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Tämä opas kuuluu osana “Evaluation toolkit on seniors’ education to improve their
quality of life” hankkeeseen (http://www.edusenior.eu) ja sitä tukee Euroopan
komission Elinikäisen oppimisen ohjelma hanketunnuksella: 518227-LLP-1-2011-1ES-GRUNDTVIG-GMP.

Euroopan komissio on tukenut projektin rahoitusta, mutta komissio ei ole vastuussa
oppaan sisällön jatkokäytöstä. Opas tuo esille ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä
aiheesta
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Johdanto
Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto
Universitat Jaume I, Espanja
Vanheneminen on EU-maiden suurimpia sosiaalisia ja taloudellisia haasteita
2000-luvulla. Sen vaikutukset näkyvät kaikissa jäsenvaltioissa ja lähes kaikilla
EU:n politiikan alueilla. Vuoteen 2025 mennessä yli 20 % eurooppalaisista on yli
65-vuotiaita1 ja yli 80-vuotiaiden lukumäärä on nopeassa kasvussa.
Senioreille eli yli 65-vuotiaille ja eläkeläisille koulutusta antavat koulutuslaitokset
tarjoavat kursseja sellaiselle kohderyhmälle, joka ei tavoittele tutkintoa eikä
ammatillisia uramahdollisuuksia. Käytettyjen opetusmenetelmien tuleekin vastata
kohderyhmän tarpeita ja kurssitarjonnan, kurssimateriaalien sekä toiminnan on
oltava erityisesti suunniteltuja. Laajemmin ajatellen koulutuslaitosten päätavoitteena
tulee olla senioriopiskelijoiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen. Tässä
yhteydessä opettaminen muuttuu sosiopedagogiseksi toiminnaksi, jossa muodolliset
toimintatavat yhdistyvät epävirallisempien ja epämuodollisten toimintojen kanssa.
Opiskelijoiden saavuttamat tiedot ovat tärkeitä, mutta niiden ohella saavutettuja
muita asenteita, taitoja ja tavoitteita ei tule unohtaa. Tällaisia ovat mm. sosiaaliset
taidot, sopeutumiskyky ja integroituminen yhteiskuntaan, osallistuva kansalaisuus.
Tutkimukset määrittelevät elämänlaadun sekä objektiivisena että subjektiivisena
käsitteenä. Eräiden muuttujien avulla elämänlaatua voidaan arvioida ja näin parantaa
yksilön elämänlaatua. Elämänlaatua heikentävät tietyt riskitekijät (esim. yksinäisyys,
eristäytyminen) ja puolestaan parantavat sellaiset aktiviteetit, jotka edistävät
integroitumista ja kommunikointia. Koulutuksen avulla voidaan minimoida riskejä
ja parantaa elämänlaatua. Seniorikansalaisten elämänlaadun edistämisen myönteiset
vaikutukset yltävät pitkälle. Ne saavat aikaan onnellisempia senioreita mutta myös
yhteiskunnallisesti aktiivisempia, tuotteliaampia, osallistuvampia sekä terveempiä
1 Giannakouris, K. (2008) Ageing characterises the demographic perspectives of the European
societies, in Population and social conditions. Eurostat; Statistics in focus. 72/2008
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ihmisiä, jotka tarvitsevat vähemmän sosiaalipalveluja. Nämä kaikki ovat arvokkaita
tekijöitä yhteiskunnalle.
Tämä opas on osoitettu opettajille, kouluttajille, tutoreille, avustajille, virkailijoille,
teknikoille, esimiehille ja päättäjille; sellaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita
seniorikansalaisten elämänlaadun ja koulutuksen suhteesta. Opas on kohdistettu
seniorikansalaisten koulutusta suunnitteleville tahoille. Joka luvussa esitellään aihe
johdannon muodossa yhdessä käytännön sisällön kanssa. Tarkoituksena on helpottaa
lukijaa ymmärtämään ja panemaan käytäntöön oppaan toimintoja, sisältöjä ja
kokemuksia omassa koulutuslaitoksessaan ja parantaa opiskelijoiden elämänlaatua.

Miksi elämänlaadulla on merkitystä?
Kun elämän perustarpeet ovat kunnossa, on jokaisella oikeus tavoitella muita päämääriä
elämässään kuten onnellisuutta, itsensä toteuttamista, itsenäisyyttä jne. Näillä kaikilla
on yhteys elämänlaatuun, joka tulee kuitenkin aina ymmärtää yksilön subjektiivisena
käsitteenä. Hyvä elämänlaatu tarkoittaa elämän arvokkuutta ja miellyttävyyttä.
Elämänlaatu perustuu ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Ulkoiset tekijät muodostuvat
ympäröivän yhteisön perusteella. Modernien yhteiskuntien tavoitteena on lisätä
kansalaistensa hyvinvointia sosiaali- ja terveyspalveluilla, toimeentulotukitoimilla
ja vammaispalveluilla pyrkimyksenään torjua syrjintää ja välttää kenenkään
poissulkemista.
Sisäiset tekijät ovat yksilöstä itsestään kumpuavia: myönteisyys, koettu hallinnan
käsitys, sopeutumiskyky jne. Henkilöillä, joilla on parempi elämänlaatu, on myös
parempi asenne kohdata elämän haasteita ja vaikeuksia. Heidän käsityksensä omasta
terveydentilastaan ovat myös myönteisempiä kuin muiden ja he osallistuvat enemmän
sosiaalisiin aktiviteetteihin naapurustossaan ja perheensä keskuudessa.
Elämänlaatu tavoitteena merkitsee pitkällä aikavälillä yhteiskunnan kehityksen
suuntaa, jolloin yksilöt pyrkivät elämään rikasta elämää. Yhteiskunta hyötyy yleensä
enemmän niistä kansalaisistaan, joilla on hyvä elämänlaatu kuin niistä, joilla on huono
elämänlaatu. Lisäksi huono elämänlaatu merkitsee yleensä suurempia kustannuksia
sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Seniorikansalaiset
Seniorikansalaisista ja omillaan pärjäävistä eläkeläisistä on olemassa hyvin vähän
tutkimustietoa, mutta sen sijaan vammaisista, eri vähemmistöistä ja muista
ihmisryhmistä, jotka tukeutuvat yhteiskuntaan, löytyy paljon tutkimuksia ja julkaisuja.
Iältään nämä seniorit ovat 65–80-vuotiaita ja terveydentilan parantuessa jopa tätä
vanhempia.
Ikääntyminen on suurten muutostensa vuoksi kenelle tahansa kriittistä aikaa. Sen
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tuomat muutokset ja hallinnan menetys saattavat vaarantaa yksilön elämänlaatua
etenkin, jos muutokset ovat ennalta arvaamattomia ja niihin ei ole varauduttu.
Elämänmuutoksia tapahtuu töiden (eläkeikä), perheen, yhteiskunnan, kehon
ja terveyden alueilla, mikä vaatii yksilöltä mukautumista ja elämän uudelleen
jäsentämistä. Muutokset ovat psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia haasteita ja voivat
johtaa elämänlaadun heikkenemiseen, jos yksilö ei osaa käsitellä muutoksia oikealla
tavalla.
Toisaalta tämä elämänvaihe tarjoaa uusia mahdollisuuksia, sillä yleisesti ihmisillä
on tässä vaiheessa enemmän aikaa osallistua sosiaalisiin aktiviteetteihin.
Seniorikansalaisilla on myös monipuolista elämänkokemusta, jota ei saa hukata eikä
tuhlata. Yhteiskunta voi hyötyä seniorikansalaisista, joilla on hyvä elämänlaatu. Tämä
ei liity ainoastaan heidän kasvavaan sosiaaliseen osallistumiseensa vaan myös siten,
että sosiaali- ja terveyskulut pysyvät pienempinä.

