiminen OECD:n 

sekä UNESCO:n myötävaikutuksella; ammattipätevyyksien tunnustaminen liikkuvuuden hel-

pottamiseksi ja osaamisen sertifioimiseksi ILO:n sopimuksen välityksellä; opiskelija-, opettaja- 

ja tutkijaliikkuvuuden parantaminen esim. Unescon yhteyteen kuuluvalla liikkuvuusohjelmalla. 

Lisäksi Akava haluaa vahvistaa Unescon roolia globaaleissa koulutuskysymyksissä. Erityisesti 

muuttoliikkeen tulee Akavan mielestä tukea työntekijän osaamisen kehittämistä ja hyödyttää 

sekä lähtö- että kohdemaata. 

 

Akavan sivusto sisälsi hallitusohjelmatavoitteet. Niistä keskeisenä esitetään korkeakoululaitok-

sen koulutuksen tason kehittäminen maailman huippuluokan tasolle sekä perusrahoituksen 

kasvattaminen, jotta opiskelija-opettajamäärien suhde olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen. 

Rahoituskriteereiksi tulisi Akavan mielestä nostaa aikuiskoulutustarjonta ja vastavalmistunei-

den työllistyminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Lisäksi keskusjärjestö ottaa kantaa koulu-

tuksen laatuun, koulutusjärjestelmän kehittämiseen kokonaisuutena sekä yrittäjyyskasvatuk-

sen tarjontaan ja luovuuden tukemiseen kaikilla koulutustasoilla.  

 

Aikuiskoulutuksen osalta Akavan hallitusohjelmatavoitteisiin sisältyy vaade taata kaikille kansa-

laisille mahdollisuus hankkia tarpeitaan vastaavaa aikuiskoulutusta. Elinikäiseen oppimiseen 

esitetään luotavaksi kannusteita yksilöille, työnantajille ja koulutuksen tarjoajille, esim. rahas-

totilien muodossa. Lisäksi todetaan, että aiemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistamis-

ta ja tunnustamista tulisi parantaa. Järjestö haluaa luoda yhteistyössä OPM:n, TEM:n ja STM:n 

kanssa asiakaslähtöiset sekä koordinoidut ohjaus- ja neuvontapalvelut, jotka kattavat koko 

elinikäisen oppimisen kaaren. Opinto-ohjauksella, urapalveluilla ja ammatillisen kehittymisen 

ohjelmalla tulisi taata koulutustarjonnan vastaavuus osaamistarpeiden kanssa.  

 

 

                                                           
69

 Koulutusrahasto (perustettu 2003, edeltäjä 1970 perustettu Erorahasto) on työmarkkinaosapuolten hallinnoima 
rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja 
kehittymiseen. Lisäksi sen tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tekee ehdotuksia toimialaansa koskevan 
lainsäädännön kehittämisestä. Viitattu 11.10.2010 http://www.koulutusrahasto.fi/ 
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Yliopistoja ohjataan hallitusohjelmatavoitteissa siihen, että ne toteuttaisivat kaikessa toimin-

nassaan niille säädettyä tehtävää elinikäisen oppimisen edistämisestä. Akavan mielestä yliopis-

tot tulisi vastuuttaa yhdistämään täydennyskoulutustarjonta strategisiin osaamisalueisiinsa. 

Yliopistoihin tulisi tämän vuoksi määritellä koordinaatiotaho, jonka tehtävänä olisi hyödyntää 

täydennyskoulutuksessa koko yliopiston osaamista ja opetustarjontaa. 

 

Akavan strategia 2008–2015 sekä suuntaviivat 2008–2011 noudattivat luonnollisesti em. halli-

tusohjelman sisältöjä. Kohdassa otetaan jo mainitun ohella kantaa siihen, että kasvava lisäkou-

lutustarve tulisi tyydyttää ammattiala-, toimiala- ja toimipaikkakohtaisilla projekteilla ja koulu-

tusohjelmilla. Tutkintomaisten täydennyskoulutusohjelmien rinnalla tulisi vastata nopeasti ke-

hittyvien alojen koulutustarpeisiin joustavalla koulutuksella, joka voisi olla osa pidempikestois-

ta täydennyskoulutusta. Yliopistojen tulisi Akavan mielestä siirtyä tutkintokouluttajasta aidosti 

elinikäistä oppimista tukeviksi yksiköiksi, jotka huolehtivat kasvattiensa osaamisesta myös työ-

uran aikana. Työvoimapoliittista ja muuta työllisyyttä edistävää aikuiskoulutusta olisi suunnat-

tava enemmän työelämän koulutuskapeikkoihin sekä kasvuhakuisille aloille. Ammatillisen liik-

kuvuuden lisäämiseksi tulisi luoda työelämän kysyntään perustuva muuntokoulutusjärjestel-

mä. Yksilöiden koulutuskustannusten tulisi olla kohtuullisia.  

 

Keskusjärjestö otti kantaa myös työn organisointiin. Akavan mielestä olisi huomioitava sekä 

koko työyhteisön että yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittäminen. Asiantuntijoilla tuli-

si olla mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen kansainvälistymisen, kiihtyvällä vauhdilla muuttu-

van ja uusiutuvan ammattitiedon sekä koulutus- ja tutkintojärjestelmien muutosten vuoksi. 

Korkeasti koulutettujen tarve täydennyskoulutukseen nähtiin muita ammattiryhmiä suurem-

maksi. 

 

Työnantajan tulisi Akavan mielestä vastata siitä, että henkilöstö saa riittävän perehdytyksen ja 

mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Työpaikoilla tulisi ottaa käyttöön mentorointiohjelmia 

osaamisen ja tiedon siirtämiseksi. Työnantajan tulisi laatia työntekijöidensä kanssa henkilökoh-

taiset, säännöllisesti päivitettävät kehittymissuunnitelmat ja vastata taloudellisesti henkilös-

tönsä täydennyskoulutuksesta.  

 

Yksilö vastaisi puolestaan siitä, että hän käyttää työnantajan tarjoamat kouluttautumismahdol-

lisuudet ja kehittää osaamistaan. Korkeakoulutettujen omaehtoisen kouluttautumisen mahdol-

lisuuksia olisi parannettava lisäämällä koulutustarjontaa, osallistumismahdollisuuksia ja tuki-

muotoja.  
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Akavan koulutukseen liittyvien tutkimusten ja selvitysten [4] taustalta löytyi kaksi painopistet-

tä: koulutusjärjestelmän laatu ja koulutuspolitiikka sekä järjestötutkimus. Laatu on osatekijä 

kansantalouden kasvussa, mikä vaikuttaa työllisyyden, palkkojen ja verotuksen kautta myös 

akavalaisten ostovoimaan. Koulutuspolitiikalla nähdään olevan erityinen rooli akavalaisten 

työmarkkina-asemaan. Akava teetättää määräajoin järjestötutkimuksen sekä osallistuu vuosit-

tain palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyönä TNS Gallupilta (ks. s. 14) tilattuun Työmarkkina-

poliittinen mielipideilmasto -tutkimukseen. Viimeisimmän (2006) järjestötutkimuksen perus-

teella lähes 70 % jäsenistöstä piti tärkeänä koulutuksen laadun parantamista. Toiseksi tärkein 

koulutuspoliittinen tehtävä oli kehittää korkeasti koulutettujen lisä- ja täydennyskoulutusta. 

Koulutusmäärien painopisteen siirto korkeakoulusta ammattikoulutuksen sijoittui kolmannek-

si. Jäsenjärjestöön kuulumisen tärkein vaikuttava tekijä oli palkka- ja työsuhdeturva. Akava-

yhteisön tärkein yhdistävä tekijä kahden kolmasosan mielestä oli korkea koulutus. 

 

Akavan verkkosivujen yhteystiedot/ohjaus [5] osion anti yllättää. Sivustolta ei ole helposti löy-

dettävissä (aikuis)koulutuksen yhteyshenkilöä, vaikka esim. toimielinorganisaatiossa mainitaan 

Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta. Etusivu/Yhteystiedot -sijainnissa esitellään Akavan 

yksiköt70, jotka eivät kohdennu suoraan tähän tarpeeseen. Sijainnin Etusi-

vu/Edunvalvonta/Alueellinen edunvalvonta tiedon perusteella aluetoimikunnat keskittyvät 

koulutus-, työvoima- ja työllisyyskysymyksiin. Varsinainen informaatio aluetoimikuntien (15) 

osalta on ao. alueen nimissä sama määrämuotoinen teksti: 

 
Akava XX [aluetoimikunnan nimi] toimii XX ELY-keskuksen alueella, johon kuuluu XX 
maakunta. Akava XX kokoaa alueensa akavalaiset yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi, joka 
tunnetaan vastuullisesta ja asiantuntevasta osaamisesta sekä alueen kehittämisessä että 
työelämäkysymyksissä. 
Akava XX vaikuttaa alueensa päätöksenteko- ja yhteistyöelimissä ja järjestää alueensa 
akavalaisille teemakohtaisia seminaareja ja luentotilaisuuksia työelämään liittyvistä 
ajankohtaisista aiheista. Aluetoimikunnalla on toimivat yhteydet yhteistyökumppanei-
hinsa, poliittisiin päättäjiin ja tiedotusvälineisiin. 

 

Aikuiskoulutukseen liittyvää suoraa yhteydenottomahdollisuutta ei siis ole ellei sellaiseksi lueta 

sijainnin Etusivu/Jäsenyys/Jäsenedut kohtaa Neuvontaa, koulutusta ja tietoa, jossa kerrotaan, 

että ”Jäsenjärjestösi antaa mm. oikeudellista neuvontaa ja lakimiespalveluja sekä järjestää jä-

senistölleen monenlaista koulutusta.” Kohdassa Yksilöllistä neuvontaa ja tukea informoidaan 

tosin keskitetystä jäsenpalvelusta, jota saa työsuhdeongelmien ja työttömyyden yhteydessä.  
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 Johto, Järjestö-, Edunvalvonta-, Talouspoliittinen, Viestintä-, Toimistopalvelu- ja Talousyksikkö. 
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Akava ei esittänyt navigaatioissaan omaehtoisen tai lisä- ja täydennyskoulutuksen eri vaihtoeh-

toja työsuhteisen koulutuksen [6] toteuttamiseksi.  Järjestö tosin kannustaa ammatinharjoit-

tamiseen ja haluaa lisätä yrittäjäkoulutusta kaikilla koulutustasoilla. Akava kertoo jakavansa 

yrittäjä- ja pientyönantajatietoutta jäsenjärjestöjen koulutustilaisuuksissa sekä järjestävänsä 

jäsenilleen vuosittaisen yrittäjätapahtuman.  

 

Akavan informaatio työttömän koulutuksesta [7] oli myös niukka. Sivustolla mainitaan perus-

tieto muutosturvan työllistymisohjelmasta, johon voi liittyä uudelleensijoitusvalmennus, työ-

voimapoliittinen aikuiskoulutus, työssä oppiminen ja harjoittelu, ammatinvalinta- ja urasuun-

nittelu sekä koulutus- ja ammattitietopalvelu. 

 

Ay-koulutukseen [8] liittyen Akavan verkkopalvelussa oli linkki STTK:n kanssa yhteiseen koulu-

tus- ja kulttuurijärjestöön, TJS Opintokeskukseen (ks. s. 22–23).  Sen tehtävänä on tukea toimi-

henkilöiden osaamisen kehittämistä tarjoamalla liitoille, yhdistyksille ja niiden jäsenistölle kou-

lutus-, kulttuuri- ja kehittämispalveluja eri puolilla Suomea. Niitä ovat: avoimet ja tilauskurssit 

(lähinnä yhdistystoiminta, työelämä, viestintä, tietotekniikka, hyvinvointi ja kouluttaminen), 

TJS-tuki koulutuksen järjestäjille (koulutustilaisuudet, verkkokurssit ja opintokerhot), kulttuuri-

palvelut, aikuiskoulutuksen ja yhdistystoiminnan konsultointi (suunnittelu ja kehittäminen), 

kehittämishankkeet, tietokoneluokan vuokraus, julkaisut ja verkkoaineistot, ammatti- ja yhdis-

tysperinnepalvelut sekä Vuoden Välkky -tunnuspalkinto. 

 

Akava tarjosi koulutusmateriaalina [9] SAK:n, EK:n, STTK:n ja Akavan yhteistä Euroopan unio-

nin yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 julkaisua Mahmoud, Mertsi ja Maija 

- Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki. Koulutusaineisto työpaikoille yhdenvertai-

suuden edistämiseksi työelämässä. 
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7.5.2 SAK 

 

 

 
Kuvio 2. SAK:n verkkosivuston aikuiskoulutusinformaatio navigaatiomäärän (1–12) mukaan. 
Katso vastaavat kuviot Akava s. 63 ja STTK s. 73 sekä yhteenveto, taulukkokuvio s. 83. 
 

