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Jatkuvan oppimisen kehittäminen 
Turun yliopistossa

Jatkuva oppiminen korkeakoulujen ja yritysten 
yhteistyönä 8.10.2019

Mervi Varja

• Elinikäinen oppiminen: ihmisen koko elämänkaaren aikaista, monelle elämän alueelle 
ulottuvaa oppimista; kattaa sekä formaalin, muodollisessa koulutuksessa tapahtuvan 
oppimisen että koulutusjärjestelmän ulkopuolisen oppimisen työssä, harrastuksissa tai 
arjessa

• Elinikäisen oppimisen käsite on 1960-luvulta, ja se on ollut keskeisenä myös 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen rakentamisessa eli Bolognan prosessissa alusta 
(1999) alkaen

• Jatkuva oppiminen: lähes saman sisältöinen, mutta uudempi (edellisellä hallituskaudella 
koulutuspolitiikkaamme lanseerattu) ja käyttöyhteydeltään suppeampi käsite, jolla viitataan 
useimmiten työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen ja kartuttamiseen

• Taustalla työelämän nopea muutos (mm. digitalisaation aiheuttama), jonka seurauksena 
ammatteja poistuu ja jäljelle jäävissä ja syntyvissä, uusissa ammateissa tarvitaan entistä 
korkeampaa osaamista 

• Ei kuitenkaan kyse vain työmarkkinoiden tarpeisiin vastaamista, vaan myös työkyvyn 
ylläpitämistä, sivistystä ja hyvinvointia, osallisuutta yhteiskunnassa, työn muuttamista

• Tutkintokoulutus on edelleen yliopistokoulutuksen ydin: jatkuvaa oppimista on tarkasteltava 
kokonaisuutena, joka kattaa ajan ennen yliopisto-opintoja, yliopisto-opinnot ja niiden 
jälkeisen ajan 

Jatkuvaa vai elinikäistä?
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• Jatkuva oppiminen oli vahvasti esillä edellisen hallituksen tuottamassa, vuonna 2017 
julkistetussa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Visio 2030 -strategiassa.  Se on myös 
vahvasti esillä nykyisen hallituksen ohjelmassa.

• Jatkuvaa oppimista on jo edistetty Visio 2030:n mukaisesti 1.1.2019 voimaan tulleen 
yliopistolain muutoksilla, joilla: jatkuva oppiminen tuli yliopistojen tehtäväksi, tutkinnon 
osia voidaan tarjota täydennyskoulutuksena, ja tutkintoon johtavaan 
tilauskoulutukseen voivat jatkossa osallistua myös EU- ja ETA-maiden kansalaiset. 

• Yliopistojen rahoitusmallia muutettiin niin, että kautta 2021-2024 koskevassa 
rahoitusmallissa jatkuvan oppimisen painoarvoa kasvatettiin tuntuvasti entisestä (2 
%:sta 5 %.:in). Rahoitusmallin puitteissa jatkuvan oppimisen piiriin lasketaan avoin 
yliopisto-opetus, erilliset opinnot, erikoistumiskoulutukset ja korkeakoulujen 
yhteistyönä järjestetyt opinnot. Rahoitusmallin ulkopuolella ovat siis mm. 
täydennyskoulutus ja tilauskoulutus, joiden ajatellaan kuuluvan yliopistojen 
elinkeinotoiminnan piiriin.

• OKM:n myönsi 30 M€ jatkuvan oppimisen strategiarahoitus yliopistoille vuosille 2019-
2020.  TY.ssa tämä rahoitus kohdennettiin Sote-akatemiaan ja FITechiin.

Jatkuva oppiminen koulutuspolitiikassa 

• Tämän vuoden ajan toiminut OKM:n kansliapäällikkötyöryhmä sekä laajapohjainen 
asiantuntijaryhmä (määräaika 31.12.2019), joka on julkaissut Jatkuvan oppimisen 
kehittäminen - väliraportin.

• Rinteen hallitusohjelmaan sisältyvää jatkuvan oppimisen ohjelmaa valmistelemaan on 
muodostettu parlamentaarinen työryhmä, joka juuri aloittelee toimintaansa.

• Sitra on tuottanut Osaamisen aika - Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja 
hyvinvointia –projektin puitteissa mm. selvitykset elinikäisen oppimisen tahtotilasta, 
rahoituksesta, korkeakoulujen roolista työuran aikaisen oppimisen edistäjinä sekä 
tiivistelmän jatkuvaa oppimista koskeneesta kansainvälisestä vertailututkimuksesta  
(projektin julkaisut).

• Lisäksi valtakunnallisessa ennakointityössä on tuotettu näkemystä työmarkkinoiden 
muuttuvista osaamistarpeita. Tähän liittyviä julkaisuja ovat mm. OPH: Osaaminen 
2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia (2019) ja 
Osaamisen tulevaisuuspaneelin (OKM): Jatkuvan oppimisen Suomi (2018). 