Koulutuslaitosten rooli
Lakien ja säädöksien sekä erilaisten julkisten koulutuslaitosten, säätiöiden ja
järjestöjen tehtävänä on taistella köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sellaisia sosiaalisia
ongelmia vastaan, jotka aiheuttavat kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta elinoloissa.
Yksilön elämänlaadun kohentamiseksi voidaan tehdä parannuksia globaalilla tasolla
(hallitukset, lainsäädäntö, säännökset, palvelut ja koulutuslaitokset) tai paikallisesti
yhteisöissä, perheissä, ystävien kesken, yksilötasolla.
Sekä globaalista ja paikallisesta näkökulmasta tarkasteltuna yksilön elämänlaatuun
voidaan vaikuttaa koulutuksen kautta. Oppiminen muuttuu elämän eri vaiheissa:
lapset aloittavat oppimisen perustaidoista, kun taas nuorten ja aikuisten opetus
keskittyy enemmän ammatillisiin taitoihin ja kilpailukykyyn. Vanhempien ihmisten
ja eläkeikäisten koulutus ei tähtää ylenemismahdollisuuksiin työpaikalla, ja heitä
motivoivat puhtaasti henkilökohtaiset tavoitteet. Yleisimmät oppimishalulle annetut
syyt ovat kiinnostava aihe, kiinnostus nyky-yhteiskuntaa ja sen historiaa kohtaan, ajan
tasalla pysyminen, syrjäytymisen välttäminen sekä aktiivisena ja luovana pysyminen.
Toisaalta koulutuslaitokset tarjoavat tämäntyyppistä koulutustoimintaa, koska
tietävät sen olevan hyödyllistä seniorikansalaisille. Sen avulla seniorikansalaisten on
helpompi kohdata nyky-yhteiskunnan haasteet ja olla aktiivisempia ja osallistuvampia.
Edellä mainitut käsitteet, kuten seuraavissa kappaleissa tulemme huomaamaan, ovat
läheisesti sidoksissa senioreiden elämänlaadun parantamisen tavoitteisiin.
Koulutusinterventio, joka tähtää opiskelijan elämänlaadun parantamiseen, on pitkän
tähtäimen projekti, eikä muutoksia ole nähtävissä lyhyellä aikavälillä yhden kurssin
tai aktiviteetin seurauksena. Tämä pitkäjänteisempi opetus- ja oppimisprosessi vaatii
tarkkaa suunnitelmaa, johon sisältyy kurssisisältöjen lisäksi opetusmenetelmät,
opiskelijoiden vuorovaikutus, ympäristö ja monta muuta näkökohtaa, jotka tullaan
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esittelemään tässä oppaassa.
Koulutuksella voidaan vaikuttaa senioreiden elämänlaatuun, ja kuten millä tahansa
tavalla, taidolla tai asenteella, voi myös elämänlaadullisia taitoja oppia aivan samoin
kuin opimme olemaan kärsivällisiä, löytämään ystäviä tai kohtaamaan haasteita.

Oppaan tavoite
Tämä opas on erityisesti suunniteltu tutoreille, avustajille, opettajille, virkailijoille,
esimiehille ja päättäjille, jotka ovat kiinnostuneita senioreiden elämänlaatuun
vaikuttamisesta koulutuksen kautta. Opasta voi käyttää uutta seniorikoulutusta
suunnittelevat tai jo aktiivisesti senioreita kouluttavat tahot. Oppaassa käydään läpi
tietoa perustason teoreettisista käsitteistä soveltamisen kysymyksiin esimerkkien ja
käytännön avulla.
Lukuisissa kirjoissa ja oppaissa käsitellään elämänlaatua, koulutusta, yhteiskuntaa,
gerontologiaa ja geriatriaa. Tämän oppaan tavoitteena ei ole selittää yksityiskohtaisesti
näitä käsitteitä, mikä olisikin melko mahdoton tehtävä, vaan esitellä nämä käsitteet
ja yhdistää ne toisiinsa. Oppaan innovatiivisuus piilee juuri käsitteiden välisessä
suhteessa, jonka toivotaan olevan hyödyksi myös ammatinharjoittajille. Lukijalle
annetaan viitteitä, joita seuraamalla voi tutustua syvemmin esiteltyihin käsitteisiin.

Senioreiden elämänlaadun parantaminen koulutuksen kautta
Tämän oppaan kappaleissa pyritään vastaamaan aihepiirin kysymyksiin mitä, miksi,
miten ja kuka, kun päätavoitteena on parantaa senioreiden elämänlaatua koulutuksen
kautta.

Kuvio 1. Oppaan kappaleet ja niihin liittyviä asiayhteyksiä
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Jokainen kappale esittelee aiheen ja laajentaa sitä kuvion 1 mukaisesti. Projektin
verkkosivustolta (http://www.edusenior.eu) löytyy jokaiseen kappaleeseen liittyen
kokemuksia ja käytäntöjä (hyviä käytännön menettelyjä, tutkimustietoa, projekteja ja
muita kokemuksia) sekä projektin kumppaneiden tuottamaa tietoa.

QEduSen-projekti
Tämä opas on osa QEduSen-projektin “Seniorikoulutuksen arviointiopas paremman
elämänlaadun edistämiseksi” tuotosta. Projektia tukee Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelma viitetunnuksella 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIGGMP, aikavälillä lokakuusta 2011 syyskuuhun 2013.

Euroopan komissio on tukenut projektin rahoitusta, mutta komissio ei ole vastuussa
oppaan sisällön jatkokäytöstä. Opas tuo esille ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä
aiheesta.
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1. Elämänlaatu
Pilar Escuder-Mollon
Universitat Jaume I, Espanja

1.1.

Johdanto

Elämänlaatu on käsitteenä abstrakti, ja vaikka sen merkitys on kaikille selkeä, on sen
määritteleminen tarkasti vaikeaa. Elämänlaatu yhdistetään yleensä hyvinvointiin,
hyvään elämään, terveyteen, onnellisuuteen tai varakkuuteen. Tässä mielessä hyvää
elämänlaatua pidetään toivottavana asiana yksilön kannalta sekä yleisesti myös
yhteiskunnan kannalta. Moderneissa yhteiskunnissa, joissa kansalaisten hyvinvointi
on etusijalla, päättäjät pyrkivät usein parantamaan elämänlaatua.
Käsite on laajasti levinnyt, ja sitä käyttää valtion virkamiesten, psykologien, lääkärien ja
sosiologien lisäksi perheensä hyvinvointia tavoittelevat henkilöt. Vaikka elämänlaadun
käsite on yleisessä käytössä, ei sen merkitystä tule tarkemmin pohdittua. On vaikeaa
määritellä yksityiskohtaisesti elämänlaadun käsitettä, selittää siihen vaikuttavia
henkilökohtaisia ja ulkoisia syitä tai kertoa, kuinka me itse tai muut voimme pyrkiä
elämänlaadun parantamiseen. Erikoista on, että elämänlaadun arvioiminen on
helpompaa kuin sen määritteleminen käsitteenä, minkä huomaa tiedeyhteisön
vakiintuneista arviointimalleista.
Tämän kappaleen tavoitteena on selventää elämänlaatua käsitteenä ensin yleisestä
näkökulmasta ja sitten keskittyen koulutukseen ja vanhuksiin. Ei ole yhtä yksittäistä
elämänlaatuun liittyvää teoriaa; jokainen teoria määrittelee elämänlaadun eri
näkökulmasta ja painottaa eri tavalla elämän eri ulottuvuuksien tärkeyttä. Viime vuosina
teoriat ovat kehittyneet siten, että niissä on keskitytty painottamaan psykologista
näkökulmaa, kun taas materialistisen näkökulman merkitys on vähentynyt. Kuitenkin
on otettu huomioon elämän eri ulottuvuudet. Meidän ei tulisi pitää näitä teorioita
toisilleen ristiriitaisina tai ajatella, että ne paljastaisivat sekavuuden elämänlaadun
käsitteessä. Elämänlaadun teorioita ja malleja tulisi käyttää työkaluina sosiaalisen
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todellisuuden ymmärtämisessä, mikä on jokaiselle yksilölle olennaisen tärkeää.
On todennäköistä, että se, mikä on sinulle tärkeää ja sinun elämänlaadullesi
merkityksellistä, eroaa naapurisi näkökulmista sekä nuorempien, vanhempien ja
eri kaupungeissa asuvien ihmisten näkökulmista. Elämänlaadulle ei ole olemassa
vain yhtä määritelmää vaan yhtä monta kuin meitä ihmisiäkin. Tämän vuoksi
elämänlaatuteoriat ovat hyvä keino selittää elämänlaadun eri merkityksiä ja sitä, miksi
se joskus heikkenee ja miten voi itse vaikuttaa muiden elämänlaadun parantamiseen.
Tämä kappale antaa tarpeellista taustatietoa koulutusmahdollisuuksien käyttämisestä
senioreiden tarpeita täytettäessä. Lopullisena tavoitteena tämän projektin osalta on
vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun koulutuksen kautta. Joihinkin elämänlaadun
ulottuvuuksiin ei kuitenkaan voi vaikuttaa koulutuksen avulla kun taas toisiin voidaan
vaikuttaa hyvinkin vahvasti, jos koulutusinterventio on hyvin suunniteltu. Olennaisinta
on tuntea ja ymmärtää nämä ulottuvuudet ja osata vaikuttaa niihin.

1.2.