SAK kertoi ajankohtaista [1] navigaatiossa meneillään olevista kaksi- ja kolmikantaista työelä-

mähankkeista, joissa sillä on edustus. Sijainnissa oli myös valtakunnallisen teemakoulutuskier-

tueen Työsuojelu ja työterveyshuolto kahden hankkeen Väkivaltaa ja yksin työskentelyä koske-

vien asetusten valmistelu (STM71) sekä Epäasiallinen kohtelu ja häirintä ohjeistusta ja opas. SAK 

on työnpaikkojen lisäksi lähestynyt oppilaitoksia järjestäen 2010 neljä valtakunnallista tapah-

tumaa oppilaanohjaajille, ammatillisille sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajille. 

 

Aikuisopiskelijaa koskevista säädöksistä [2] ja ohjeista SAK esitti opintovapaalain sekä aikuis-

koulutustuen ja ammattitutkintostipendin sekä linkitti näissä navigaatioissa lukijan Kursseihin 

ja koulutuksiin, Koulutusrahastoon, Kelan aikuiskoulutustukisivustoon, Opintoluotsin opiskelun 

rahoitus -sivustoon sekä Opintovapaalakiin (Finlex). 

 

SAK:n linjaukset/julkaisut [3] navigaatioista löytyi seuraavanlaista materiaalia: koulutuspoliitti-

set puheenvuorot Muutoksessa on mahdollisuus - osaamisella turvallisuutta muutokseen  
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 STM = Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 13.10.2010 http://www.stm.fi/ 
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(4/2004) sekä Ammattitaito - avain työllistymiseen. SAK:n ehdotuksia ammatillisen aikuiskoulu-

tuksen uudistamiseksi (1/2007) ja koulutusvaliokunnan muistio Koulutus on investointi (1998). 

Sijainnissa viitattiin myös Noste-ohjelman (ks. s. 8) yhteydessä laadittuun työpaikkojen tarpee-

seen tehtyyn Osaamisen kehittäminen -käsikirjaan, jota ei ole saatavana verkkoversiona.  

 

Sivustolta löytyi vain yksi osuma kategoriaan tutkimukset/selvitykset [4], joka on Humanisti-

sessa ammattikorkeakoulussa tehty tutkimus "Terve, kuulutkos muuten liittoon?". SAK:n jäsen-

hankintakoulutuspilotin raportti (2008). Tutkimuksen voi olettaa tukevan järjestön vahvoja in-

tressejä ay-koulutukseen (ks. s. 71). 

 

SAK:n yhteystiedot/ohjaus [5] navigaatioita saattoi pitää asiakashenkisinä ja varsin monipuoli-

sina. Työssä olevalle tarjottiin asiantuntijoita yhteystietoineen hakusanoilla: ammatillinen kou-

lutus, ay-koulutus, ETUI-ay-koulutus, EU-koulutusasiat, henkilöstökoulutus, paikallinen koulu-

tus, koulutuspolitiikka, ruotsinkielinen koulutus, oppilaitosyhteistyö ja oppisopimuskoulutus. 

Em. asiakokonaisuuksien asiantuntijoita oli yhteensä 21. Heistä 12 työskenteli paikallisesti eri 

puolilla Suomea ja 9 Helsingissä. Nuorten aikuisten72 osalta kysymyksiin vastasi myös nuori-

sosihteeri, jonka toimenkuvaan kuuluu nuorisolle kohdennettava tiedotus- ja koulutustoiminta 

sekä nuorten työntekijöiden ja opiskelijoiden edunvalvonta. SAK Nuoret vaati, että SAK ja liitot 

toimivat aktiivisesti lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistämiseksi nuorisoasteen koulutuk-

seksi. Työttömyysuhan alaiselle tai työttömälle jäsenelle tarjottiin erilaisia yhteydenottomah-

dollisuuksia. Henkilö voi olla yhteydessä ammattiliittoon, työttömyyskassaan, TATSIin, TYJiin, ja 

TVY:hyn. Jäsenen käyttöön luvataan yleensäkin ”monipuoliset neuvonta- ja koulutuspalvelut”. 

 

Sijainnissa Jäsenyys/Kurssit ja koulutus/Työelämän koulutusneuvojat kerrottiin syksyllä 2010 

käynnistettävästä SAK:n, jäsenliittojen ja TSL:n hankkeesta, jossa on tarkoitus luoda työelämän 

koulutusneuvojien (tavoite n. 180 henkilöä) verkosto (ks. s. 46). Verkosto toimii yhteistyössä 

ay-järjestöjen, työnantajien, oppilaitosten, muiden koulutuksen järjestäjien ja TATSI:n kanssa. 

Koulutusneuvojat tiedottavat aikuiskoulutusmahdollisuuksista, kannustavat hakeutumaan 

ammatilliseen ja muuhun ammattitaitoa edistävään koulutukseen sekä vaikuttavat työpaikko-

jen henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Hankkeessa pidetään tärkeänä myös erilaisen oppi-

juuden ja oppimisvaikeuksien näkökulmaa. Koulutusneuvojatarpeen sanotaan muodostuvan 

siitä, että sinänsä runsas koulutustieto ei useinkaan tavoita työpaikkoja. Hanke (2010–2013) on 

osa TEM:n ja OPM:n ESR-ohjelmaa, jossa kehitetään aikuisopiskelun ohjaus- ja neuvontapalve- 
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 Sivustolta käy ilmi, että järjestö luokittelee nuoriksi alle 30-vuotiaat. 
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luja. Ohjauksella tavoitellaan poistettavan esteitä ammattitaidon päivittämiseen ja uudistami-

seen. Hanke perustuu mm. kokemuksille Noste-ohjelman (ks. s. 8) pätevyysluotseista. 

 

SAK oli koostanut Jäsenyys/Kurssit ja koulutus/Apua oppimisvaikeuksiin -sijaintiin yleisinfor-

maatiota oppimisvaikeuksien tunnistamisesta. Sivustolla kerrotaan Noste-ohjelman tuki- ja oh-

jausmahdollisuuksista [linkki ei toimi]. Aiheeseen liittyvää -osiossa oli toimiva linkitys Erilaisten 

oppijoiden liiton sivustolle.  

 

SAK informoi työsuhteisen koulutuksen [6] mahdollisuudesta niukasti. SAK:n nuorille kerro-

taan Duunari-stipendistä, minkä saamisen edellytyksenä on mm. ammattitutkinnon suoritta-

minen sekä oman alan ammatillisen arvostuksen nostaminen.  

 

Navigaatiot työttömän koulutuksesta [7] olivat selvästi edellistä monipuolisemmat. Informaa-

tiota jaetaan yleisesti eli esitellään muutosturvan työllistymisohjelma, johon voi sisältyä uudel-

leensijoitusvalmennusta, työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, työssä oppimista ja harjoittelua, 

ammatinvalinta- ja urasuunnittelua sekä koulutus- ja ammattitietopalvelua. Työs-

sä/Työsuhteen päättyminen ja lomautus/Lomautus -sijainnissa kerrotaan työnantajan velvolli-

suudesta tutkia ja tarjota lomautusuhan alaiselle työntekijälle koulutusmahdollisuuksia ennen 

lomautuksen toimeenpanoa. Sijainnissa on linkki em. muutosturva -osioon. Sijainnissa Työs-

sä/Työttömyys/Koulutusmahdollisuudet esitellään työttömälle ammattiliittojen koulutustar-

jontaa, TATSI73n ja ammattiliittojen aktivointikursseja, työvoimakoulutusta, työttömyysetuu-

della tuettua omaehtoista opiskelua sekä tietoa koulutuksen aikaisesta korotetusta työttö-

myyspäivärahasta. Aiheeseen liittyvää -osiossa on linkit Kursseihin ja koulutuksiin, Muutostur-

vaan, Aikuiskoulutustukeen ja ammattitutkintostipendiin, TATSIin, Työttömyyskassojen Yhteis-

järjestön TYJ74 Työllistymistä edistävät palvelut -sivustolle, TE-toimistojen Työvoimakoulu-

tusetuudet -sivustolle sekä Opintoluotsin Opiskelu -sivustoon. Aiheeseen liittyvää -osiossa on 

linkit TATSIin, TYJiin ja Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY75:hyn. 

 

Ay-koulutus [8] painottui selvästi SAK:n koulutusviestinnässä. Koulutuksiin sanotaan osallistu-

van vuosittain n. 50 000 jäsentä ja, että kurssien ja koulutusten kohderyhmiä ovat jäsenet,  

                                                           
73

 TATSI = Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys. Palveluina mm. työttömien, varsinkin pitkäaikaistyöttömien, työllisty-
mistä ja kouluttautumista edistävä neuvonta-, ohjaus- ja tiedotustoiminta; elämänhallintataitoja ja terveyttä edistävä, 
syrjäytymiskehitystä ehkäisevä, ammatillisia valmiuksia ylläpitävä ja työelämään ja koulutukseen hakeutumista kan-
nustava työttömien aktivointikoulutus. Viitattu 11.10.2010 http://www.tatsi.org/ 
74

 TYJ = Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö. Viitattu 11.10.2010 http://www.tyj.fi/ 
75

 TVY = Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö. Viitattu 11.10.2010 http://www.tvy.fi/ 
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luottamusmiehet, aktiivit sekä SAK:n ja ammattiliittojen henkilöstö. SAK:n ja ammattiliittojen 

henkilöstökoulutus on organisoitu SAK:n kehittämiskeskuksen TATSI:n76 kautta. Kehittämiskes-

kus toimii Kiljavan opiston yhteydessä. Se järjestää ay-, työyhteisön kehittämis-, työssä oppi-

mista tukevaa sekä hallinnon ja strategisen suunnittelun koulutusta opistolla, Helsingissä ja ti-

lauksesta muualla. Kurssitarjontaa esitellään vuodelle 2012 saakka. 

 

Myös luottamusmiehille ja jäsenistölle suunnattu ay-koulutus vaikutti selkeästi organisoidulta. 

Runkona toimii keskusjärjestön oma, ns. SAK:lainen koulutusjärjestelmä. Sen yhteydessä anne-

taan informaatiota eri koulutusmuodoista, koulutuspaikoista, kehittämiskeskuksesta ja verkko-

opetuksesta. Jäsenistölle suunnattua koulutustietoa jaetaan useissa navigaatioissa, joissa ker-

rotaan liittojen järjestämistä työelämän asioita käsittelevistä kursseista. Lisäksi mainitaan kieli-, 

atk-kurssit sekä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitokurssit. Kurssien sanotaan olevan edullisia tai 

ilmaisia. Tarjontaa kehotetaan seuraamaan mm. jäsenlehdistä. Sijainnissa Jäsenyys/Kurssit ja 

koulutus/Kurssit jäsenille oikean palstan Aiheeseen liittyvää -osiossa on linkit: Aikuiskoulutus-

tuki ja ammattitutkintostipendi, TSL (ks. s. 20 ja 23), KSL (ks. s. 20 ja 23), Kiljavan opisto, ATK-

ajokorttikoulut [Otavan Opiston verkko-opetus], Kansanopisto-opinnot [linkki ei toimi], Opinto-

luotsi ja Avoin yliopisto. Jäsenyys/Kurssit ja koulutus/Kurssit luottamushenkilöille -sijainnissa 

esitetään kaikki SAK:n ja jäsenliittojen käyttämät opistot: Kiljava (SAK), Murikka (Metallityövä-

en liitto), Siikaranta (Rakennusliitto) sekä Raseborg (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL). 

Tämän lisäksi kerrotaan käytettävän Petäyksen kurssikeskusta (Palvelualojen ammattiliitto 

PAM). Aiheeseen liittyvää -osiossa on em. opistojen ja kurssikeskuksen lisäksi linkit koulutuk-

siin, joita järjestää Humanistinen ammattikorkeakoulu77 HUMAK Nurmijärven kampus [sama si-

jainti Kiljavan opiston kanssa] ja sekä Euroopan ay-liikkeen koulutusyksikkö ETUI-Education 

(ETUC, ks. s. 11).  

