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Mikä laatikko?

Ammatti

Politiikka

Käytäntö

Tutkimus



Osaamispolitiikka

Panos Prosessi Tuotos

Oppikirjat Opetus Tutkinnot

? Oppiminen Taidot



Politiikan laadinnasta vastaavat viranomaiset

1. viranomainen 2. viranomainen 3. viranomainen 4. viranomainen

Ruotsi Opetusministeriö Ammattikorkea-
kouluvirasto Kuntaliitto SKL Kouluvirasto

Norja Opetusministeriö Opetusvirasto Kuntaliitto KS VOX 
(virasto)

Tanska Opetusministeriö
Tiede-, teknologia- 

ja 
innovaatioministeriö

Työmarkkinavirasto
Tanskan 

maakuntien 
keskusjärjestö

Islanti Opetus-, tutkimus- 
ja kulttuuriministeriö

Teollisuus-, energia 
ja turismiministeriö

Valtiovarain- 
ministeriö

Työelämän 
aikuiskoulutuskeskus 

(FA, virasto)

Suomi Opetusministeriö Opetushallitus Työ- ja 
elinkeinoministeriö Kuntaliitto



Politiikan laadinnan sidosryhmät

1. sidosryhmä 2. sidosryhmä 3. sidosryhmä 4. sidosryhmä

Ruotsi
Elinkeinoelämän 

kattojärjestö Svenskt 
Näringsliv

Ruotsin 
ammattiliittojen 

keskusjärjestö LO

Metallityöntekijöiden 
liitto IF Metall

Toimihenkilöiden 
keskusjärjestö TCO

Norja
Elinkeinoelämän 

kattojärjestö
Næringslivets 

Hovedorganisasjon

Norjan ammattiliittojen 
keskusjärjestö LO

Työ- ja 
sosiaaliturvahallinto 

NAV

Aikuisten oppimisen 
kattojärjestö VOFO

Tanska Työnantajien 
keskusliitto DA

Tanskan 
ammattiliittojen 

keskusjärjestö LO Tanskan kuntaliitto KL
Päivä-

kansanopistojen 
yhdistys

Islanti Teollisuustyöntantajien 
liitto SI

Islannin ammattiliittojen 
keskusjärjestö ASI

Mímir-Simenntun 
(koulutuksentarjoaja)

Islannin työnantajien 
liitto SA

Suomi Elinkeinoelämän 
Keskusliitto EK

Suomen 
Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK

Vapaan sivistystyön 
yhteisjärjestö VSY

Suomen 
ylioppilaskuntien liitto 

SYL



Yleiset strategiat

A. Aikuisten oppimisen kehittäminen
B. Aikuisten oppimisen toteuttaminen ja 

arviointi



Täsmästrategiat

C. Ohjauksen tarjoaminen

D. Perustaitojen vahvistaminen



Avaintaidot
ja/tai perustaidot



Ruotsin kouluvirasto

• Avaintaidot ruotsalaisissa 
opetussuunnitelmissa?



EU: kahdeksan avaintaitoa
Viestintä äidinkielellä;
viestintä vierailla kielillä;
matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen 
luonnontieteiden ja tekniikan aloilla;
digitaalinen osaaminen;
oppimistaidot;
sosiaaliset ja kansalaistaidot;
aloitekyky ja yrittäjyys; ja
tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.



OECD: Avaintaidot kolmena 
laajana kategoriana

Omaehtoinen
toiminta

Apuvälineiden
(esim. kielet, 
teknologia) 
käyttäminen
vuorovaikuttei-
sesti

Vuorovaikutus
heterogeenisissä
ryhmissä



• Avaintaidot ruotsalaisissa 
opetussuunnitelmissa? 
– Ehkä ei??



Mitä toteutetaan?

– Opetussuunnitelmiin ja ainejakoon perustuvia 
kompetensseja? 

– Ikä, sukupuoli, elämänvaihe jne?
– Eturyhmät?
– Lukuisat ja moniselitteiset määritelmät?



• Toteuttaminen ei ole teknis-rationaalien 
prosessi

– Ideat liikkuvat
– Käännökset
– Kansallisten poliittisten asialistojen legitimointi



Vox – Norjan elinikäisen 
oppimisen virasto

• Perustaidot: lukutaito, laskutaito, suullinen 
viestintä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö

• Työelämän perustaidot -ohjelma
– Perustaitohankkeet yrityksissä



Norjalainen esimerkki

VOX-hanke “Uusia mahdollisuuksia”
• Voxin yhteistyökumppaneina paikallishallinto, 

yritykset, koulutuksen tarjoajat ja yksityishenkilöt
• Kohderyhmä: syrjäytymisvaarassa olevat nuoret 

aikuiset (= puutteelliset perustaidot)



Perustaidot

Syrjäytymisvaa-
rassa olevat
nuoret aikuiset



Lähteet
• Liedman, Sven-Eric (2008). Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om EU:s 

nyckelkompetenser. Skolverket. Intern rapport.
http://www.skolverket.se

• Byholt, Valborg (2009). Nye muligheter – et samarbeidsprosjekt for å få 
unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Vox. 
http://vox.no/upload/8793/Nye_muligheter_270409.pdf

• Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 
December 2006 on key competencies for lifelong learning (2006/962/EC) 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010: 
0018:en:PDF

• The definition and selection of key competencies.
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
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