Elämänlaadun ymmärtäminen

Eri alojen tutkijat, sosiologit, psykologit, lääkärit ja filosofit ovat esitelleet elämänlaatuun
liittyen erilaisia teorioita riippuen tutkimuksen näkökulmasta, tutkimusalueesta
ja ajankohdasta. Ensimmäiset kreikkalaiset filosofit korostivat onnellisuutta ja
hyvää elämää: ihmisen olemassaolon tärkein tarkoitus oli tyydyttää haluja, mikä oli
hedonistinen perinne, jossa keskityttiin aluksi ihmiskehoon mutta myöhemmin myös
mieleen (Chung et al. 1997, Kubovy 1999). Aristoteles uskoi, että todellinen onnellisuus
perustuu ihmisen tekemisiin (toiminta) ja siihen mihin hän uskoo (arvot). Aristoteleen
eudaimoninen suuntaus (daimon = todellinen luonne) haastoi edeltävän hedonistisen
eli nautintojen ohjaaman suuntauksen.
Moderneja elämänlaatuteorioita ovat ohjanneet terveystutkimukset, joiden väitteiden
mukaan potilaiden terveyteen puuttuminen ja hoidot eivät suoraan edistä heidän
terveyttään vaan pikemminkin heidän elämänlaatuaan. Näillä toimilla on pyritty oireiden
vähentämiseen ja potilaan kurjuuden sekä muiden ilottomuuden vähentämiseen.
Pyrkimys, jolla tavoitellaan suoraa kivunlievitystä tai muiden ongelmien poistamista,
on ristiriidassa viimeaikaisten tutkimusten kanssa, jotka suosittelevat puuttumista
elämänlaatuun ja sen parantamiseen tekemällä kansalaisista onnellisempia. Tähän
pyritään tukemalla heitä ja turvaamalla heidän olojaan esimerkiksi edistämällä valtion
sosiaalipalveluja, terveellisiä elämäntapoja ja kommunikaatiota jne.
Viimeaikaiset elämänlaatua koskevat tutkimustulokset ovat asettaneet suuremman
painoarvon kansalaisten subjektiivisille kokemuksille kuin objektiivisille näkökulmille.
Helposti ajatellaan, että raha tekee onnelliseksi, joten rikkailla olisi myös parempi
elämänlaatu. Terveyttä niin ikään pidetään ratkaisevana elämänlaatuun vaikuttavana
tekijänä. Raha ja terveys eivät kuitenkaan tuo mukanaan onnellisuutta.
Raha ei korreloi onnellisuuden kanssa, kun sellainen tulotaso yhteiskunnassa on
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saavutettu, että perustarpeet tulee tyydytettyä (Myers 2000, 54–60). Eräät tutkimukset
osoittavat, että mitä enemmän ihmiset keskittyvät taloudellisiin ja materialistisiin
asioihin sitä heikompi heidän hyvinvointinsa on (Ryan & Deci 2001). Tärkeää on siis
olla tietoinen tyydyttävien tarpeiden tasosta, joka on sosiaalisesti määriteltyä. Tämän
kynnysarvon alapuolella (köyhyys) rahalla ja hyvinvoinnilla on vahva yhteys.
Näin ollen silloin, kun elämämme ei kohtaa terveydellisiä tai taloudellisia haasteita,
on subjektiivinen elämänkokemus tärkein kriteeri elämänlaadun ymmärtämisessä ja
sitä arvioitaessa. Tässä kappaleessa esitellään elämänlaatuun liittyviä ulottuvuuksia,
näkökulmia, osatekijöitä ja indikaattoreita siten, että keskitytään vanhuksiin (ei
vammaisiin tai muuten haasteellisiin ryhmiin) sekä koulutukseen. Viimeisessä
kappaleen osiossa kehotetaan tutustumaan tarkemmin elämänlaadun yleisiin
käsitteisiin.

1.3.

Määritelmä

On erittäin vaikeaa löytää elämänlaadulle yleisesti hyväksyttyä määritelmää, sillä niitä
on yhtä monta kuin elämänlaadusta tehtyjä teorioita ja mallejakin. Lisäksi jokaisella
on aiheesta oma käsityksensä. Seuraavassa esittelemme lähtökohtana kolme yleisesti
hyväksytyintä elämänlaadun määritelmää.
Maailman terveysjärjestön WHO:n elämänlaadun työryhmä (WHO 1997) määrittelee
elämänlaadun ”yksilölliseksi kokemukseksi kulttuurin, arvojärjestelmän ja
henkilökohtaisten tavoitteiden, odotusten ja standardien kontekstissa”. Ulottuvuudet
ovat näkyvissä taulukossa 1.
Schalockin tutkimus (2000) keskittyy enemmän terveydellisiin seikkoihin ja
invaliditeettiin. Hänen määritelmänsä on seuraavanlainen: “Elämänlaatu on käsite,
joka heijastaa ihmisen tavoittelemaa kahdeksaa elämän perusehtoa: tunne-elämän
hyvinvointia, ihmissuhteita, materiaalista hyvinvointia, henkilökohtaista kehittymistä,
fyysistä hyvinvointia, itsemääräämisoikeutta, sosiaalista osallistumista ja oikeuksia”.
Ulottuvuudet on tarkemmin esiteltynä taulukossa 1.
Cummins (1997) esittelee mallin, joka soveltuu mihin tahansa kansakuntaan:
Quality of life is both objective and subjective, each axis being the aggregate of seven
domains: material well-being, health, productivity, intimacy, safety, community, and
emotional well-being. Objective domains comprise culturally-relevant measures of
objective well-being. Subjective domains comprise domain satisfaction weighted by
their importance to the individual
WHO:n määritelmän pohjalta voimme päätellä, että elämänlaadun käsite on vahvasti
yhteydessä yksilön omaan elinyhteisöön ja kulttuuritaustaan. Elämänlaatu on myös
hyvin subjektiivinen käsite, se on kuin havainto. Muissa määritelmissä, esimerkiksi
Schalockin, pyritään määrittelemään elämänlaatu luettelemalla sen osatekijöitä. Nämä
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ulottuvuudet ovat erittäin hyödyllisiä sekä arviointimielessä että silloin, kun halutaan
parantaa yksittäisiä elämänlaadun ulottuvuuksia purkamalla ne ensin osiin. On joka
tapauksessa vaikeaa tarkalleen nimetä elämänlaadun ulottuvuudet, sillä jokaisella
teorialla on oma joukkonsa elämänlaadun ulottuvuuksia. Toisessa määritelmässä
Schalock esittelee kahdeksan ulottuvuutta (eriteltynä taulukossa 1). Onneksi
suurin osa näistä on yhteisiä kaikille määritelmille. Cummins puolestaan painottaa
määritelmässään subjektiivisten tekijöiden tärkeyttä ja arvioi sekä subjektiivisia että
objektiivisia tekijöitä.

Perustarpeet
Ihmisen elämänlaatu voi olla esimerkiksi heikko, keskiverto tai hyvä. Eräät
elämänlaadun arviointityökalut antavat elämänlaadulle numeerisen arvon. Maslow’n
tarvehierarkiassa (Maslow & Cox 1987, kuva 2) tietyt elämisen perustarpeet,
selviytymisen olosuhteet, tulee olla saavutettuina ennen seuraaville elämänlaadun
tasoille nousemista. Tästä näkökulmasta katsottuna yksilön elämänlaadun taso voidaan
yhdistää hänen tyydytettyihin tarpeisiinsa Maslow’n tarvehierarkian mukaisesti.
Vakava köyhyys, huono terveys tai syrjintä ilmentää olosuhteita, jotka korreloivat
erittäin huonon elämänlaadun kanssa. Ihmiset vaativat elämäänsä perustarpeiden
täyttymistä (tulonlähde, asunto, turvallisuus), jotta voivat keskittyä muihin tarpeisiin
ja elämänlaadun kohentamiseen.

Kuvio 2. Maslow’n tarvehierarkia
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Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole keskittyä perustarpeisiin, jotka täyttymättöminä
vaarantavat elämänlaatua. Näitä ei täytetä koulutustoimilla vaan sosiaali- ja
terveyspalveluilla sekä tukitoimilla. Kun ihmisillä on riittävä tulonlähde ja terveys,
asunto, kokemus turvallisuudesta, sosiaaliset tukipalvelut kunnossa sekä mahdollisuus
liikkumiseen, voidaan alkaa keskustella elämänlaadun parantamisesta ja siitä, miten
se on hyödyllistä heidän itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle.
Elämänlaadun parantamisen pohdinta on vasta tavoitteemme ensimmäinen
näkökulma. Meidän tulee lisäksi pohtia elämänlaatua vaarantavia riskejä. Vanhusten
tapauksessa tulee olla perusteellista tietoa heidän sosiaalisista olosuhteistaan,
vanhenemisprosessista psyyken osalta sekä vanhuuden mukanaan tuomista
muutoksista ja haasteista. Vaikka nämä käsitteet käydään läpi myöhemmin, alamme
jo nyt purkaa elämänlaatua osatekijöihin ja keskitymme kattavasti vaatimuksiin, joita
seniorikansalaisilla elämänlaatua ajatellen mahdollisesti on.