 

Jäsenyys/Kurssit ja koulutus/EK-SAK-koulutusryhmän hyväksymät kurssit -sijainnissa oli infor-

maatiota ja luettelo EK-SAK-koulutustyöryhmän hyväksymistä yhteisistä ja ay-koulutuksista 

(2010: 333 kpl), joihin osallistuville korvataan ansionmenetys yleissopimuksen mukaan. Luette-

lo ja yleissopimus olivat myös Aiheeseen liittyvää -osiossa sekä sijainnissa Työmarkki-

nat/Sopimukset/Keskusjärjestösopimukset.  
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 Kehittämiskeskus SAK tarjoaa ammattiliitoille ja työttömyyskassoille henkilöstön ammatillista lisä- ja täydennyskou-
lutusta. Viitattu 12.10.2010 http://www.kiljavanranta.fi/kehittamiskeskus/ 
77

 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK on valtakunnallinen kaksialainen verkostoammattikorkeakoulu. Viitattu 
12.10.2010 http://www.humak.fi/ 
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Jo SAK:n palvelusivuston pääsivulta (ks. s. 52–53) ilmenee, että järjestö tuo näkyvästi esille 

verkko-opetustaan. Työelämän verkko-opisto78 koordinoi keskitetysti SAK:laisen ay-liikkeen 

verkkokurssitarjontaa. Ammatillisesti yleissivistävät kurssit ovat kaikille avoimia. Työelämän 

verkko-opiston etusivulla on linkit neljään opistoon ja kahteen opintokeskukseen ja ilmoitus 

”Verkko-opistoa ylläpitävät Opetushallituksen hyväksymät aikuisoppilaitokset”. Etusivun kes-

keisenä osana esitellään marraskuussa järjestettävää Tiedon virtaa -koulutustapahtumaa, 

Verkko-opiston sivujen parannettua hakutoimintoa sekä uusia verkkokursseja ja kehityskeskus-

teluja verkkokoulutuksen kehittämiseksi. Sivustolla on päänavigaatioina: Kurssit, Opintomate-

riaalit, Linkit, Ohjeita, Opiskelu verkossa, Verkko-opisto? ja Yhteystietoja. Osiossa Linkit on tar-

jolla kaikilta kouluasteilta ammatillista koulutusta koskevia linkkejä (16 kpl). Lisäksi osion pää-

sivulta on linkit eri puolella Suomea toimiviin ammatillisiin aikuiskoulutusorganisaatioihin (62 

kpl). Sijaintiin on myös koostettu verkko-opintomateriaaleja ja verkkovideoita. 

 

Sijainnissa Jäsenyys/Kurssit ja koulutus/Verkko-opinnot esiteltiin lisäksi TSL:n uusi verkkopoh-

jainen koulutusohjelma Uuden ajan ay-koulu, joka on tarkoitettu yhteistoimintaan ja osaami-

sen kehittämiseen. Aiheeseen liittyvää -osiossa oli linkit em. verkkokouluun ja Työelämän verk-

ko-opistoon sekä OPH:n verkko-opiskelusivustoon [linkki ei toimi], Avoimeen verkkoammatti-

korkeakouluun, Avoimen yliopiston verkko-opintoihin ja ATK-ajokorttikouluun. Osiossa oli 

myös Dialog-on -projektin raportti Monikansallinen viestintä tietoverkoissa.  

 

SAK:n sivuston koulutusmateriaalit [9] sijoittuivat opettajille ja kouluille suunnattuun navigaa-

tioon. Sivustolla on erilaisia oppilaitoskäyttöön tehtyjä työelämää ja järjestötoimintaa käsitte-

leviä videoita, julkaisuja, kalvosarjoja ja verkko-opintoaineistoja. Opetus-, kasvatus- ja koulu-

tusalojen säätiön79 linkin yhteydessä kerrotaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjasta80. Lisäksi 

sivustolla on SAK:n, EK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen julkaisu Mahmoud, Mertsi ja Maija - Mo-

nimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki. Koulutusaineisto työpaikoille yhdenvertaisuu-

den edistämiseksi työelämässä. 
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 http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/ 
79

 OKKA = Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö; aloittanut itsenäisen toimintansa 1997 Ammattikasvatussäätiön 
ja Opetusalan koulutussäätiön yhdistymisen myötä; säätiön tarkoituksena on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalo-
jen kehittämiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi ja arvostuksen kohottamiseksi 
sekä taidekasvatuksen tukemiseksi. Viitattu 10.10.2010 http://www.okka-saatio.com/ 
80

 Aikakauskirja painottuu nuorten koulutukseen, mutta siinä esitellään Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslai-
toksen koko koulutusjärjestelmään ja elinikäisen oppimisen kontekstiin sijoittuvaa tutkimusta. Tutkimuslaitoksella 
toimii mm. Oppiminen, koulutus ja työelämä -tutkimusryhmä. Viitattu 10.10.2010 http://ktl.jyu.fi/ 
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7.5.3 STTK 

 

 
 

Kuvio 3. STTK:n verkkosivuston aikuiskoulutusinformaatio navigaatiomäärän (1–20) mukaan. 
Katso vastaavat kuviot Akava s. 63 ja SAK s. 68 sekä yhteenveto, taulukkokuvio s. 83. 
 

STTK:n ajankohtaista [1] navigaatioiden koulutusviestintä poikkesi muista palkansaajakeskus-

järjestöistä siinä, että viestinnässä käytettiin blogia. Sijainnissa Etusivu/Blogi on kolme koulu-

tuspoliittisen asiantuntijan ja yksi tiedottajan aikuiskoulutukseen liittyvää blogikirjoitusta. 

Teksteissä viitataan OECD:n vuosijulkaisun suosituksiin korkeakoulutukseen panostamisesta; 

pitkäaikaistyöttömien työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja poliittisesta tahdosta; maahan-

muuttajista kotouttamisen sekä Intian koulutuspoliittisten näkymien kautta. Ajankohtaisista 

asioissa järjestö kertoo Suomen ja maailman tulevaisuuden trendejä luotaavan Tulevaisuusfoo-

rumin perustamista. Foorumi on STTK:n, sen jäsenliittojen ja STTK:n elinkeinopoliittisten ryh-

mien vapaamuotoinen yhteistyöverkosto, joka ennakoi muutoksia ja linjaa tulevaisuutta. STTK 

haluaa olla foorumin avulla nykyistä aktiivisempi toimija mm. koulutustoiminnassa. STTK:lla on 

menossa Mahdollisuuksien Suomi -kampanja, joka on järjestön valmistautumista vuoden 2011 

eduskuntavaaleihin.  

 

STTK:n verkkosivustolla avattiin koulutusviestintään liittyviä säädöksiä [2]. Järjestö informoi ai-

kuiskoulutustuesta sekä 1.8.2010 alkaen tapahtuneista ehtojen parannuksista. STTK kertoo  
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myös ammattitutkintostipendistä sekä Koulutusrahastosta, josta em. etuudet haetaan. Koulu-

tusrahaston yhteydessä kerrotaan STTK:n hallituksessa olevan edustajan nimi. Sivulle on linki-

tetty Aikuiskoulutustuki- ja Ammattitutkintostipendi-esitteet, tilastotietoa molemmista etuuk-

sista sekä kolme lisätietolinkkiä.  

 

Laeista STTK nosti esille työterveyshuoltolain sisältöä, jossa korostetaan ammattihenkilöiden ja 

asiantuntijoiden ammatillista riippumattomuutta työnantajasta, pätevyyttä ja riittävää täyden-

nyskoulutusta. Järjestö toteaa, että on nimenomaan työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, 

em. henkilöiden tiedot ja taidot ovat ajantasaisia. Työsuojelun valvontalain yhteydessä kerro-

taan työsuojeluvaltuutetun työjärjestelyistä, sekä uuden lain edellytyksistä, jonka mukaan 

työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun on käytävä valtuutetun koulutustarve läpi kahden kuu-

kauden kuluessa valinnasta. Lisäksi STTK puhuttelee henkilöstön edustajia ja työyhteisöjä muis-

tuttaen uudistetusta yhteistoimintalaista ja yritysten yhteistoimintaan liittyvästä velvoitteesta 

tehdä vuosittainen henkilöstösuunnitelma. Suunnitelmaan liittyy työntekijöiden ammatillisen 

osaamisen arviointi suhteessa työssä tapahtuviin muutoksiin sekä sen myötä nousevat koulu-

tustavoitteet. 

 

Keskusjärjestö informoi myös tutkintojen kansallisen viitekehyksen lakiesityksen etenemisestä 

valtakunnan ja EU:n tasolla. Viitekehys on valmisteilla yli 30 maassa. Sivulle linkittyy STTK:n 

oma lausunto tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä, järjestön koulutuspoliittisen asi-

antuntijan puheenvuoro sekä European Qualifications Framework, EQF -uutiskirje. 

 

STTK:n linjaukset/julkaisut [3] navigaatioiden sisältö oli Akavan tapaan laaja. Järjestö keskittyi 

lähinnä kansallisen tason kannanottoihin ja suuntaviivoihin. STTK kertoo olevansa mukana vai-

kuttamassa pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen Työn, yrittämisen ja työelämän politiik-

kaohjelmassa. Palkansaajajärjestöjen 16.6.2010 hallitusohjelmaan esittämissä päivityksissä 

toivotaan työvoimakoulutuksen yksilöllistämistä, kehittämistä innovatiivisemmaksi, rahoituk-

sen suuntaamista niin, että erityispätevyyksiä voidaan hankkia sekä työvoima- että omaehtoi-

sen aikuiskoulutuksen avulla. STTK suuntaa jo tuleviin hallitusohjelmatavoitteisiin ja on luonut 

yhdessä jäsenliittojensa kanssa Mahdollisuuksien Suomi -asiakirjan. Koulutus, sivistys ja osaa-

minen on yksi sen teemasisällöistä81. Myös STTK:n elinkeinopoliittinen ohjelma noudattelee 

                                                           
81

 Tavoitteita ovat jokaisen suomalaisen oikeus koulutukseen; täydennys- ja lisäkoulutuksen maksujen kohtuullisuus; 
julkisesti tuetun aikuiskoulutuksen yhtäläiset kilpailu- ja hinnoittelukäytännöt; OPM ja TEM rahoitteisten koulutusten 
yhtäläiset laatuvaatimukset; työpaikka keskeiseksi oppimispaikaksi; henkilöstökoulutuksen lisäkannusteet työnantaji-
en motivoimiseksi; elinikäinen oppiminen todeksi osaamisen tunnustamista ja neuvontapalveluja kehittämällä; työ-
elämän tarpeiden huomioiminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä korkeakoulujen täydennyskoulutukses-
sa; koulutusorganisaatioiden rahoituksen turvaaminen; työnsä menettäneiden ja työttömyysuhan alla olevien oikeus 
koulutuksen ilman työttömyysturvan menettämistä; irtisanotuille tarjottava koulutuspaikka työvoima- tai omaehtoi-
sessa koulutuksessa (erityisesti ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa lisäämällä); oppisopimuskoulutuksen lisää-
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em. asiakirjaa. Korkea koulutustaso sekä osaaminen ja tieto nähdään tulevaisuuden perustana 

ja yhtenä elinkeinopolitiikan perusteeseistä. Erilaiset oppimispolut, elinikäinen oppiminen 

(ammattitaidon jatkuva päivitys, uudelleenkoulutus, monitaitoisuus) on EU:n laajuinen tavoite. 

Suomessa aikuiskoulutusta tulisi STTK:n mielestä lisätä ja laajentaa sekä turvata tähän tarvitta-

vat määrärahat. Ilman ammatillista tutkintoa tai vanhentuneella koulutuksella työskenteleville 

tulisi suunnata erityistoimenpiteitä työelämätarpeisiin vastaamiseksi. 

 

Em. linjaukset tulevat ilmi myös erilaisissa strategioissa. Niin Eurooppa 2020, Tietoalat STTK 

kuin varsinaisessa STTK:n strategiassa ennakoidaan tulevaisuuden toimintaympäristön ja työ-

paikkojen jatkuvia muutoksia. Digitaalisuuteen, kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen ja 

kilpailuun kytkeytyy ikääntyminen, pidentyvät työurat, työjärjestelyt ja epävarmuus. Näihin liit-

tyen STTK:n mielestä aikuiskoulutus ja osaamisen kehittäminen työelämässä nousevat tärkeäk-

si menestystekijäksi sekä henkilöstölle että yrityksille. Järjestön näkökulmasta tämä luo tar-

peen vaikuttaa aktiivisesti ja eri tavoin (keskustelu, kannanotot, linjaukset, aloitteet, yhteistyö-

projektit) koulutuspolitiikkaan yhdessä henkilöstö- ja työvoimapolitiikan kanssa. Näin voitaisiin 

taata erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet, asettaa työnantajille vahvem-

mat koulutusvelvoitteet, osallistua alan osaamista ja koulutustarpeita koskevaan ennakointi-

toimintaan sekä tehdä tiivistä yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Rakennera-

hastokauden 2007–2013 painopisteissä ja STTK:n tavoitteissa on vaateina osaamistason nos-

taminen, kansainvälistymisosaaminen, koulutusjärjestelmien kehittäminen elinkeinoelämän 

tarpeisiin sekä koulutuksellinen tasa-arvo. 