Jatkuva oppiminen koulutuspolitiikassa 
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• Ohjelmaa valmistelee rehtorin huhtikuussa 2019 asettama, vararehtori 
Riitta Pyykön vetämä työryhmä, jonka määräaika on 31.12.2019

• Jatkuvalla oppimisella ymmärretään ohjelmassa yliopiston tutkintojen 
ulkopuolista koulutusta, jolla yliopisto vastaa erityisesti työelämän 
osaamistarpeisiin.

• Työryhmän tehtävänä on:
• kartoittaa Turun yliopiston jatkuvan oppimisen nykytila
• tuottaa ehdotus jatkuvan oppimisen yleisiksi linjauksiksi
• tuottaa jatkuvaa oppimista koskevat, konkreettiset toimenpide-

ehdotukset yliopiston uuden strategian toimenpide-ohjelmiin

Turun yliopiston jatkuvan oppimisen ohjelma 

• Avoin yliopisto-opetus (avointa kaikille, pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta)

• Erillisenä suoritettavat opinnot

• Tutkintojen täydentäminen (heti tutkinnon suorittamisen jälkeen. 2 vuotta)

• Erikoistumiskoulutukset, ”erkot” (korkeakoulututkinnon suorittaneille)

• Täydennyskoulutus (markkinaehtoisena tai hankkeiden tms. puitteissa maksuttomana)

• Muuntokoulutukset

• Tilauskoulutukset (yrityksille ja organisaatioille, koulutusvienti)

• Lisäksi esim. erikoislääkäri ja -psykologikoulutuksia

• Tarjonta ei muodosta selkeästi hahmotettavaa kokonaisuutta.

• Koulutustarjontaa (tutkinnot ja ”muu oppiminen”) tulisi tarkastella kokonaisuutena.

Turun yliopiston jatkuvan oppimisen 
tarjonta - nykytila 
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• tehtävä koulutuksen kokonaisuudessa
• ketä palvellaan milläkin apparaatilla?
• eri koulutusmuotojen fokusryhmät?

• osaamistarvelähtöisyys
• Opetussuunnitelmatyö – miten osallistetaan työelämän toimijoita ja hyödynnetään saatavilla 

olevaa ennakointitietoa?
• työelämäyhteistyö: mitä tehdään yliopiston tasolla, tiedekunnissa, oppiaineissa – toimintamalli?

• monitieteisyys, ilmiölähtöisyys
• monimutkaiset ongelmat vaativat monitieteisiä ratkaisuja ja ilmiöpohjaista tarkastelua
• siiloutuminen, hallinnolliset raja-aidat eivät saa estää yhteistyötä
• monitieteisyyttä tukevat rakenteet ja käytännöt

• sisällölliset painopistealat
• palvelutarjonnan mahdollinen rajaus, fokusointi ja resursoinnin kohdentaminen

• asiakaslähtöisyys/saavutettavuus: yhden luukun palvelu
• kansalaisten ja työnantajien on löydettävä palvelut helposti
• palvelut on kuvattava ja toteutettava asiakaslähtöisesti
• koulutukseen on voitava osallistua myös muilta paikkakunnilta käsin

Jatkuvan oppimisen tavoitteiden hahmotusta:

• joustavuus
• koulutukseen on voitava osallistua eri elämäntilanteissa (henkilöstökoulutuksena, 

työssä, työn tai muun opiskelun ohella, työttömänä, opintovapaalla, 
vanhempainvapaalla jne.)

• opiskelun on oltava mahdollisimman paljon mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta
• AHOT toimii sekä formaalissa koulutuksessa että työssä hankitun osaamisen suhteen

• resurssitehokkuus
• samalla tuotantoprosessilla tuotetaan sisältöjä useampaan koulutusmuotoon
• tuotettujen oppimateriaalien ristiin hyödyntäminen

• koordinaatio
• mitä asiakkaille tuotettuja palveluja on järkevää tuottaa koordinoidusti?
• mitä tukipalveluja on järkevää tuottaa koordinoidusti?

• varmistettu laatu
• laadunvarmistus: prosessit, vastuut, dokumentaatio
• yhteiset palautejärjestelmät
• säännölliset auditoinnit

Jatkuvan oppimisen tavoitteiden hahmotusta:
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• johtaminen
• työelämäyhteistyö (osaamistarpeet, kumppanuudet, verkostot, tiedotus)
• palvelutarjonta: palvelujen ja tarjonnan muotoilu
• koulutuksen suunnittelumalli 
• tiedotus ja markkinointi
• ohjaus
• opintohallinto ja tietojärjestelmät
• polut tutkintokoulutukseen
• avoin oppiminen 
• organisointi yliopiston tasolla
• rahoitus (mm. yliopiston sisäinen rahoitusmalli)

Jatkuvan oppimisen kehittämiskohteita (TY):

Ohjelmatyö on kesken.

Kommentit edellä esitettyyn ovat tervetulleita!

Kiitokset!



9.10.2019

6