Subjektiivisuus ja objektiivisuus
Elämänlaadun teoriat jakavat näkemyksen siitä, että elämänlaadulla on subjektiivinen
ja objektiivinen ulottuvuus. Teoriat, jotka keskittyvät moderneihin yhteiskuntiin eivätkä kolmannen maailman maihin tai köyhyyteen, painottavat kuitenkin subjektiivista
näkökulmaa. Saatamme vaistonvaraisesti luulla, että fyysisellä terveydellä ja rahalla
on suuri merkitys elämänlaatuun, kuten tutkimukset ovat osoittaneet ja että yleisen
käsityksen mukaan “mitä enemmän rahaa sitä onnellisemmaksi tulet” (Myers 2000,
Campbell 1981). Kuitenkin verrattaessa eri kansoja ja eri tason keskivertovarallisuutta
sekä ihmisten eri tason omaisuuksia, hävisi hyvinvoinnin ja rahan korrelaatiosuhde
(Myers 2000). Onnellisuus ei riipu ulkoisista tekijöistä ja joskus näiden kahden suhde on jopa päinvastainen: liian suuri omaisuus vähentää onnellisuutta (Ryan & Deci
2001).
Kuten edellä on jo mainittu, WHO:n ja Cumminsin mallit korostavat vahvasti
subjektiivisia tekijöitä, mikä on nähtävissä heidän arviointityökaluissaan. WHO
esittelee kaksi hyvin mielenkiintoista käsitettä määritelmässään: “yksilökäsitys”
ja “elinympäristön kulttuurinen ja arvojärjestelmän konteksti ”. Elämänlaatua
arvioitaessa tulee siis aina huomioida ihmisen elinympäristö ja hänen käsityskykynsä.
Itse asiassa WHO:n lyhennetyssä arviointityökalujen versiossa (WHOQOL-BREF)
yli puolet kysymyksistä on subjektiivisia (esim. Kuinka tyytyväinen olet...?), ja
objektiivisempia kysymyksiä kuten ”Kuinka paljon lääkehoitoa tarvitset päivittäin
toimiaksesi jokapäiväisessä elämässäsi?” on vähemmän.
Cumminsin arviointityökalu käyttää objektiivisten indikaattoreiden tasapainottajina
yksilöllisiä mittareita (kuten ”Kuinka tärkeää on…?” ja ”Kuinka tyytyväinen olet…?”),
joten yksilöllä voi olla hyvä toimeentulo ja materiaalinen hyvinvointi, mutta silti hän
tuntee itsensä onnettomaksi. Itse asiassa Cummin toteaa (Rapley 2003), että ihmisen
perustarpeiden tyydytyttyä hänen tyytyväisyystasonsa on 70 %–80 %:n luokkaa, kun
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taas verratessa ihmisten eri terveys- ja tulotasoja ei edellä mainittua korkeampaa
tyytyväisyystasoa ole tutkimuksissa todettu.

Muutoksiin sopeutuminen
Kukaan ei synny vanhana, ja jokaisella, joka vanhenee, on menneisyys ja sen tuomaa
elämänkokemusta. Ikäprosessi ymmärretään yleensä normaalina ikääntymisenä
(keskitasoisena, yleisenä ja normatiivisena), kun puolestaan onnistunut ikääntyminen,
joka on vähemmän yleistä, tarkoittaa vanhenemista ilman sairauksia. Tämä näkökulma
on aiheuttanut ristiriitoja (Schulz & Heckhausen 1996), ja siksi uudistettu onnistuneen
ikääntymisen käsite pohjautuu tämän ilmiön kehittymiselle. Vanhetessaan ihminen
kohtaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia, jotka tekevät heidät usein
alttiiksi hallitsemattomille tilanteille. Se, miten kohtaamme nämä tilanteet, vaikuttaa
elämänlaatumme subjektiivisen käsityksen heikkenemisenä tai vahvistumisena.
Tilanteiden hallitsemiseksi tarvitaan työkaluja, joita ovat ensisijainen ohjaus ja
toissijainen ohjaus.
Ensisijaisella ohjauksella pystymme vaikuttamaan ympäristöömme ja saamme sen sopeutumaan itseemme. Toissijaisella ohjauksella tarkoitetaan omaa sopeutumistamme
ympäristöön. Nuorten ja aikuisten tapauksissa on yleisimmin käytössä ensisijainen
ohjaus, kun sen sijaan vanhemmat ihmiset pyrkivät hallinnan säilyttämiseksi käyttämään toissijaista ohjausta (Maher 1999).
Cummins (2000) painottaa kognitiivisten suojelutekijöiden merkitystä. Tällaisia
suojelutekijöitä ovat itsetunto, koettu hallintakäsitys ja myönteisyys, jotka toimivat
elämänmuutosten vaikutusten puskureina ja tekevät elämänlaadusta homeostaattisen
(itse säädelty ja yleensä korkeatasoinen). Kun ihminen ei kestä negatiivisia elämäntilanteita, kertoo se täydellisestä ohjauksen puuttumisesta. Rapleyn mukaan (2003,
206) kaikki ulkoapäin tulevat epämiellyttävät asiat vaarantavat henkilön sopeutumista ympäristöönsä. Jos puskurit ovat riittämättömät, henkilö kokee tarpeensa tyydyttymättömiksi, mikä heikentää elämänlaatua yleisen tason alapuolelle. Tämä on kuvattuna kuviossa 3.
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Kuvio 3. Normaalissa tilanteessa yksilön elämänlaatu on hyvä
(tummemmat ympyrät). Uhat vaativat sopeutumista, erilaiset tilanteet
(a,b,c) vaativat kognitiivisia suojelutekijöitä. (Rapley 2003)

1.4.

Elämänlaadun ulottuvuudet

Yleensä elämänlaatua määriteltäessä useimmat tutkijat pyrkivät jakamaan termin
ulottuvuuksiin, joiden avulla sitä on helpompi ymmärtää ja nimetä ne tekijät, jotka
auttavat sen parantamisessa.
Schalock ja Verdugo (2002) vahvistavat, että elämänlaadun käsite heijastaa toivottuja
elämän olosuhteita, jotka ovat suhteessa kahdeksaan tarpeeseen tai alueeseen. Nämä
on esitelty yksityiskohtaisemmin taulukossa 1. Schalock (2011) uskoo myös näin:
[…] the best definition of [individual] quality of life is a multidimensional
phenomenon composed of core domains influenced by personal
characteristics and environmental factors. These core domains are the
same for all people, although they may vary individually in relative value
and importance. In this regard, the assessment of quality of life domains is
based on culturally sensitive indicators

Taulukko 1. Elämänlaadun ulottuvuudet Schalockin ja Verdugon (2002)
mukaan.
Tekijät

Alueet

Itsenäisyys

• Henkilökohtainen kehittyminen
• Itsemääräämisoikeus
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Tekijät

Alueet

Sosiaalinen kanssakäynti

• Ihmissuhteet
• Sosiaalinen osallistuminen
• Oikeudet

Hyvinvointi

• Emotionaalinen hyvinvointi
• Fyysinen hyvinvointi
• Materiaalinen hyvinvointi

Maailman terveysjärjestö (WHO) esittää, että elämänlaatua mitattaisiin jakaen se
ensin 24 osaan ja kuuteen alueeseen.
Taulukko 2. WHO:n elämänlaatua mitattavat alueet ja niiden osat (WHO 1997)
Alue

Alueiden sisältämät osat
0. Yleinen elämänlaatu ja terveydentila

1. Fyysinen kunto

1.1. Energia ja uupumus
1.2. Kipu ja epämukavuus
1.3. Uni ja lepo

2. Psyykkinen kunto

2.1. Ruumiinkuva ja ulkomuoto
2.2. Negatiiviset tuntemukset
2.3. Positiiviset tuntemukset
2.4. Itsetunto
2.5. Ajattelu, oppiminen, muisti ja keskittyminen

3. Itsenäisyyden taso

3.1. Liikkuvuus
3.2. Päivittäiset toiminnot
3.3. Riippuvuus lääkkeistä ja apuvälineistä
3.4. Työkyky

4. Sosiaaliset suhteet

4.1. Henkilökohtaiset suhteet
4.2. Sosiaalinen tuki
4.3. Seksuaalinen aktiivisuus

5. Ympäristö

5.1. Taloudelliset resurssit
5.2. Vapaus, fyysinen turvallisuus ja turvallisuudentunne
5.3 Terveys ja sosiaaliturva: laatu ja saavutettavuus
5.4. Kotiympäristö
5.5. Tiedon ja taitojen hankkimisen mahdollisuudet
5.6. Vapaa-ajan mahdollisuudet ja osallistuminen
5.7. Fyysinen ympäristö (saasteet/melu/ liikenne/ilmasto)
5.8. Liikenne
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Alue

Alueiden sisältämät osat

6. Hengellisyys / Uskonto
/ Henkilökohtaiset

6.1. Uskonto/hengellisyys/henkilökohtaiset uskomukset

uskomukset

Taulukko 2 esittelee kuusi aluetta ja niiden 24 osaa, jotka WHO:n WHOQOL-100
-arviointityökalun avulla mittaavat elämänlaatua. Myöhemmät tutkimukset esittävät
kuuden alueen yhdistämistä neljäksi: fyysinen, psyykkinen, sosiaaliset suhteet ja
ympäristö (WHOQL-BREF).
Taulukko 3 esittelee Cumminsin kuusi aluetta elämänlaadun asteikolla (1997).
Jokaisella alueella on kolme objektiivista ja kaksi subjektiivista mittaria. Yhteen
koottuna ne tarjoavat yhtenäisen hyvinvoinnin mittarin. Kyse on todistetusti
luotettavasta ja toistettavissa olevasta testistä (Rapley 2003, 94–95), joka on
suunniteltu yleisesti aikuisväestölle.
Taulukko 3. Kattava elämänlaadun alueiden asteikko aikuisille (Cummins
1997).
Alue

Osat

1. Materiaalinen hyvinvointi

Asuminen, omaisuus, arvioidut tulot

2. Terveys

Lääkärikäynnit, invaliditeetti tai sairaus, lääkitys

3. Tuotteliaisuus

Aika töissä, vapaa-aika, TV-tunnit

4. Läheisyys

Keskustelu, huolenpito, toimeliaisuus

5. Turvallisuus

Uni, koti, levottomuus

6. Paikka yhteisössä

Toimeliaisuus, luottamus, neuvot

7. Emotionaalinen hyvinvointi

Pystyvyys, toiveet

1.5.