 

STTK on mukana mm. kolmikantaisessa Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmassa. Siinä 

etsitään ratkaisuja työn organisointiin: työllisyysasteen nostoon, työvoiman osallistumisastee-

seen ja työttömyyden torjuntaan. Toimenpiteet tulisi järjestön mielestä kohdentaa työvoima- 

sekä koulutuspolitiikkaan. Konkreettisina ratkaisuina esitetään aikuiskoulutuksen, oppisopi-

mus- ja koulutusjärjestelmän kehittämistä sekä koulutusratkaisujen ja työmarkkinoiden välisen 

yhteyden huomioimista.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

minen ammatillisessa lisä- ja korkeakoulujen täydennyskoulutuksessa sekä työn ja opiskelun vuorottelumahdollisuuk-
sien lisääminen. 
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STTK toi yrittäjäpoliittisina suuntaviivoina esille, että yrittäjyyskoulutusta tulisi tehostaa nykyis-

ten koulutusorganisaatioiden eri tasoilla. Tällä olisi ratkaiseva merkitys kansalaisten pohtiessa 

valintaa yrittäjyyden ja työsuhteen välillä. 

 

Sivustolta löytyi työmarkkinajärjestöjen esitykset sosiaaliturvasta vuosille 2009–2014 (sosiaali-

tupo). Moniulotteisen esityskokonaisuuden aktiivitoimenpiteinä todetaan: työvoimapoliittinen 

koulutus, työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus, kuntouttava työtoiminta ja omaeh-

toinen koulutus. Em. kokonaisuuteen liittyvillä aikuiskoulutustuen uudistuksilla on pyritty yk-

sinkertaistamaan järjestelmää ja luomaan useammalle työssäkäyvälle mahdollisuus kouluttau-

tua ja julkaisuihin on liitetty koulutuspoliittisen asiantuntijan yhteystiedot 

 

STTK haluaa hallittua muutosta ja lisää tilaa työpaikan yhteistoiminnalle. Järjestö on esittänyt, 

että osaamisen kehittämisestä työpaikalla tulisi rakentaa työmarkkinajärjestöjen kesken paikal-

lisen sopimisen pilotti. Tähän liittyisi mm. yhteistoiminnallinen henkilöstösuunnitelma ja 

osaamiskartoitukset; perehdytys, mentorointi-, työkierto ja työnohjausohjelmat; opintovapaa-

järjestelyt; osaamisen hyödyntäminen sisältyen erilaiseen tiimityöhön, palavereihin, työryh-

miin ja kokouksiin; kehittämiskeskustelut; jatkuva parantaminen, innovaatiot, aloitteet ja pal-

kitseminen; osallistuva kehittäminen; tietotaidon ja osaamisen päivittäminen sekä ohjaus. 

STTK näkee, että työnantajan tulee henkilöstökoulutuksen avulla huolehtia kaikkien työnteki-

jöiden (työntekijät, esimiehet ja johto) työssä tarvittavan osaamisen ylläpitämisestä ja kehit-

tämisestä. Tämän ohella jokaisella työntekijällä on myös henkilökohtainen vastuu oman am-

mattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä. 

 

Keskusjärjestö esitteli kategoriassa tutkimukset/selvitykset [4] neljää selvitystä. Tradenomi-

koulutuksen saaneiden työmarkkinatilanteeseen keskittyneeseen STTK:n kyselyyn (Tradenomi-

tutkimus 2008) vastanneista (2 500 hlö) yli puolet totesi kaipaavansa ammatillista lisäkoulutus-

ta ja pitävänsä ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä tärkeänä. STTK on lähestynyt kyselyllä jä-

senliittojaan. Sen 11 jäsenliitolle 3/2010 tekemä maahanmuuttokyselyn mukaan STTK:laista 

yhteistyötä nähtiin tarvittavan maahanmuuttajien integroinnissa (esim. tukihenkilökoulutus) ja 

koulutuksessa (esim. aikuiskoulutusryhmät). Osa vastaajista näki, että maahanmuuttajien tulisi 

voida osallistua samaan edunvalvontakoulutukseen muiden jäsenten kanssa, vaikka koulutus-

materiaaleja voitaisiinkin tehdä eri kielillä. Lisäksi STTK:n rooliin koettiin kuuluvan laajempi 

koulutuspoliittinen vaikuttaminen maahanmuuttajien osalta. Siinä tulisi huomioida valmenta-

van koulutuksen lisääminen takeeksi varsinaisille koulutuksille esim. avoimessa ammattikor-

keakoulussa tai yliopistossa. Työelämään kaivattiin monikulttuurisuuskoulutusta ehkäisemään  
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konfliktitilanteita. Järjestön kolmannessa koulutukseen liittyvässä selvityksessä Osaamisesta 

palkkaa (2003) oli haastateltu ammattiliittojen neuvottelupäälliköitä ja koulutuspoliittisia 

asiamiehiä. Selvitystuloksen mukaan osaaminen vaikuttaa palkkaan uusien palkkausjärjestel-

mien kautta, jotka pohjautuvat tehtävien vaativuuden perusteella määriteltyihin arviointiin. 

Tämä edellyttäisi toteutuakseen säännöllisiä henkilökohtaisen palkanlisän tarkistamisia, mah-

dollisesti jopa työ- ja virkaehtosopimuksissa olevia sitovia määräyksiä. Tietoalat STTK:n tutki-

muksen (2008) kohderyhmä oli henkilöstön edustajat, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuute-

tut. Tutkimustulosten perusteella laaditusta yhdeksän kohdan ohjelmasta käy ilmi, että ICT-

alan työpaikkojen toimintakykyä voitaisiin parantaa muuntamalla työympäristöjä oppimista 

tukeviksi esim. mentoroinnin avulla. 

 

Yhteystiedot/ohjaus [5] navigaatiot esittelivät toimintaa edunvalvonnalliselta kannalta. Sivus-

tolta selvisi hyvin hallinnollis-rakenteellinen käsitys siitä, miten STTK vaikuttaa maailman, Eu-

roopan, pohjoismaiden ja organisaation tasolla. STTK:n liitto- ja keskusjärjestötason maailman-

laajuiset edunvalvontaorganisaatiot (Palkansaajakeskusjärjestöjen maailmanlaajuinen järjestö 

ITUC82 ja TUAC83 Ay-liikkeen neuvoa antava komitea OECD:ssä) sekä vaikutuskanavat 

(ITUC/WTO, IMF, WB; ILO, WTO). Kotimaisina yhteistyökumppaneina mainitaan Suomen am-

mattiliittojen solidaarisuuskeskus ry SASK84, FinnWatch85, Eurooppalainen Suomi ry86, Reilun 

kaupan edistämisyhdistys ry87 ja em. yhdistykseen liittyvä Eettinen foorumi88. 

 

Vastaavina Euroopan tasoisina organisaatioina STTK toi esille seuraavat: ETUC, Euroopan am-

matillisen yhteisjärjestön Tutkimus, Koulutus, Terveys ja Turvallisuus Instituutti ETUI-REHS89, 

Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta EUROCA-

DRES90, Eurooppalainen ammattisihteeristö EPSU91, Palvelu- ja tietoalojen ammattisihteeristö  

                                                           
82

 ITUC = International Trade Union Confederation. Viitattu 26.10.2010 http://www.ituc-csi.org/ 
83

 TUAC = Trade Union Advisory Committee to the OECD. Viitattu 26.10.2010 http://www.tuac.org/ 
84

 SASK ry järjestää maailmanlaajuisia edunvalvontahankkeita. Viitattu 26.10.2010 http://www.sask.fi 
85

 FinnWatch ry on tietopalvelu, tiedontuottaja ja asiantuntija, sosiaali-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuusopimusten 
tarkkailija. Viitattu 26.10.2010 http://www.finnwatch.org/ 
86

 Eurooppalainen Suomi ry on EU-politiikan kansalaiskeskustelun edistäjä.  Viitattu 26.10.2010 
http://www.eurooppalainensuomi.fi/ 
87

 Reilun kaupan edistämisyhdistys ry (Fairtrade Finland) parantaa perheviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden työ- 
ja elinoloja sekä ympäristön tilaa kehitysmaissa. Viitattu 26.10.2010 http://www.reilukauppa.fi/ 
88

 Eettinen foorumi on yritysten, järjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen, kirkon ja viranomaisten keskustelufoorumina 
yritysetiikan ja yhteiskuntavastuun kysymyksissä. Viitattu 26.10.2010 http://www.eettinenfoorumi.fi/ 
89

 ETUI-REHS = European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety ETUI-REHS. Viitattu 
26.10.2010 http://www.etui.org/en/About-ETUI/Departments 
90

 EUROCADRES = Council of European Professional and Managerial Staff. Viitattu 26.10.2010 
http://www.eurocadres.org/ 
91

 EPSU = European Federation of Public Service Unions. Viitattu 26.10.2010 http://www.epsu.org/ 
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UNI Europa92, Teollisuusalojen ammattisihteeristö EMF93, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

ETSK94 sekä FinUnions. STTK mainitsee sekä omien että muiden palkansaajajärjestöjen kan-

sainväliset edustajat em. organisaatioiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa, määräaikaisissa 

ja pysyvissä työvaliokunnissa sekä työryhmissä, komiteoissa ja verkostoissa. Em. navigaatioissa 

tulee esille, että edunvalvonnan ohella toimintaan liittyy suorasti ja epäsuorasti koulutuspoli-

tiikka, sen valmistelu, sopimukset, suositukset, projektit ja tutkimus. 

 

Pohjoismaisen edunvalvonnan painopisteen on STTK:n mukaan siirtynyt PAY:n ja Pohjoismai-

den ministerineuvoston tasolta tiiviimmin Itämeriverkosto BASTUNiin95. BASTUN-verkoston 

aloitteesta on menossa yhdeksän itämerivaltion Baltic Sea Labour Network EU-rahoitteinen 

hanke. STTK tapaa kahdenvälisen yhteistyön lisäksi yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen kans-

sa itsenäisten venäläisten ammattiliittojen keskusjärjestöä FNPR96:ää.  

 

Kansalaista lähempänä lienee STTK:n suomalainen organisaatiorakenne sekä toimielimet, joi-

hin kuuluu myös koulutuspoliittinen valmistelutyhmä. Ryhmän tehtävin liittyvät seuraavat asi-

at: elinikäinen oppiminen; koulutusjärjestelmän ja lainsäädännön kehittäminen: toinen aste, 

ammattikorkeakoulut, yliopistot ja vapaa sivistystyö; koulutustarpeiden ennakointi; koulutuk-

sen rahoitus; sekä koulutuspolitiikan ja siihen liittyvien hanketyöryhmien seuranta.  

 

STTK:lle keskeisimpiä alueellisen kehittämisen (ml. aikuiskoulutus) yhteistyöeliminä mainitaan: 

maakuntaliittojen yhteistyöryhmät, TE-keskusten neuvottelu-, ennakointi- ja hankintatoimi-

kunnat sekä alueelliset oppilaitosten johtokunnat. Näihin elimiin on linkitetty edustajien yh-

teystiedot.  

 

Työsuhteisen koulutuksesta [6] informoitiin mielestäni varsin kattavasti ja onnistuneesti. Kes-

kusjärjestö kertookin sisältöjen koostetun tietopaketiksi koulutusmahdollisuuksia pohtiville se-

kä henkilöstön edustajille ja liittojen asiamiehille, kun he neuvovat jäseniä koulutusmahdolli-

suuksista. Tietojen on ajateltu auttavan myös ammattiliittoja tukemaan jäsentensä ammatillis-

ta osaamista. Sivustolla on myös oma sijainti STTK:n opiskelijatoimintaan liittyville asioille97.  

 

                                                           
92

 UNI Europa = European trade union federation. Viitattu 26.10.2010 http://www.uniglobalunion.org/ 
93

 EMF = European Metalworkers´Federation. Viitattu 26.10.2010 
94

 ETSK = European Economic and Social Committee. Viitattu 26.10.2010. http://www.eesc.europa.eu/ 
95

 BASTUN = Baltic Sea Trade Union Network. Viitattu 26.10.2010. http://www.bastun.nu/ 
96

 FNPR = Federation of Independent Trade Unions of Russia. Viitattu 26.10.2010. http://www.fnpr.org.ru/ 
97

 Opiskelijoilla on oma STTK-Opiskelijat ry järjestö, joka vaikuttaa, osallistuu, ottaa kantaa ja tiedottaa. Tehtäviin kuu-
luvat mm. opintososiaaliset ja koulutuspoliittiset asiat sekä toimijoiden koulutus. Valtakunnallinen yhdistys myös ta-
paa päättäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia ja vie heille viestiä STTK:laisille opiskelijoille tärkeistä asioista. 
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Etusivu/Yhteiskunta ja työmarkkinat/Osaaminen ja koulutus -sijainti kokoaa keskitetysti osaa-

miseen ja koulutuksen aloittamiseen liittyvää koulutuksen järjestäjille tyypillistä informaatiota. 

Aluksi etusivulla todetaan STTK:n tärkeimpien tavoitteiden olevan jo työssä olevien koulutus-

mahdollisuuksien parantamisen, työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön lisäämisen sekä 

tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisen. Edunvalvonnan lähtökohta on, että jokaisella 

suomalaisella tulee olla mahdollisuus sivistyksen ja osaamisen hankkimiseen sekä ammattitai-

don kehittämiseen koko elämän ajan. STTK kertoo vaikuttavansa koulutuksen ja lainsäädännön 

kehittämiseen OPM:n ja OPH:n työryhmissä sekä erilaisissa hallintoelimissä. Keskeiseksi kiin-

nostuksen kohteeksi mainitaan korkeakoulujen tutkinto- ja täydennyskoulutus sekä ammatilli-

nen lisäkoulutus. STTK pitää tärkeänä työssä olevien koulutusmahdollisuuksista sopimista työ- 

ja virkaehtosopimuksissa.  

 

Osaaminen ja koulutus -etusivun tekstin alla oli seitsemän navigaatiota: Ammattia vaihtamaan 

- ammattitaitoa täydentämään, Aikuiskoulutustuki muuttuu 1.8.2010, Työmarkkinajärjestöjen 

suositus ammattiosaamisen näytöistä, Esitys kansalliseksi tutkintojen viitekehykseksi valmistu-

nut, Perusopetuksen tavoitteet segragaation lieventämiseen, Koulutustoimikuntien lukumäärä 

supistumassa, Tunnustuspalkinnot työelämätiedon kehittäjille ammattikorkeakouluissa. Navi-

gaatioiden alla on kolme aiheeseen liittyvää uutista: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tuke-

minen välttämätöntä (Petri Lempinen, 20.9.2010), OECD:n raportti koulutusjärjestelmistä: Kou-

lutus hyödyttää yksilöä ja yhteiskuntaa (7.9.2010) sekä STTK painottaa kieliä ja luonnontieteitä 

perusopetuksen uudistamisessa (30.8.2010). Sijainnin etusivun oikealla palstalla on kahdeksan 

aiheeseen liittyvää navigaatiota sekä kolme linkitettyä uutista. Navigaatioihin liittyvistä tekni-

sen toteutuksen haasteista on kerrottu erikseen (ks. 7.1.3 s. 53–55). Oikean palstan alaosaan 

on sijoitettu Lisätietoa aikuisten koulutusmahdollisuuksista -osio, jossa on linkitettynä: Koulu-

tusnetti, Opintoluotsi, mol.fi, oppisopimus.net, koulutusrahastol.fi, oph.fi/nayttotutkinnot ja 

taydennyskoulutus.fi.  

 

Edellisessä kappaleessa mainittu Ammattia vaihtamaan - ammattitaitoa täydentämään -

sijainti kertoo monipuolisesti yleistä perustietoa aikuisten koulutusmahdollisuuksista ja opinto-

jen aikaisesta toimeentulosta. Etusivulla on ingressit viidestä osiosta: Ammattia vaihtamaan, 

Ammattitaitoa täydentämään, Toimeentulo opintojen aikana, Opiskelu työttömänä ja Yhteis-

hankintakoulutus. Aikuiskoulutusmuodoista esitellään perus-, ammatti- ja erikoisammattitut-

kinnot sekä ammattikorkeakoulun ja korkeakoulun lisäkoulutus. Koulutusmuodoista ovat esillä 

oppisopimus- ja työvoimapoliittinen koulutus. Etusivu huomioi oppimisvaikeuksiin, sairauteen 

tai vammaan liittyvät opintojärjestelyt. Toimeentulo opintojen aikana -ingressissä kerrotaan  
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opiskelutavan vaikutuksesta etuuksiin. Opiskelu työttömänä -ingressissä saa kuvan työvoima-

koulutukseen pääsyn edellytyksistä, tutkintotavoitteisuudesta sekä kesken jääneiden korkea-

kouluopintojen suorittamismahdollisuudesta. Yhteishankintakoulutus-ingressi informoi koulu-

tustavan osapuolista: opiskelija/opiskelijaryhmä, työnantaja ja työhallinto. Etusivun oikean 

palstan yläosassa on 8 navigaatiota, joihin em. kolme ingressiä sisältyy.  Oikean palstan ala-

osaan on sijoitettu seitsemän linkkiä sisältävä Lisätietoa aikuisten koulutusmahdollisuuksista -

osio.  

 

Etusivu/Tätä teemme/Yhteiskunta ja työmarkkinat/Osaaminen ja koulutus/Ammattia vaihta-

maan - ammattitaitoa täydentämään… -sijaintia seuraavalla navigaatiotasoilla …Aikuisten näyt-

tötutkinnot, …Ammatillinen koulutus, …Ammattikorkeakoulu ja …Yliopistot oli erillisiä, selkeitä, 

tiiviitä ja monipuolisia informaatiokoosteita. Keskeisimmät asiat ja esimerkit esitetään kunkin 

koulutusrakenteen tasolla opiskelijan näkökulmasta. Navigaatioissa kerrotaan koulutusmuo-

don, tutkintojen ja toteutustavan ohella aloittamisen ehdoista, hakumenettelystä, aikatauluis-

ta, kustannuksista sekä jatko-opintomahdollisuuksista ja tilastoista. Navigaatioissa elävöitetään 

valokuvin ja niihin liittyy lisätietolinkkejä. Oikean palstan alaosaan on sijoitettu seitsemän link-

kiä sisältävä Lisätietoa aikuisten koulutusmahdollisuuksista -osio. 

 

…Toimeentulo opintojen aikana -sijainnissa kerrottiin eri tavoin toteutettuihin opiskelumuo-

toihin liittyvät toimeentuloa koskevat etuudet. Oppisopimus-osiossa on lause ”Oppisopimus-

koulutus on ammatillista koulutusta määräaikaisessa työsuhteessa.” Lukija saattaa tulla har-

haanjohtavasti käsitykseen, että oppisopimus edellyttää määräaikaisen työsuhteen, vaikka 

koulutus on mahdollista ja usein toteutetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.  

Myöhemmin tosin todetaan seuraavasti: ”Oppisopimus voidaan myös solmia työssä jo olevalle 

henkilölle, jolloin kyse on oppisopimuksen lisäkoulutuksesta.” Em. lause on kuitenkin epäselvä 

siten, että toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan opiskelijan tavoite määräytyisi 

automaattisesti lisäkoulutukseksi (ts. ammatti- tai erikoisammattitutkinto; osatutkinto tai ei-

tutkintotavoitteinen lisäkoulutus), vaikka hänellä olisi mahdollisuus ja tarve, tai hänet on syytä 

ohjata suorittamaan ensiksi häneltä mahdollisesti puuttuva/vanhentunut alan perustutkinto. 

Oppisopimusosiossa on huomioitu 2009 ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa käynnistyneet 

oppisopimustyyppiset täydennyskoulutukset. Lisäksi sivulla kerrotaan opintovapaasta, aikuis-

koulutus- ja opintotuesta. Teemaan on kytketty neljä lisätietolinkkiä ja banneri. Oikean palstan 

alaosaan on sijoitettu seitsemän linkkiä sisältävä Lisätietoa aikuisten koulutusmahdollisuuksista 

-osio. 
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Ammattikorkeakoulujen osalta kuvattiin lisäksi STTK:n ja ammattikorkeakoulujen viisivuotista 

yhteistyöhanketta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta sekä tukea ammattikor-

keakouluopiskelijoiden työelämätietouden lisäämistä. Aiheeseen liittyy tunnustuspalkinto. Si-

vustolla kerrotaan vuoden 2008 ja 2009 palkituista hankkeista. Sivulle linkittyy hakuohjeet, pe-

rusteet sekä pdf-esite. Lisäksi aiheeseen liittyen on kaksi työelämätietous-linkkiä.   

 

Navigaatioissa työttömän koulutus [7] oli informaatiota sekä henkilön että yrityksen näkökul-

masta. Sijainti Etusivu/Tätä teemme/Yhteiskunta ja työmarkkinat/Osaaminen ja koulu-

tus/Ammattia vaihtamaan - ammattitaitoa täydentämään/Opiskelu työttömänä selvittää työt-

tömien vuoden 2010 alusta parantuneet ehdot omaehtoisen koulutuksen (ammatillinen ja 

ammattikorkeakoulututkinto tai kesken jääneet yliopisto-opinnot) sekä työvoimakoulutuksen 

korkeakoulututkinto tai lukio) osalta. Teemaan on kytketty kolme lisätietolinkkiä. Oikean pals-

tan alaosaan on sijoitettu seitsemän linkkiä sisältävä Lisätietoa aikuisten koulutusmahdolli-

suuksista -osio. Vaikka sijainnissa on linkki työvoimahallinnon sivuille (www.mol.fi) on ehkä 

hieman yllättävää, ettei muutoin mallikkaasti toteutetussa osiossa mainita työnantajan mah-

dollisesti saamasta palkkatuesta. Tuki on varsin merkittävä, mikäli työnantaja työllistää työt-

tömän työnhakijan oppisopimuskoulutuksen kautta. Sijainnin seuraavalla navigaatiotasoilla 

…/Yhteishankintakoulutusta työpaikalle ja …/Muutosturva on keskitytty työvoimapoliittisen 

koulutusmuodon kahden vaihtoehdon yhteishankintakoulutuksen ja muutosturvan toteutus-

mahdollisuuksiin sekä opiskelijan että työnantajan näkökulmasta. Navigaatioissa on valokuvat 

ja niihin liittyy lisätietolinkkejä. Oikean palstan alaosaan on sijoitettu seitsemän linkkiä sisältä-

vä Lisätietoa aikuisten koulutusmahdollisuuksista -osio. 

 

STTK otti esille työnantajan velvollisuuden töiden vähentyessä järjestää ensin muuta työtä tai 

koulutusta uusiin tehtäviin. Samalla kerrataan järjestön sosiaaliturvaan esittämiä muutoksia 

sekä esitetään lyhyesti työmarkkinakeskusjärjestöjen juridiikkaselvitys, jossa haetaan rajapin-

taa oikeustapausten kautta mm. siihen, missä tilanteissa työnantajalla on koulutusvelvollisuus.  

 

Ay-koulutuksista [8] mainittiin lähinnä jäsenyysetujen yhteydessä. STTK ja STTK:laiset ammat-

tiliitot tarjoavat jäsenille koulutusta, oman osaamisen päivittämistä, kollegojen tapaamisia, tie-

toa oman alan ajankohtaisista asioista sekä työhyvinvoinnin kursseja. Luottamushenkilöt saa-

vat erityiskoulutuksen työelämän asiantuntijoiksi: perehtyvät työlainsäädäntöön ja työehtoso-

pimuksiin, oppivat esiintymistä ja neuvottelutaitoja sekä tutustuvat uusiin ihmisiin. Kursseja, 

seminaareja ja koulutuksia järjestetään eri puolilla maata.  

 

 



82 
 

Etusivu/Yhteistyöorganisaatiot/TJS Opintokeskus -sijainnissa esitellään STTK:n ja AKAVAn yh-

teinen koulutus- ja palveluorganisaatio TJS Opintokeskus. (ks. s. 22–23, 67). 

 

Myös STTK:n koulutusmateriaaleihin [9] kuului muiden palkansaajakeskusjärjestöjen tavoin 

Mahmoud, Mertsi ja Maija -koulutusaineisto yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Keskusjärjes-

tön sivustolla on varsin paljon sisältöjä Tietoalat STTK:sta. Tähän liittyen myös It helps -

työhyvinvointisivusto, jossa on koostettuna taustat (tutkimus ja kysely), esite ja linkki Tietoalat 

STTK:n ICT-alan henkilöstöhallinnon tueksi tuottamalle koulutusmateriaalina toimivalle It helps 

-verkkosivustolle.  Kaikkien alojen työkykytoimintaa tukemaan esitellään omassa sijainnissaan 

HUUGO Työelämän alkoholiongelma -hankkeen materiaaleja. Aineisto on tarkoitettu luotta-

musmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten, työsuojelutoimikuntien, työterveyden-

huoltohenkilöstön sekä henkilöstöjohdon tueksi, kouluttamiseksi ja ohjaamiseksi. 
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7.6 Sisältö-analyysin tulokset 
 

Teen tässä luvussa yhteenvetoa palkansaajajärjestökohtaisten sisältö-analyysiä koskeneiden 

kappaleiden (ks. 7.5.1–7.5.3) perusteella.  