Elämänlaadun parantaminen

Henkilön elämänlaadun parantaminen on vaikeaa, jos elämän perustarpeet on jo
tyydytetty, ja se on mahdollista vain pitkällä aikavälillä. Emme voi esimerkiksi viedä
sosiaalisia vaikeuksia kokevaa henkilöä juhliin, koska ajattelemme, että hän hyötyy siitä
sosiaalisesti tai kertoa vakavasti sairaalle ihmiselle, että kaikki kääntyy paremmaksi.
Elämänlaadun subjektiivinen kokeminen muuttuu yksilötasolla läpi elämän. Se on
eräänlainen elämänasenne ja asenne itsessämme, jota ei voi opettaa mutta jota voidaan
edistää koulutusintervention avulla. Asenteen voi oppia rohkaisemalla ihmisiä
osallistumaan, kannustamalla heitä toimimaan ja reagoimaan sekä ymmärtämään
itseään ja ympäristöään.
Seuraavassa on esitelty tärkeimmät toimet elämänlaadun parantamiseksi koulutuksen
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avulla elämänlaadun pääteorioista poimittuna.

Sopeutuminen
Muutoksia tapahtuu kehossamme, elämässämme ja ympäristössämme ja näillä
muutoksilla voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia elämänlaatuumme.
Cumminsin mukaan elämänlaatu säilyy hyvänä sellaisilla ihmisillä, joilla on kyky
sopeutua elämänmuutoksiin. Näitä muutoksia voi tarkastella kahdesta näkökulmasta:
•

Muutoksia tapahtuu itsessämme ja kehossamme sairauksien, onnettomuuksien,
etenevien sairauksien aiheuttamina tai ikääntymisen aiheuttamien muutosten
seurauksena. Tähän ryhmään kuuluvat ajattelussamme tapahtuvat tietoiset ja
tiedostamattomat muutokset, joita emme pysty hallitsemaan tai ohjaamaan.

•

Muutoksia tapahtuu ympäristössämme, yhteiskunnassa yleensä, omassa
yhteisössämme, perhepiirissä ja ystävien keskuudessa. Nämä muutokset
saattavat olla traumaattisia (esim. tyttären avioero) tai eteneviä (uudet roolit
isovanhempina).

Ensimmäinen askel on ymmärtää uusi ympäristö, muutos itsessä, sen rakenne ja uusi
rooli. Seuraavaksi on vaihtoehtona joko hyväksyä muutokset, selvitellä ne tai taistella
niitä vastaan.

Sosiaalinen osallistuminen
Elämänlaatu on läheisesti yhteydessä sosiaaliseen osallistumiseen. Ihminen kokee
tyytyväisyyttä osallistuessaan aktiviteetteihin perheen, työpaikan ja yhteisönsä parissa,
kun hän pääsee käyttämään taitojaan ja kasvattamaan persoonallisuuttaan.
Sosiaalisella osallistumisella tarkoitamme merkittävää sosiaalista osallistumista eli
henkilökohtaista vuorovaikutusprosessia, johon liittyy osallistumista ja sitoutumista
yhteiseen toimintaan ja joka on henkilölle hyödyllistä. Sosiaalinen osallistuminen
viittaa tukijärjestelmiin ja psyykkis-sosiaalisiin resursseihin yksilöiden välillä, ja näille
on tunnusomaista materiaalinen apu, fyysinen tuki, yhteiset ajatusmallit, tunteet
ja kokemukset sekä myönteiset sosiaaliset kontaktit. Merkittävään sosiaaliseen
osallistumiseen sisältyy neljä aluetta: koulutus ja ammatti, fyysinen toiminta ja
ryhmässä tapahtuva harrastaminen sekä sosiaaliset suhteet, joiden tavoitteena on
keskinäinen vuorovaikutus ja sosiaalinen kanssakäyminen. Sosiaalisten kontaktien
laadulla on kuitenkin merkittävämpi rooli kuin niiden määrällä.

Vastaanota ja anna tukea
Elämänlaatuun vaikuttavia merkittäviä ympäristötekijöitä ovat pääasiassa sellaiset,
jotka mahdollistavat yksilölle yhteyden, tuen ja seurustelun muiden ryhmien kanssa
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(perhe, ystävät, naapurit, yhteisö jne.).
Ristiriitaisuutta syntyy, kun ihminen pyrkii toisaalta olemaan itsenäinen ja omillaan
toimeen tuleva ja toisaalta mukana yhteisössään, kun hän ottaa vastaan tukea ja on
sosiaalisesti aktiivinen itsenäisyyden kustannuksella. Schalock ja Verdugo (2003: 161–
181) tutkivat tätä suhdetta arvioimalla sekä perhettä, johon yksilö tuntee kuuluvansa,
että yksilöä. Näin ollen esimerkiksi vapaa-aika ja nautinto voidaan arvioida joko
yksilötasolla tai ryhmän tasolla. Siksi vaikka sosiaalinen ryhmä on tosiasiallinen
nautinnon lähde, nauttii yksilö henkilökohtaisesti tilanteesta.
Perheen merkitys vaihtelee suuresti eri kulttuurien välillä, ja myös yksilötasolla sen
tärkeys vaihtelee joskus myös auktoriteettikysymyksiin liittyen. Lisäksi on ihmisryhmiä,
joiden kanssa joudumme joskus haluamattammekin olemaan tekemisissä (naapurit,
työkaverit, lastemme ystävät jne.). Tärkeimpiä ihmisryhmiä ovat kuitenkin ne, joiden
kanssa voimme samaistua, joista voimme huolehtia ja joilta saamme tukea kuten
ystävät ja työtoverit, joilta saatu hyöty on tärkeämpää kuin yksilöllisyyden tunteet.
Kaksi tärkeää elämänlaatuun liittyvää puolta nousee näin ollen esille:
•
•

valinta tai koettu hallintakäsitys omaa ryhmää valittaessa ja
mukaan ottaminen.

Ryhmään kuulumisen tunne ja sen osana oleminen on yhteydessä itsevarmuuteen,
affektiivisiin taitoihin, kommunikointi- ja ihmissuhdetaitoihin sekä ryhmään
kuulumisen omaksumiseen ja joskus myös yhteiseen päätöksentekoon ja yhteistyöhön.

Ole aktiivinen
Jatkuva päämäärien ja tavoitteiden asettaminen elämässä sekä sosiaalisen ryhmän
aktiivisena jäsenenä oleminen ovat yhteydessä kestävään, hyvään terveydentilaan.
Eriksonin mukaan (1985) vanhempien ihmisten tulee säilyttää tuotteliaisuutensa:
toisaalta olla tuotteliaita ja luovia ja toisaalta luoda siteitä muihin ja myös tuntea
itsensä vastuulliseksi muista ihmisistä, koska ihmisten elämät ovat yhteydessä
toisiinsa. Tämän vuoksi on tehtävä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden ja päämäärien
saavuttamiseksi sosiaalisen kanssakäymisen ja solidaarisuuden kautta. Sosiaalinen
osallistuminen ei saa olla vain yksilön oman aloitekyvyn varassa, mikä on puolestaan
yhteydessä yksilön elämäntapaan sekä sisäisiin ja ulkoisiin motiiveihin. Sosiaalinen
osallistuminen on myös suhteessa siihen paikkaan, jonka yhteiskunta on vanhemmille
kansalaisilleen määritellyt.

Jatka aina oppimista
Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet elinikäisen oppimisen tärkeyden
elämänlaadulle nimenomaan psyykkisenä toimintana. Oppiminen on toimintaa, joka
pitää yksilön aktiivisena ja lisää luovuutta, henkilökohtaista kehitystä ja taitoja sekä
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tyytyväisyyttä elämään (Brocket 1985, Ladmin 1997, Schuller 2004). Elinikäinen
oppiminen on näin ollen tehokas työkalu henkilökohtaisen kehityksen ulottuvuudessa
(Shalock & Verdugo 2002).

1.6.