 

 

 

Taulukkokuvio 2. Palkansaajakeskusjärjestöjen Akava, SAK ja STTK aikuiskoulutusinformaatiota 
sisältävät navigaatiomäärät suhteessa toisiinsa. 

 

Julkilausumiensa mukaan Akava arvostaa koulutusta, sivistystä, asiantuntemusta ja osaamista. 

Järjestö näkee teemat tärkeänä kansallisena kilpailutekijänä. Keskusjärjestön aikuiskoulutusin-

formaatio keskittyy tämän tutkimuksen valossa lähinnä koulutuspoliittiseen edunvalvontaan, 

johon liittyvissä tavoitteissa ja strategioissa tulevat esille koulutuksen laatu, yliopiston rooli, 

kansainvälistyminen ja yrittäjyys.  

 

Akavan verkkosivustolta voi löytää hajanaisia toteamuksia elinikäisen oppimisen ”Yliopistoja 

pitää ohjata siten, että ne toteuttavat kaikessa toiminnassaan niille säädettyä tehtävää elin-

ikäisen oppimisen edistämisessä.”, aikuiskoulutuksen ”Kaikille kansalaisille on taattava mah-

dollisuus hankkia tarpeitaan vastaavaa aikuiskoulutusta.”, henkilökohtaistamisen ”Aiemmin ja 

muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on parannettava.” sekä ohjauk-

sen ”Tarvitaan asiakaslähtöisempiä ohjaus- ja neuvontapalveluja, joiden toteuttamisessa ovat  
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mukana opetusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.” puo-

lesta. Silti sivusto ei nouse STTK:n tasolle edes määrällisesti vahvimman osa-alueensa, linjaus-

ten / tutkimusten esille tuojana. Viestintä on toteavaa ja innotonta. STTK keskittyy samassa ka-

tegoriassa valtakunnan tason politiikkaan. Se avaa kantojaan moniulotteisesti soveltaen, jois-

sain kohdin navigaatioiden määrää ja sisältöjen laajuutta ajatellen, ehkä liiankin perusteellises-

ti. SAK ei puolestaan tuo juurikaan esille koulutuspoliittisia suuntaviivojaan, jonka vuoksi muu-

tamat osumat vaikuttavat irrallisilta. Jostakin syystä jäin pohtimaan sitä, keitä linjausten esille 

tuomisen ajatellaan lähinnä palvelevan. Onko se ensisijaisesti eräänlaista ääneen ajattelua ja 

oman pohdinnan valmiiksi saattamista? Onko se viestintää järjestöorganisaatiolle ja jäsenille? 

Vai halutaanko linjapuheilla aidosti informoida muita keskusjärjestöjä, poliitikkoja, palkansaa-

jia, työnantajia, virkamiehiä, kansalaisia ja mediaa? 

 

Kokonaisuudesta voi tehdä havainnon, että Akavan verkkopalvelun aikuis- ja ay-

koulutusinformaatio on todella vähäistä. Sisältöjä ei yksinkertaisesti ole rakennettu mikrotasol-

le siinä tarkoituksessa, että ne informoisivat, ohjaisivat tai kannustaisivat jäseniä tai kansalaisia 

erimuotoisen aikuiskoulutuksen pariin. Aihekohtaisia yhteystietoja on vaikea löytää. Tutkimus 

osoittaa, että SAK:n ja STTK:n ratkaisu on erilainen. Niiden sivustot sisältävät aikuis- ja ay-

koulutusinformaation osalta palvelua ja ne on suunnattu yksilölle. SAK ja STTK jakavat toimi-

joidensa yhteystietoja auliisti. Sivuston käyttäjä huomioidaan ja hänen kanssaan ollaan valmiita 

vuorovaikutukseen. Navigaatioita on linkitetty toisiinsa ja asiakkaalle tarjotaan paitsi järjestön 

omaa, myös ulkopuolista informaatiota yhteystietojen ja linkkien avulla. SAK:n asiantuntijaver-

kosto on maanlaajuinen ja STTK kertoo laajasti taustavaikuttajistaan. STTK:n koulutuspoliittisen 

asiantuntijan blogiin voi jättää kommentin. Mielenkiintoiseksi asetelman tekee mielestäni se, 

että Akavan liittoihin kuuluvat valtaosin kaikki opetusalan ammattilaiset. Sisältökokonaisuutta 

ajatellen sarkastinen pohdinta suutarin lasten kenkätilanteesta ei ehkä silti ole Akavan osalta 

oikeudenmukainen. Keskusjärjestö on mitä ilmeisimmin tehnyt perustellut ratkaisunsa. Tälle 

palvelulle ei välttämättä juuri nyt nähdä perusteita tai koulutustietopalvelu voi olla historiallis-

ten juuriensa saattelemana ulkoistettuna jäsenliitoihin.  

 

Palkansaajakeskusjärjestöjen sivustorakenne ja tyyli näyttäytyvät kaksijakoisesti. Akava ja SAK 

pitäytyvät visuaalisen ilmeen osalta perinteisessä asettelussa. Käyttöliittymät ovat helposti 

opittavia. SAK kuitenkin hyödyntää monimediallisuutta ja sisältöjen verkottamista Akavaa 

enemmän. Lisäksi sivuston sisältöjen ja kuvituksen nopeampi päivitys toimii SAK:n hyväksi ver-

rattuna staattisempaan Akavaan. Vaikka uutisvirrassa olisi tapahtumia, kuvallinen viesti on 

vahva. Akavan pääsivun yksinkertaista rakennetta korostaa se, että pääsivun kuva vaihtuu har- 
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voin. Tämä voi toki lisätä tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta, eikä vaikuta esim. uutissyöttei-

tä seuraaviin lukijoihin. SAK:n kuvat vaihtuvat jopa päivittäin, mikä mielestäni synnyttää lukijal-

le helpommin aktiivisen vaikutelman. STTK:n värikylläisempi etusivu ja modernimpi tyyli anta-

vat puolestaan elävän vaikutelman jo itsessään. Käyttöliittymän perinteisestä poikkeava ulko-

asu voi häiritä joitakin lukijoita, mutta mielestäni se ei silti syö uskottavuutta. STTK:n sivustosi-

sällöt ovat monipuolisia ja kieli sujuvaa. Tästä johtuen suorastaan harmittaa se, että navigaati-

oiden tekninen toteutus on osittain häiritsevän haastava. 

 

SAK on muokannut koulutustietoa aihepiireittäin eri navigaatioihin. Lukija voi näin ollen kokea 

tulevansa puhutelluksi juuri tiettyyn teemaan/elämäntilanteeseen liittyen. Vaikka sivustolla on 

kohtia, jossa lukija alkaa pohtia lukeneensa vastaavan tiedon aikaisemmin samaa tekstiä ei ole 

siirretty identtisenä eri sijainteihin. SAK haluaa ilmeisesti profiloitua luotettavana koulutuksen 

järjestäjänä, koska se on luonut oman SAK:laisen koulutus- ja tutkintorakenteensa. Lisäksi se 

tuo useissa navigaatioissa esille työelämän verkko-opistoaan. On huomattava, ettei SAK:n 

verkko-opisto keskity pelkästään ay-koulutukseen, vaan toimii jossain määrin muun aikuiskou-

lutuksen informaatiolähteenä. Sivusto tarjoaa yhteensä n. 80 aikuiskoulutusta koskevaa linkkiä.  

Akavan ja STTK:n vastaava yhteinen TJS Opintokeskus tarjoaa kaksi linkkiä: vapaan sivistystyön 

opintokeskukset ja yhden pääkaupunkiseudun aikuiskoulutustoimijan.  

 

Huolimatta SAK:n tunnettuudesta vahvana edunvalvojana, en kokenut kevään orientoivan lu-

kuvaiheen aikana järjestön vahvaa keskittymistä ay-koulutukseen ”päällekäyvänä”. Tältä osin 

syksyn sisällönanalyysin tulos oli yllättävä. Pohtiessani syitä kokemukseeni päädyin seuraaviin 

ajatuksiin. Kuten todettua aikuis- ja ay-koulutus esitetään osin rinnakkain. Ensinnäkin osa ay-

koulutuksesta on yleissivistävää, esim. vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaito- sekä kieli- ja ATK-

kurssit. SAK:n teksti ei mielestäni ollut karsinoivaa tai agitoivaa, vaan pikemmin asiallisen asia-

kasystävällistä. Näin ollen en kokenut ay-koulutusta toistavia osioita edunvalvonnallisesti ylivä-

rittyneenä viestintänä, vaan pikemminkin erilaisten koulutusmahdollisuuksien esittelynä. Jär-

jestö toi esille muita toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Se osoitti halunsa yhteydenottoihin, 

ohjaukseen ja ohjauksen kehittämiseen. Lisäksi SAK on parhaillaan rakentamassa valtakunnal-

lista koulutusneuvojien verkostoa. Vaikka kyse on luottamustoimesta, on se samalla tieto- ja 

neuvontapalvelun ”peruskonkretiaa”. Yleisinhimillisestä ja avoimesta otteesta kertoo SAK:n ja 

STTK:n osalta myös se, että järjestöt käsittelivät myös oppimisvaikeuksia.  

 

STTK keskittyy alussa mainittujen linjausten lisäksi työsuhteiselle soveltuvien koulutusvaihtojen 

esittämiseen. Järjestö on vertailussa olleista palkansaajajärjestöistä ainoa, joka on laatinut ylei- 
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selle koulutusinformaatiolle keskittyneen ja aikuisille suunnatun navigaatioryppään. Järjestö 

haluaa selvästi palvella jäsentä, kansalaista, työntekijää, työtöntä, edunvalvojaa ja työnantajaa. 

Aikuiskoulutusinformaation anti on Akavaan ja SAK:hon verrattuna ylivoimainen.  Soisi, että 

näin kattava kokonaisuus ansaitsisi navigaation tai bannerin myös pääsivulla. Huomionarvoista 

ja yllättävää tässä yhteydessä on se, ettei järjestö korosta ay-koulutusta, vaan esittelee koulu-

tuksen järjestäjän tapaan virallisia koulutusmuotoja ja tutkintovaihtoehtoja.  

 
Akava esitti linjauksissa toiveita ja vaateita yliopistoille ja työnantajille. Järjestöjen työnantajille 

esittämät vaateet olivat ylipäätään sivustokokonaisuuksissa varsin vähäisiä. Olisi silti kiinnosta-

vaa tietää miten työnantajat hyödyntävät sivustoja. Välittyvätkö esim. muutamat keskusjärjes-

töjen työyhteisöjä koskevat koulutusmateriaalit suoraan tai luottamusmiesten toimesta aidosti 

työpaikkojen käyttöön. SAK:n Opettajille ja kouluille navigaatioon sijoitettujen materiaalien 

hyödyntämistä saattaa tukea se, järjestö on ollut aktiivinen koulujen suuntaan. Palkansaaja-

keskusjärjestöjen sivustoilla olevat tutkimukset ja selvitykset ovat luonteeltaan sellaisia, että 

niiden olettaa pääosin palvelevan järjestöjen ja jäsenistön keskinäisiä intressejä ts. demokrati-

aa ja tiedonhankintaa linjausten pohjaksi.  

 

Konkretisoin lopuksi kuviossa 4 palkansaajakeskusjärjestöjen sivustokokonaisuuksien sisältöjä 

prosentuaalisesti. Sivustoilla oli yhteensä 972 navigaatiota, joista aikuiskoulutusta käsitteli 109 

(11 %). Tämä havainnollistus antaa mielestäni karkean kuvan aikuiskoulutusinformaation ko-

konaisosuudesta.  Järjestökohtaiset osuudet olivat seuraavat: Akava 5 %, SAK 10 % ja STTK 13 

%. Tässä yhteydessä tulee toistamiseen mieleen se, että etenkin STTK:n selkeän navigaatiokes-

kittymän voisi olettaa nostavan aikuiskoulutuksen mainitsemisen pääsivulla pohdinnanarvoi-

seksi. 

 

 

Kuvio 4. Aikuiskoulutusinformaation kokonaisosuus (%) Akavan, SAK:n ja STTK:n verkkosivus-
toilla. 
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8 POHDINTA 
 

Työmarkkinakeskusjärjestöjä, aikuiskoulutusta ja verkkoviestintää yhdistävä tutkimus on vielä 

vähäistä. Aihepiirin kansainvälisessä tutkimuksessa on silti hahmotettavissa 2000-luvun tait-

teen keskittymä, jossa pohdittiin Internetin organisatorista hyötypotentiaalia. Tieto- ja viestin-

tätekniikka nähtiin keskusjärjestöissä uutena mahdollisuutena, joka palvelisi jäsenhankintaa ja 

-kuntaa, verkottumista, tiedottamista ja osallistavaa kansanvaltaa. Jo tuolloin, esim. Ruotsissa, 

Tanskassa ja Suomessa, tuotiin edunvalvontaan painottuvan perspektiivin rinnalle pohdinta In-

ternetistä yhtenä ohjausta palvelevana välineenä.   

 

Suomalainen työmarkkinakeskusjärjestöhistoria on kohtuullisen pitkä. Ammattikuntien ja liit-

tojen korporatistisista lähtökohdista päädyttiin vuosikymmenten saatossa kolmikantaiseen dia-

logiin. Nykyhallitukset ja etujärjestöt joutuvat huomioimaan joustavuus- ja tehokkuusvaati-

mukset sekä talous- ja tulopolitiikkaa ohjaavan globaalin talouden vaateet. Tulopoliittista so-

pimusvaltaa on samalla siirtynyt enenevässä määrin ammattiliitoille ja työpaikoille. Palkansaa-

jakeskusjärjestöt ovat edelleen taustavaikuttajina sopimassa monista työ-, sosiaali- ja koulu-

tuspoliittisista ratkaisuista.  

 

Tämäkin tutkimus tuo esille sen, että kansallisen ja eurooppalaisen koulutuspolitiikan yksi kes-

keinen johtoajatus on jo pitkään ollut elinikäinen oppiminen. Euroopan unioni vaikuttaa ni-

voutuneena erilaisten järjestöjen verkostomekanismeihin paitsi sektorirajat ylittävien yhteis-

ten eurooppalaisten normien ja sopimusten syntyyn, myös niiden käytännön toteutukseen.  

 

Työelämä muuntuu yhteiskunnallisten muutosten myötä, mikä puolestaan heijastuu väistä-

mättä yksilön elämään. Tämän päivän opinto-, ammatti- ja työurista on tullut katkonaisia ja yk-

silöllisempiä. Suuri sukupolvenvaihdos on meneillään. Tuon tutkimuksessani esille näihin muu-

toksiin liittyvän aikuiskoulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen. Koulutusoptimismia tai ei, 

mutta muutos on saanut toimijoiden huomion kohdentumaan mm. aikuisille suunnattujen tie-

to-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuuteen, laatuun ja monipuolisuuteen. Kuten todet-

tua, palkansaajakeskusjärjestöt toimivat tämän muutoksen ytimessä. Ne eivät edelleenkään 

ole varsinaisia koulutuksen järjestäjiä, mutta yhteiskunnallisen aseman omaavia ja valveutunei-

ta toimijoita, joiden vaikutus ulottuu väistämättä niiden omaa jäsenkuntaa laajemmalle.  

 

Halusin tutkimuksellani selvittää sitä millaista aikuiskoulutusinformaatiota Akavan, SAK:n ja 

STT:n verkkosivustoilla esitetään sekä miten tämä tietopalvelu vaihtelee palkansaajakeskus- 
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järjestöjen kesken. Käytin menetelmänä sisällönanalyysiä. Lähestyin verkkopalvelusivustoja 

kolmen kiintopisteen kautta: yleiskatsaus, asiasanahaku ja sisältö. Yleiskatsauksen etusivu- ja 

käytettävyystarkastelu antoi yleiskuvan sivuston toiminnasta sekä ilmeestä. Asiasanahaku ava-

si verkkopalvelujen hakutoiminnon tarjoamia sisältöjä. Haut kohdentuivat käsitteiden kautta 

mm. sivustolla oleviin arkistomateriaaleihin, jotka rajasin kolmannen ja laajimman tarkastelun 

(sisältö) ulkopuolelle. Olen kertonut menetelmän soveltamisesta ja erillisten sisällönanalyysien 

toteuttamisesta yksityiskohtaisesti luvuissa 6 ja 7. Analyysien tulokset on koottu menetelmä-

kohtaisiin kappaleisiin (ks. kpl 7.2, 7.4 ja 7.6). Seuraavassa on ainoastaan pohdinnallinen tiivis-

telmä. 

 

Analyysien perusteella palkansaajakeskusjärjestöjen välillä on yhteneväisyyksiä, mutta samalla 

viitteitä sekä määrällistä että laadullisista eroista. Käyttöliittymät ovat yleiskatsauksen perus-

teella järjestöjen osalta pääosin toimivia, vaikka STTK:n tekniseen toteutukseen joitakin pulmia 

sisältyykin. Akavan ja SAK:n rakenne ja yleisilme ovat STTK:ta perinteisempiä. Yleiskatsaus pal-

jasti, että aikuiskoulutusteeman tuominen järjestöjen verkkopalvelujen pääsivulle oli varsin 

maltillista ja epäsuoraa.  SAK:n voi tulkita tulevan tässä tarkastelukulmassa monipuolisimmin ja 

vahvimmin esille. Syytä sille, ettei aikuiskoulutus ole selkeästi osa pääsivun viestintää, on tä-

män tutkimuksen perusteella mahdotonta luotettavasti esittää. Kyseessä voi yhtä lailla olla tie-

toisen harkittu koulutuspoliittinen tai verkkoviestinnällinen valinta kuin ratkaisu, jossa teknisis-

tä, inhimillisistä, tiedostamattomista tai jopa sattumanvaraisista syistä on päädytty tiettyyn 

formaattiin.  

 

Asiasanahaun kautta tehdyn sisällönanalyysin tuloksissa huomio kiinnittyi aluksi Akavan ja 

STTK:n määrällisesti suurimmaksi painottuneeseen ay-koulutuskategoriaan. Sisällöllisesti ky-

seessä ei kuitenkaan ollut SAK:n tavoin järjestöjen tiedotus omasta non-formaalista järjestö-

koulutuksesta, vaan informaatio oli uutisia ja linjauksia. Mikäli tulosten tarkastelussa keskityt-

tiin vain formaalin koulutuksen käsitteisiin (ts. ei huomioitu ay-koulusta) selvisi jakaumasta, et-

tä Akava painotti työvoimapoliittista koulutusta. Tässäkin järjestö toi esille linjauksiaan eikä 

juurikaan informaatiota varsinaista koulutuksista tai ohjauksesta niiden pariin. SAK viestitti ta-

saisesti eri koulutusmuodoista. STTK:n painopiste oli henkilöstökoulutuksessa, jota seurasivat 

oppisopimus- ja työvoimapoliittinen koulutus. STTK erottui muista keskusjärjestöistä osumien 

suurimman määrän ja sisältöjen laajuuden osalta. Tuloksista voi karkeasti hahmottaa, että 

Akava ja SAK tulivat esille asiasanapohjaisen aikuiskoulutusviestinnän kautta keskimäärin ker-

ran kuukaudessa, kun STTK:n frekvenssi oli kaksinkertainen. Järjestöt näyttivät priorisoivan 

täsmällisiä koulutusmuotoja kuvaavia käsitteitä (ammatillinen, oppisopimus-, henkilöstö- ja  
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työvoimapoliittinen koulutus) sen sijaan, että ne olisivat viestineet lisä- ja täydennyskoulutuk-

sesta.  

 

Ilmeisesti Tuomiston (ks. s. 17) havaitsemalle 1970-luvun alun palkansaajakeskusjärjestöjen 

yhteisrintamavaateille yleissivistävän aikuiskoulutuksen puolesta ei enää nykyisin ole välitöntä 

tarvetta, koska se ei noussut hauissa esille lainkaan. Ammatillisen koulutuksen aseman yleinen 

vahvistuminen suhteessa lukiokoulutukseen on saattanut vaikuttaa myös siihen, että panos-

tusta ohjataan voimallisemmin sektoreille, joiden painoarvon katsotaan lisääntyneen. Kokonai-

suutta ajatellen en ole varma palveleeko järjestöjen palvelusivustojen asiasanahaku esim. sa-

tunnaista aikuiskoulutusinformaatiota etsivää lukijaa. Hakutuloksista voi onnistua nappaamaan 

linkin, joka johdattaa täsmällisemmän informaation pariin. Silti hakutulos ei mielestäni tee täy-

sin oikeutta minkään palkansaajakeskusjärjestön kotisivujen todellisille, sivustoilla sijaitseville, 

mutta hakutoiminnon ulottumattomissa oleville sisällöille. 

 

Kolmas, järjestökohtaisten verkkopalvelusivustojen sisältöihin kohdistunut sisällönanalyysi toi 

keskusjärjestöjen keskinäiset painotuserot selvimmin esille. Akavan aikuiskoulutusinformaatio 

oli maltillista, ja se erottui hienoisesti linjausten/julkaisujen esittäjänä. Näin ollen järjestö istui 

selvimmin alussa määrittelemääni nk. perinteiseen keskusjärjestön rooliin, jossa koulutuspoli-

tiikka keskittyy taustavaikuttamiseen ja julkilausumiin. Akava toteaa kuinka asioiden tulisi olla, 

mutta muutoin se ei profiloidu aktiiviseksi toimijaksi. Tutkimuksen perusteella SAK:n ja STTK:n 

koulutuspoliittinen, tai ainakin verkkopalvelusivustojen esille tuoma viestinnällinen ote, vaikut-

taisi olevan erilainen. SAK on Akavan tavoin aikuiskoulutusta koskevissa linjauksissa ja julkilau-

sumissa pidättyväinen, mutta sivuston muu anti erottaa sen Akavasta. STTK esittelee ja perus-

telee kantojaan moniulotteisimmin. Tähän saattaa olla yhtenä vaikuttimena se, että järjestön 

koulutuspoliittinen asiantuntija on mm. Elinikäisen oppimisen neuvoston puheenjohtaja. Linja-

uksia/julkaisuja laajemmassa katsannossa, ja kuten seuraavassa käy ilmi, oletan STTK:n ”koulu-

tuksen järjestäjämäisimmän” esitystavan perustuvan ainakin osittain järjestön kuuluvien alojen 

ja liittojen toimihenkilöpainotteisen jäsenistön aikuiskoulutustarpeista. Keskusjärjestön jäse-

nistöstä on lisäksi suurin osa naisia (ks. taulukko 1, s. 12), jotka ovat tunnetusti aktiivisia am-

mattitaidon ylläpitämisessä. 

 

Yhteystietojen jakaminen on mielestäni paitsi peruspalvelua, myös osoitus halusta yhteydenot-

toihin ja vuorovaikutukseen. SAK ja STTK ovat näin ajateltuna Akavaa palveluhenkisempiä. Li-

säksi ne olivat muokanneet aikuiskoulutusinformaatiosta teemoittain eri kohtiin sivustoa, luki-

jan elämäntilannetta mukaellen. SAK:n aikuiskoulutusinformaatiota jaetaan keskittyneimmin  
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Työelämän verkko-opiston yhteydessä. Vaikka SAK painotti ay-koulutusta, oli rinnalle tuotu 

myös muita vaihtoehtoja ja sivustolla oli opiskelumyönteinen henki. Aalto-Matturi (2004, 7) toi 

tutkimuksessaan esille yhteiskunnallisen eriarvoisuuden. Hän totesi SAK:n edustavan suoma-

laista työntekijäväestöä, jonka valmiudet ja mahdollisuudet hyödyntää uutta viestintäteknolo-

giaa ovat toimihenkilöväestöön verrattuna heikot. Em. viitaten se, että järjestö on selvästi pää-

tynyt panostamaan verkko-opiskeluvaihtoehtoon, vaikuttaa arkailemattoman ennakkoluulot-

tomalta ratkaisulta. Lisäksi on kiinnostavaa seurata sitä, kuinka SAK hyödyntää Nosteen koke-

mukset ja onnistuu uuden koulutusneuvojan toimenkuvan jalkauttamisessa. STTK on järjestöis-

tä ainoa, jonka kotisivuilla oli selvästi yleistä koulutusinformaatiota jakava ja aikuiskoulutuk-

seen painottunut navigaatiokeskittymä. STTK:n toteutus ja sisällöllinen anti olivat tältä osin ja 

tässä tutkimuksessa etenkin Akavaan, mutta myös SAK:hon verrattuna, määrällisesti ja laadul-

lisesti ylivoimaisia. Eri vaihtoehdot käsiteltiin teknisistä haasteista huolimatta kattavasti ja su-

juvasti. Tiedot olivat päivitettyjä ja oleelliseen keskittyviä.  