Yhteenveto

Kuten olemme havainneet, elämänlaatu on monimutkainen asia. Sen parantamiseksi ei
ole yhtä ainoaa tai helppoa tietä. Koulutuksella voi kuitenkin nostaa elämänlaadun tasoa
tai ainakin estää sen heikkeneminen. Hyvin suunnitelluilla sosiaali- ja koulutustoimilla
voidaan opettaa seniorikansalaisia mutta myös mahdollistaa heille uusien taitojen ja
asenteiden saavuttaminen. Tämä on yhteydessä kykyyn oppia enemmän itsestään,
itselle tärkeiden asioiden tunnistamiseen lähiympäristössä (perhe, ystävät jne.) sekä
hyödyllisten taitojen saavuttamiseen. Taitojen avulla ihmiset luovat positiivisia siteitä
ympäristössään, mikä mahdollistaa sosiaalisen tuen, avun antamisen ja saamisen,
omien kiinnostusten kohteiden puolustamisen tai muutosten hyväksymisen.
Tässä kappaleessa on esitelty joitakin ehdotuksia elämänlaadun parantamiseksi, mutta
lista ei välttämättä ole täydellinen. Vanhukset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, jonka
jokaisella yksilöllä omat tarpeensa ja ongelmansa, ja näin ollen heidän käsityksensä
elämänlaadusta on vielä monimutkaisempi. Koulutus on hyvin hyödyllinen työkalu,
kun halutaan edistää oppimisen jatkuvuutta ja opettaa yksilössä itsessään ja
ympäristössä tapahtuvien muutosten merkitystä sekä sopeutumista.
Toinen tärkeä näkökulma vanhusten ja elämänlaadun välillä on pyrkimys nuorena pysymiseen ja luuloon siitä, että vanhenemisprosessi on mahdollista pysäyttää tekemällä
samoja asioita kuin nuorempana. Elämänlaadun kannalta on tärkeää hyväksyä itsensä
ja rajoituksensa, mutta oppimisprosessin kautta voi löytää uusia mahdollisuuksia itsestään ja tiedostamatonta nautintoa sekä uusia tapoja olla onnellinen, tuottelias ja
hyödyllinen muille.
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2. Vanheneminen
Ulla Eloniemi-Sulkava
University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Finland

2.1.

Johdanto

Vanhusten (65+) määrä on jatkuvassa kasvussa Euroopassa. Yleisesti ottaen vanhukset
elävät pidempään, ovat koulutetumpia ja toimintakykyisempiä kuin heitä edeltävä
sukupolvi yli 65-vuotiaina. He ovat tottuneet aktiiviseen ja osallistuvaan elämään ja
ovat kiinnostuneempia elinikäisestä oppimisesta. Koulutuslaitosten tulisi tarjota laaja
valikoima erilaista toimintaa, jotta nykyisen heterogeenisen joukon erilaiset tarpeet
täyttyisivät. Koulutuksen suunnittelijoilla ja opettajilla tulee olla ajankohtaista tietoa
normaalista ikääntymisestä. Heidän tulee ymmärtää hyvää henkistä ikääntymistä
tukevat seikat sekä tiedostaa faktat, jotka uhkaavat sitä. Ikääntymiseen liittyy myös
paljon ennakkokäsityksiä ja vääriä olettamuksia ikääntymisprosessin ulottuvuuksista
ja ikääntyvistä ihmisistä, ja tähän vaikuttaa ikäsyrjintä. Tämä kappale esittelee
gerontologista tietoa opettajille, jotka tarjoavat ikääntyvien elämänlaatua edistävää
koulutusta.
Jopa hyvin iäkkäillä ihmisillä (yli 85+) on kaikki mahdollisuudet oppimiseen ja
opiskelusta nauttimiseen. Vaikka joillakin alueilla kognitiivinen suorituskyky iän myötä
heikkenee, säilyy ajattelu kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla ja mahdollistaa normaalin
hyvän elämän ja elinikäisen oppimisen jatkumisen. Esimerkiksi elämänkokemus ja
viisaus kompensoivat kognition heikkenemistä.
Opettajien tulisi olla tietoisia kaikista ikäihmisten opiskelumotivaatioon vaikuttavista
seikoista sekä heidän mahdollisuuksistaan olla läsnä ja aktiivisesti osallistua opetukseen.
Kuulon ja näön mahdollinen heikkeneminen saattavat aiheuttaa vaikeuksia. Lisäksi
vanhenevilla ihmisillä on riski erilaisiin menetyksiin kuten toimintakyvyn, puolison
tai ystävän menettämiseen. Ilman sairauksia henkilöllä voi olla hyvä toimintakyky
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aina 90 ikävuoteen asti, mutta terveysongelmat lisääntyvät ikääntyessä ja uhkaavat
toimintakykyä. Vaikka toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttaa motivaatioon ja
oppimiseen, ei se kuitenkaan ole esteenä elinikäiselle oppimiselle.
Ikääntyminen on monimutkainen ja heterogeeninen prosessi. Senioriopiskelijoiden
keskuudessa saattaa olla kaksi sukupolvea (esim. 65 ja 90 ikävuoden välillä).
Stereotypioita tulisikin välttää. Tämä kappale painottaa vanhempien ihmisten
resursseja huomioimatta perinteisiä vanhuuden stereotypioita yhteiskunnassamme,
jossa nuoria ihannoidaan.

2.2.

Ikääntymisen faktoja

Suomessa on yhteensä 5,4 miljoonaa asukasta, joista 17,6 % on yli 65-vuotiaita.
Kaikilla näillä vanhemmilla ihmisillä on ainakin joitakin vuosia kokemusta koulusta;
vähintään kuusi vuotta tai paljon enemmän. Suomessa ei ole lukutaidottomuutta.
65–74-vuotiaiden ikäryhmässä 50,5 % naisista ja 47,4 % miehistä ovat saaneet
peruskoulutuksen, 25,1 % naisista ja 31,5 % miehistä keskiasteen koulutuksen ja 24,4
% naisista ja 21,2 % miehistä korkeakoulutasoisen koulutuksen. 75+-ikäryhmässä
prosentuaaliset osuudet naisten ja miesten kesken vastaavissa koulutuksissa ovat 73 %
ja 59 %, 14,4 % ja 25,9 % ja 12,6 % ja 15,1 %. (Koskinen ym. 2012.)
Vanhusten eliniänodote on jatkuvasti nousussa. Suomessa vuonna 2012 poikavauvan
eliniänodote oli 75,5 vuotta ja tyttövauvan 83,02 vuotta2 . Kun he saavuttavat nämä
iät, on heidän eliniän odote vastaavasti 7.9 vuotta ja 9.5 vuotta (taulukko 4). Samaan
aikaan vanhuksien toimintakyky on jatkuvasti kasvussa ja näin ollen he elävätkin
vanhemmiksi yhä toimintakykyisemmin eikä päinvastoin.
Taulukko 4. Arvioitu eliniänodote naisilla ja miehillä kussakin ikäluokassa
Miehet

Naiset

75 v: 11 vuotta
80 v: 8 vuotta
85 v: 6 vuotta
90 v: 4 vuotta
95 v: 3 vuotta
100 v: 2 vuotta

75 v: 13 vuotta
80 v: 11 vuotta
85 v: 7 vuotta
90 v: 5 vuotta
95 v: 4 vuotta
100 v: 2,5 vuotta

Ihmisen kognitio (esim. havaintokyky, muisti, tarkkaavaisuus, ymmärrys) on täysin
kehittynyt 25 ikävuoteen mennessä. Keski-iässä kognitio alkaa laskea. Kaikissa
kognitiivisissa ilmiössä näkyy heikkenemistä ihmisen ikääntymisen myötä. Joka
tapauksessa heikentymisestä huolimatta hyvinkin vanhalla ihmisellä on hyvin
säilyneitä kognitiivisia kykyjä, joiden ansiosta hän voi elää normaalia ja hyvää elämää
pystyen jatkamaan elinikäistä oppimista.
2 http://www.indexmundi.com/finland/life_expectancy_at_birth.html
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Dementia ja muistinmenetykset ovat vanhempien ihmisten suurimpia pelkoja.
Selvä muistin heikkeneminen ja muiden kognitiivisten toimintojen laskeminen ei ole osa
normaalia vanhenemisprosessia vaan merkki patologisesta oireyhtymästä, pääasiassa
dementiasta tai masennuksesta. Normaalissa ikääntymisessä pitkäaikaismuisti
säilyy hyvin, mutta vastaavasti työmuistissa, joka on osa lyhytaikaista muistia,
tapahtuu rappeutumista. Tämä johtuu ikääntymisen vaikutuksesta tapahtuvasta
hidastumisprosessista. On kuitenkin painotettava, että suorituskyvyissä on suuria eroja
yksilöiden välillä. On myös 75–90-vuotiaita, joiden muistikyvyssä ei ole havaittavissa
heikkenemistä (Suutama 2010).
Eräistä muistin suorituskykyyn vaikuttavista seikoista on hyvä olla tietoinen
järjestettäessä koulutusta senioreille (taulukko 5). Hyvä kenttä elinikäiselle
oppimiselle on tarjota yksilöllistä räätälöityä toimintaa, motivaatiota, myönteinen
oppimisympäristö, uusia virikkeitä sekä edistää positiivista mielialaa. Senioreille tulee
kertoa, että muistia voi harjoittaa. Optimaalisen kognitiivisen tason voi saavuttaa
tarpeellisella määrällä unta, ravintoa ja liikuntaa. Sairauksista ja toiminnanvajauksista
tulee asianmukaisesti huolehtia, jotta voidaan optimoida kognitiivisten toimintojen
taso (Suutama 2010).
Taulukko 5. Muistikykyyn vaikuttavat negatiiviset ja positiiviset tekijät
(Suutama 2010)
Positiiviset tekijät

Negatiiviset tekijät

Toimeliaisuus
Uudet kokemukset ja virikkeet
Muistiharjoitteet
Hyvä motivaation taso
Positiiviset asenteet
Positiivinen mieliala
Terveys, hyvä kunto
Liikunta
Elinvoimaisuus, hyvä unenlaatu
Hyvä ravinto

Passiivisuus
Virikkeetön ympäristö
Muistin vähäinen käyttö
Motivaation puute
Negatiiviset asenteet
Masentuneisuus
Sairaudet, huono kunto
Liikunnan puute
Väsymys, unettomuus
Huono ravinto

Aiemmin kappaleessa todettiin, että älykkyys ei heikkene ikääntymisen myötä.
Tämän virheellisen väitteen synnytti vääristynyt tutkimus, jossa eri sukuolvien
älykkyyttä verrattiin poikittaistutkimuksella. Kun saman ryhmän älykkyyttä tutkittiin
pitkittäistutkimuksella läpi heidän elämänsä, ei ikääntymiseen liittyvää älykkyyden
heikkenemistä paljastunut. Kiteytynyt älykkyys, joka pohjautuu elinikäiselle
oppimiselle, elämänkokemuksille ja lisääntyneelle tiedonmäärälle, jopa paranee
ikääntymisen myötä päinvastoin kuin joustava älykkyys, joka testeissä heikkenee
ikääntymisen seurauksena. Joka tapauksessa ihmisten kesken on havaittavissa
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suurta vaihtelevuutta eikä yleistyksiä voida tehdä. Tämän vaihtelevuuden saa aikaan
koulutus, elämäntyyli ja se, miten aktiivisesti ihminen käyttää kykyjään jokapäiväisessä
elämässä. Tutkimukset osoittavat, että harjoittelulla voi vaikuttaa sekä joustavaan että
kiteytyneeseen älykkyyteen jopa myöhemmässä elämänvaiheessa. Johtopäätöksenä
tästä voimme todeta, että ainakin osa ikääntymiseen liittyvistä muutoksista on
seurausta käyttämättömistä kyvyistämme eikä johdu itse vanhenemisesta (Kuusinen
2010).
Muutokset vanhenevan ihmisen sosiaalisessa verkostossa ja perheen rakenteessa
voi lisätä yksinäisyyden riskiä. Suomalaisiin yksinäisyystutkimuksiin perustuen
yksi kolmasosa vanhuksista kokee yksinäisyyttä, johon liittyy negatiivisia tunteita ja
seurauksia sosiaalisessa kanssakäymisessä (Savikko ym. 2005, Tiikkainen & Heikkinen
2005). Suomessa hyvin harva vanhus elää samassa taloudessa lastensa kanssa
kuten muutamia vuosikymmeniä sitten. Lapset asuvat kaupungeissa ja ikääntyvät
vanhemmat ovat jääneet elämään maaseudulle. Subjektiivisia syitä yksinäisyydelle
ovat puolison menetys, sairaudet ja ystävien puute (Savikko ym. 2005). Yksinäisyys
on vahvasti yhteydessä masentuneisuuden oireisiin (Tiikkainen & Heikkinen 2005)
ja muihin vakaviin epäsuoriin merkkeihin kuten heikentyneeseen elämänlaatuun,
lisääntyneeseen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden käyttöön. Elinikäistä
oppimista tarjoavat laitokset voivat tarjota merkityksellistä toimintaa, sosiaalisen
ympäristön ja vertaistukea senioreille.

2.3.

Ikääntymisen kokemus

Ihmisen kokemus iästään ei ole riippuvainen hänen todellisesta iästään. Vanhenevalla
ihmisellä on omat henkilökohtaiset kokemuksensa ikääntymisestä. Ikääntymisen
kokemus on juuri se ulottuvuus, jonka vuoksi senioreista puhuttaessa ei tule tehdä
yleistyksiä. Persoonallisuus, elämänhistoria ja kokemukset, henkilökohtainen
suhtautuminen vanhenevaan kehoon ja sairauksiin, ympäröivän yhteisön asenteet
sekä sosiaaliset suhteet vaikuttavat kaikki ikääntymisen kokemukseen.
Suomalainen
tutkijatohtori
Riitta-Liisa
Heikkinen
on
toteuttanut
pitkäaikaistutkimuksen senioreiden ikääntymisen kokemuksista viiden vuoden
välein mitattuna ja alkaen 80 ikävuodesta. Tutkimukseen osallistuvien kertomukset
paljastivat heidän kokemuksensa ikääntymisestä kullakin hetkellä. Vanhenemisen
kokemus on kytköksissä vallitsevaan kulttuuriseen ja historialliseen todellisuuteen,
mutta sitä ohjaavat yksilölliset kehitystekijät, henkilöhistorialliset elämäntapahtumat,
tilannetekijät ja kriisit elämässä (Kuvio 4). Seniorit, joilla on hyvä itsetunto ja positiiviset
elämänasenteet, tunsivat itsensä harvemmin vanhoiksi ja masentuneiksi verrattuna
niihin senioreihin, joilla oli vastakkaisia tuntemuksia. Oli kuitenkin havaittavissa, että
ihmiset, jotka saavuttivat 90 ikävuoden, olivat ”oppineet vanhenemisen”. He pystyivät
tekemään kompromisseja ja heillä oli kyky selvitä elämän kriisitilanteista (Heikkinen
RL 1993).

28

Kuvio 4. Kokemuksellisen ikääntymisen malli (Heikkinen RL 2010)
Tästä johtopäätöksenä voimme todeta, että yksilöllisiä ikääntymisen näkökohtia
voi todella ymmärtää vain kuuntelemalla henkilön omia elämänkertomuksia ja
kokemuksia ikääntymisestä. Senioreiden kuunteleminen on hyvin olennainen taito,
kun työskennellään ikääntyneiden koulutuksen kentällä. Kuuntelemalla sekä opimme
senioreista että löydämme seniorikoulutukselle uusia innovaatioita ja tehokkaita
apukeinoja elinikäisen oppimisen helpottamiseksi.

2.4.

Onnistuneen vanhenemisen käsite

Ikääntymisprosessi sisältää useita elementtejä. Sen objektiivisia tekijöitä ovat henkilön
ikä, mitattu toimintakyky ja todetut sairaudet. Näiden ohella ikääntyminen on vahvasti
subjektiivinen kokemus itsestä, sairauksista ja oireista sekä subjektiivisesta toimintaja kognitiivisesta kyvystä. Ikääntymisprosessiin sekä ikääntymisen kokemiseen
vaikuttaa suuri joukko tekijöitä. Onnistunut vanheneminen ei ole ainoastaan terveenä
pysymistä vaan vaatii myös yksilön subjektiivista tyytyväisyyttä omaan elämäänsä,
aktiivista sosiaalista osallistumista, hyvää kognitiivista suorituskykyä ja psyykkisiä
resursseja (Kuvio 5).
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Kuvio 5. Onnistuneen vanhenemisen elementit kirjallisuuteen perustuen
Edellä mainittua hahmotelmaa tukevat britannialaiset Bowling & Dieppe, jotka ovat
tutkineet onnistuneen vanhenemisen käsitettä.
Sekä teoreettiset lähtökohdat että maallikoiden käsitykset paljastavat onnistuneen
vanhenemisen kokonaisuuden. Hyvä terveys, toimintakyky ja sairauksien puuttuminen
ovat vain yksi osa onnistunutta vanhenemista (Taulukko 6).

Kuvio 6. Ikääntyvän ihmisen terveys dynaamisena prosessina (Heikkinen E 2010)
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Taulukko 6. Onnistuneen vanhenemisen tunnusmerkkejä (Bowling and
Dieppe 2005).
Teoreettiset lähtökohdat

Maallikoiden käsityksiä

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Elinajan pituus
Tyytyväisyys elämään ja hyvinvointi
(sisältää onnellisuuden ja tyytyväisyyden)
Mielenterveys ja kognitiiviset toiminnot
Yksilöllinen kasvu, kyky oppia uutta
Fyysinen terveys ja toimintakyky,
itsenäisyyden mahdollistava toimintakyky
Psyykkiset voimavarat, sisältää koetun
autonomisuuden, hallinta, itsenäisyys,
sopeutuminen, pärjääminen, itsetunto,
positiivinen elämänkatsomus, tavoitteet,
kokemus itsestä
Yhteiskuntasuhteet, vapaa-ajan aktiivisuus
ja osallistuminen
Sosiaalinen tukiverkosto, tuki,
osallistuminen, aktiivisuus

Aikaansaavuus
Kyky nauttia ruoasta
Taloudellinen turvallisuus
Naapuruus
Fyysinen olemus
Tuottavuus ja osallistuminen
Elämän tarkoituksellisuus
Hengellisyys

Lopuksi koulutuslaitoksilla on tärkeä rooli onnistuneen vanhenemisen tukemisessa:
tarjota sellainen koulutusympäristö, jossa onnistuneen vanhenemisen tunnusmerkit
on otettu huomioon. Tämä vaatii laajan kurssitarjonnan ja räätälöityjen
opetusmenetelmien käytön.