 

Tuomisto (1982) on selittänyt keskusjärjestöjen koulutustoiminnan eroja järjestöjen luonteen 

ja historiallisen kehityksen kautta. On varsin luonnollista ja ilmeistä, että järjestöt ovat toimin-

tansa alkuvaiheessa keskittyneet luottamusmiesten ja toimihenkilöiden osaamisen parantami-

seen. Huomaan, että tulokseni ovat linjassa Tuomiston tutkimustyön kanssa edelleen siinä, et-

tä Akava ja STTK painottavat järjestöpoliittista koulutusta vähemmän kuin SAK. SAK:n koulutus-

toiminnan historia on pisin ja sen opintokerhotoiminta on ollut kautta aikojen varsin keskeistä, 

minkä voi tulkita jatkumona nykyisessä toiminnassa. Palkansaajakeskusjärjestöjen koulutus-

toiminnan on helppo uskoa alkuvaiheessa näyttäytyneen, kuten Tuomisto toteaa, joiltakin osin 

julkiselta kuvaltaan yksipuolisena tai osittain jopa vääränä. Ehkä aikoinaan ja aluksi on ollut 

tärkeämpää huolehtia enemmän kollektiivisen identiteetin ja aatteellisen ammattiliittotietoi-

suuden kasvattamisesta. Nykyisin keskusjärjestöt voivat kaiketi kokea oman ja työelämässä 

saavutetun institutionaalisen asemansa vakaammaksi, jolloin intressit ja resurssit voivat suun-

tautua levollisemmin laajemmalle. 

 

Alasuutari (1994, 216–222) on Tuomiston kanssa samoilla linjoilla esittäessään, että kvalitatii-

visessa tutkimuksessa eksplikoidaan se, missä suhteessa tutkija olettaa tai väittää tutkimuk-

sensa valottavan muutakin kuin ensisijaisesti analysoimaansa yksittäistä tapausta. Tällä hän 

tarkoittaa ilmiöiden historiallisuutta ja kulttuurisidonnaisuutta. Siinä, että voisiko opinnäyte-

työn tulosten perusteella olettaa tai väittää jotakin suhteellista/yleistettävää – niin houkutte-

levaa ja ansiokasta kuin se olisikin – on varmasti syytä olla varovainen. Uskallan kuitenkin arvi-

oida, että palkansaajakeskusjärjestöt ovat tulleet elinikäisen oppimisen käytänteiden myötä,  
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sekä non- ja informaalin oppimisen toimintamalleja kehittäessään hienokseltaan yhä lähem-

mäksi formaalia koulutusjärjestelmää. Ymmärrän ja pidän perusteltuna sitä, että palkansaaja-

keskusjärjestöjen verkkopalvelut ovat pääosin rakennettu ”yhdeltä monelle” toimivaksi ru-

tiiniluonteiseksi ja reaaliaikaista uutiskanavaa laajemmaksi joukkoviestintävälineeksi ilman, et-

tä ainakaan monimediallisuudesta tai vuorovaikutuksesta olisi tehty itsetarkoitus. Jos vielä 

rohkenen vertailla tuloksiani historialliseen kehitykseen, sanoisin STTK:n ottaneen aikuiskoulu-

tusinformaation jakamisen osalta järjestöhistoriaansa verrattuna pisimmän askeleen kohti ho-

risontaalista ja ohjaavaa toimintaa. Tutkimusta tehdessä käsitykseni siitä, että jäseniä, työnte-

kijöitä ja kansalaisia koskettavan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelun konkreettisina toteuttaji-

na ja aikuiskoulutusinformaation välittäjinä voivat koulutuksen järjestäjien rinnalla toimia – ja 

ovat jo luontevasti omista lähtökohdistaan toimineet – parlamentaarisista työryhmäka-

bineteista ulos tulleet palkansaajakeskusjärjestöt.  

 

En siis usko, että nykyiselleen kehittynyt aikuiskoulutus olisi toteutunut yksin työnantajien, val-

tion tai koulutuksen järjestäjien panostusten perusteella. Mielestäni tämäkin tutkimus osoit-

taa, että 1960-luvulla raamitettu elinikäisen oppimisen viitekehys ja ei ole jäänyt vain Unescon 

ja OECD:n keskinäiseksi vuoropuheluksi. Elinikäisen oppimisen tunnustaminen on todella siir-

tynyt Euroopan unionin, valtioiden ja keskusjärjestöjen myötävaikutuksella paitsi eurooppalai-

seen myös kansalliseen politiikkaan, strategiaan ja toimintaan. Koulutuksen tehtävät postmo-

dernissa ajassa voivat olla moninaisia: kvalifioiminen, sosiaalistaminen, integroiminen, valikoi-

minen, varastoiminen, tuotteistaminen, motivoiminen, siirtäminen tai laadullistaminen. Yksi-

löiden ja yhteisöjen näkökulmat sekä yhteistyö ilman ideologisia raja-aitoja on tässä moninai-

suudessa tärkeää.  

 

Olen sitä mieltä, että koulutuspolitiikan on syytä jatkossakin olla hallitusohjelmiin ja asiakirjoi-

hin makrotason työelämän muutosta, kilpailukykyä, työllisyyttä ja osaamista pitkäjänteisesti 

toistavaa jargonia. Se antaa turvallisen, mutta silti käytänteitä edistävän perustan yhtä lailla 

koulutuksen järjestäjän kuin keskusjärjestön omalle monimuotoiselle tavoitteenasettelulle, 

toimille ja koulutusviestinnälle. Vaikka elinikäisen oppimisen ja edunvalvonnan kohtaanto pää-

tynee sivustokokonaisuudessa edunvalvonnan voitoksi, antaa elinikäinen oppiminen omassa 

kategoriassaan tässä vaiheessa mielestäni hyvän, kehittyneen ja ennen kaikkea – kehittävän – 

vastuksen. Sitä miten kansanliikkeiden olemus tulee jatkossa rakentumaan, tai kuinka huomi-

sen aikuisia ylipäätään aikanaan tai näillä teemoilla puhutellaan, jää nähtäväksi. 
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On toivottavaa – ja tutkimuksen tehtävä, että se avaa omalta osaltaan tutkittavaa ilmiötä. Olen 

tyytyväinen tekemääni työhön, valitsemaani menetelmään ja saamiini tuloksiin. Eniten itseäni 

yllätti ja harmitti aikaisemman tutkimuksen vähäisyys. Olen varmasti vielä liian lähellä työtäni, 

että näkisin peruutuspeilistä kohtia, joissa minun olisi pitänyt valita täysin toinen reitti. Ehkä 

arvioijat ja lukijat voivat nähdä matkani pitkänä – tai varmasti ainakin pitkästyttävänä, mikäli 

aihepiirin maisema ei miellytä. Olen kuitenkin pyrkinyt helpottamaan näidenkin lukijoiden tus-

kaa tekemällä tutkielmasta mahdollisimman helppolukuisen. Työläydestään huolimatta Pro 

gradu -tutkielman tekemisen voi sanoa olleen monitahoisen, antoisan ja ikimuistoisen oppi-

misprosessin ainakin tekijälle itselleen. Vuoteen tiivistyvä tapahtumasarja vaikuttaa väistämät-

tä ajankäyttöön, omaan ajatteluun, työhön ja perhe-elämään. Ymmärrys ilmiöstä kasvaa, mikä 

nöyrryttää ja vahvistaa. Tavoite, oppiminen ja edistyminen palkitsee, motivoi ja innostaa. Ar-

vostan praktista tiedonintressiä. Koen saaneeni eväitä entistä parempaan asiakaspalveluun ja 

yhteistyöhön. Voin viedä näkemykseni aikuiskoulutus- ja työelämäpalveluja toteuttavan työyh-

teisöni verkkopalvelujen sekä toimintamallien kehittämiseen ja mahdollisten uusien käytäntei-

den testaamiseen. Olen realisti Pro gradu -työn merkityksen ja yleistettävyyden suhteen. Us-

kon silti, että keräämääni tietoa voi hyödyntää. Se voi herättää uusia ajatuksia tai yhteis-

työideoita foorumeilla, joihin keskusjärjestöt ja aikuiskoulutuksen parissa toimivat tahot joka 

tapauksessa tuovat jatkossakin omat erilaiset näkemyksensä, panostuksensa ja toteutuksensa. 
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9 LUOTETTAVUUSTARKASTELU 
 

Laadullisen tutkimuksen piiristä löytyy erilaisia käsityksiä luotettavuustarkastelusta. Tutkijaa 

koskevaan puolueettomuustarkasteluun kuuluvat esim. sukupuoli, ikä, uskonto, poliittinen 

asenne ja kansalaisuus. Ne voivat vaikuttaa siihen mitä havainnoi. Laadullisessa tutkimuksessa 

haasteita väistämättä on, koska tutkija on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. Olen tuonut 

esille, että palkansaajakeskusjärjestöt liittyvät välillisesti työhöni. Minulla ei ole kuitenkaan 

henkilö- tai organisaatiotason sidonnaisuuksia, joiden kautta tulisin tutkimuksessani tai työs-

säni esteelliseksi. Toisaalta vaikka yhteydet olisivat tiiviit, tulee pitkän työuran perusteella luot-

taa oppineensa siihen peruslähtökohtaan, että hallitsee yksilöiden, yritysten ja yhteistyökump-

paneiden yhdenvertaiseen kohtelun.  

 

Tavoittelin Parkkilan ym. (2000) määrittelemää tutkimustoiminnan luotettavuutta noudatta-

malla parhaan kykyni mukaan tieteellisen tutkimuksen toteuttamista yleisesti ohjaavia periaat-

teita: rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus. Pyrin vahvistettavuuteen esittämällä ratkai-

suni siten, että lukija pystyy seuraamaan ja arvioimaan päättelyäni. Arvioin Parkkilan (2000) 

mainitsemaa tulosten siirrettävyyttä vertailemalla omaa tutkimustani muihin asetelmalle lä-

heisiin tutkimuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–137.) Tiedostan, että keruu- ja analyysime-

netelmät vaikuttavat lopputulokseen. Samasta aineistosta voidaan päästä erilaisiin lopputulok-

siin. Koska palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustot näyttävät pysyvän sisällön ja rakenteen 

suhteen varsin stabiileina, voi lukija tässä tapauksessa arvioida paitsi käsillä olevaa kokonai-

suutta, myös poikkeuksellisesti perehtyä itse verkossa avoimena olevaan tutkimusaineistoon. 

 

Rohkenen varovasti sanoa, että tutkimukseni lähtökohdat sivuavat hienokseltaan hermeneut-

tista tutkimusperinnettä ja näkökulmaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35). Hermeneuttisen ke-

hän ja ymmärtämisen voi tutkimuksessani kokea dialogiksi aineiston, teoreettisen viitekehyk-

sen ja tulkinnan välillä. Lähestyin tutkimuskohdetta esiymmärryksen, luennan ja havainnoinnin 

kautta. Edestakainen liike toi esille uusia havaintoja ja syvensi käsitystäni. Koostin omaan tun-

temukseen perustuvaa analyysiä sisältöjen kokoamisen, erittelyn ja vertailun sekä teoreettisen 

viitekehyksen ja aikaisemman tutkimuksen avulla. Laine (2000, 27) muistuttaa, että havainnot 

näyttäytyvät havaitsijan pyrkimysten, kiinnostusten ja uskomusten valossa. Tutkija ei siis ole 

tabula rasa. Hänen luo tutkimustilanteessa nahkansa tavoitteidensa, ymmärryksensä ja osaa-

misensa rajoissa.  
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Laine (2001, 32) puhuu tutkijan laajemmasta itseymmärryksestä ja tarpeesta laajentaa omaa 

subjektiivista perspektiiviä siten, että voi ymmärtää toisten ilmaisujen omalaatuisuutta. Kriitti-

syys, tulkintojen kyseenalaistaminen ja reflektiivisyys, tietoisuus omista tutkimukseen liittyvis-

tä lähtökohdista antaa paremmat mahdollisuudet tarkkailla käsitystensä ja ennakkoluulojensa 

vaikutusta tulkintoihin. Laine (2001, 32–33) ohjaa tutkijaa tekemään spontaanien tulkintojen 

rinnalla pitkäkestoista ja tietoista etäännytystyötä esiymmärryksen ja päätelmän jalostamisek-

si. Nämä ohjeet sopivat mielestäni hyvin yleisohjenuoraksi laadulliseen tutkimukseen – tai aja-

tustyöhön ylipäätään. Luovaa mielikuvitusta ja intuitiota ei pidä sulkea pois, mutta lukemiseen 

täytyy keskittyä ja tulkintoja on tehtävä tietoisen harkitusti pitkällä ajanjaksolla. Työtä voi aina 

parantaa, mutta jossain vaiheessa tulee – onneksi – tunne, että voi hyvillä mielin laittaa siihen 

myös pisteen. 
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