2.5.

Yhteenveto ja haasteet

Senioreiden elinikäinen oppiminen vaatii opettajilta ajantasaista gerontologista
tietoutta ja positiivisia asenteita ikääntymistä ja vanhenevia ihmisiä kohtaan.
Ikääntyvillä ja jopa hyvinkin iäkkäillä ihmisillä, lukuun ottamatta kognitiivisia
häiriöitä sairastavat henkilöt, (Alzheimer ja siihen rinnastettavat sairaudet) ei ole
omaa motivaatiotansa lukuun ottamatta mitään esteitä oppimiselle. Näin ollen
ikääntyvien ihmisten tarpeita ja odotuksia täyttävää koulutustoimintaa tulee olla
tarjolla. Ikäihmiset ovat kaikkein heterogeenisin ryhmä ja he vaativat räätälöityjä
aktiviteetteja.
Täytyy muistaa, että yhteiskunnissamme tapahtuva ikäsyrjintä vaikuttaa ikääntyviin
ihmisiin ja luo esteitä heidän osallistumiselleen ja koulutustoiminnalleen. Siksi
meidän tulee taistella vääränlaista tietoa ja asenteita vastaan sekä kehittää elinikäistä
oppimista senioreiden elämänlaadun tukemiseksi.
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3. Sosiaalinen yhteys
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3.1.

Johdanto

Seniorikansalaiset ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Tammikuun ensimmäisenä päivänä
vuonna 2010 Euroopassa oli yli 87 miljoonaa yli 65-vuotiasta ihmistä, mikä edustaa
17,4 prosenttia koko väestöstä. EU:n komission väestötieteen raportti 2010 kertoo,
että ”ympäri Eurooppaa on tapahtumassa asteittaisia suuria muutoksia ja kaksi
positiivista kehityssuuntaa on nähtävissä: hedelmällisyys on lievässä nousussa,
samoin eliniänodote”. Eurooppalaiset vanhenevat ja heidän määränsä lisääntyy.
Yli 60-vuotiaiden EU-kansalaisten määrä kasvaa vuosittain yli kahdella miljoonalla
henkilöllä, mikä on karkeasti laskien kaksi kertaa enemmän kuin havaittiin vuoteen
2008 mennessä. Vuonna 2009 kansalaisten keski-ikä oli 40,6, ja sen arvioidaan
nousevan 47,9:än vuoteen 2060 mennessä. Pitkä ja aktiivinen elämä tarkoittaa
tuotteliaampaa eläkeikää ja osallistumista kansalaisyhteiskuntaan.
EU:n aktiivisen ikääntymisen teemavuonna 2012 on tärkeää kohdata ikääntyvän
kansakunnan haasteet. Työelämästä eläkkeelle jääminen ei tarkoita yksilön aktiivisuuden loppumista. Asema suhteessa tuloihin, koulutukseen, perheeseen rooleihin ym. voivat vaikuttaa henkilön elämänlaatuun, ja nämä sosiaaliset seikat tulee ymmärtää selkeästi koulutusohjelmia suunniteltaessa.
Tässä kappaleessa esitellään joitakin tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon kohdatessamme aikuiskoulutuksen haasteita senioreiden osalta.

3.2.

Väestöryhmä

Vuoden 2010 alussa EU27:n väestö oli 501,1 miljoonaa ihmistä. Eurostatin
väestöennusteen (EUROPOP2008, convergence scenario) vuoden 2008 mukaan EU:n
väestö kasvaa vähitellen 520,7 miljoonaan vuoteen 2035 mennessä ja laskee jälleen
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vähitellen 505,7 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä.
Lisäksi ennusteen mukaan EU27:n väestö on vuonna 2060 vain hiukan suurempi
kuin tällä hetkellä mutta paljon vanhempi. Väestöryhmän vanhenemisen seuraukset
EU:ssa tulevat todennäköisesti olemaan hyvin merkittäviä tulevina vuosikymmeninä.

Kuvio 7. Väestön prosentuaaliset osuudet
Jatkuvasti laskussa oleva syntyvyys ja korkeampi elinajanodote tulevat muuttamaan
EU27:n ikäpyramidia. Luultavasti kaikkein tärkein muutos on kehitys kohti vanhempaa
väestöä, mikä on jo nähtävissä muutamissa jäsenvaltiossa.
Toinen esimerkki ikääntyvän väestön kehityksen suunnasta on keski-ikä, joka nousi
EU27 maissa vuoden 1990 35,2 ikävuodesta 40,9 ikävuoteen 2010 mennessä.

3.3.

Vanheneva väestö

EU27:n väestö vanhenee jatkuvasti johtuen nousevasta elinajanodotteesta ja
vuosikymmeniä matalana säilyneestä syntyvyyden tasosta. Eurostatin väestöennusteet
osoittavat vanhenemisen suuntauksen jatkuvan tulevina vuosikymmeninä. EU27:n
vanhemman väestön, yli 65-vuotiaiden, suhteellinen osuus työssäkäyvästä väestöstä
oli 25,9 % vuonna 2010.
Vuoden 2010 alussa nuoren väestön osuus (0–19-vuotiaat) oli 21,3 %, 20–64-vuotiaiden
osuus 61,3 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 17,4 % koko väestöstä.
Jäsenmaista tarkasteltaessa Irlannissa oli suurin suhteellinen osuus 0–19-vuotiaita
27,5 % ja Saksassa pienin 18,8 %. Saksassa oli myös suurin suhteellinen osuus yli
65-vuotiaita, 20,7 %, ja Italiassa toiseksi suurin, 20,1 %. Pienin suhteellinen osuus yli
65-vuotiaita oli Irlannissa (11,3 %), Slovakiassa (12,3 %) ja Kyproksella (13,1 %).
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Väestön vanheneminen on alkanut EU27-maissa useita vuosikymmeniä sitten ja on
ollut pitkän ajanjakson kehityssuunta. Vuosien 1990 ja 2010 välillä työssäkäyvän
väestön (20–64-vuotiaat) osuus nousi 1,8 prosenttiyksikköä ja vanhemman väestön
(yli 65-vuotiaat) nousi 3,7 prosenttiyksikköä.
EU27-maiden keski-iän muuttuminen on myös esimerkki väestön vanhenemisesta.
Näiden maiden väestöjen yhteinen keski-ikä on noussut tasaisesti: vuoden 1990 32,2
ikävuodesta vuoden 2010 40,9 ikävuoteen.

3.4.

Elinajanodote

EU27:n jäsenvaltioiden keskuudessa erot elinajanodotteissa ovat merkityksellisiä.
Miehillä matalin mitattu elinajanodote vuonna 2009 oli Liettuassa (67,5 vuotta) ja
korkein Ruotsissa (79,4 vuotta). Naisilla vaihtelu oli vähäisempää, ja matalin arvo
saatiin Bulgariassa ja Romaniassa (77,4 vuotta) ja korkein Ranskassa (85 vuotta).
Taulukko 7. Elinajanodote sukupuolittain vuosiina 1993 ja 2009.
Lähde: Eurostat
Miehet
1993

Naiset
1993

2009

76.4

:

82.4

2009

EU-27

:

BE

73.0

77.3

79.9

82.8

BG

67.6

70.1

75.1

77.4

CZ

69.3

74.2

76.5

80.5

DK

72.6

76.9

77.8

81.1

DE

72.8

77.8

79.4

82.8

EE

62.3

69.8

74.0

80.2

IE

72.5

77.4

78.1

82.5

EL

75.0

77.8

79.8

82.7

ES

74.1

78.7

81.4

84.9

FR

73.4

78.0

81.7

85.0

IT

74.6

79.1

81.0

84.5

CY

74.7

78.6

79.8

83.6

LV

:

68.1

:

78.0

LT

63.1

67.5

75.0

78.7

LU

72.2

78.1

79.6

83.3

HU

64.7

70.3

74.0

78.4

MT

:

77.8

:

82.7

NL

74.0

78.7

80.1

82.9
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Miehet
1993

2009

Naiset
1993

2009

AT

72.8

77.6

79.5

83.2

PL

67.2

71.5

75.9

80.1

PT

71.0

76.5

78.1

82.6

RO

65.9

69.8

73.4

77.4

SI

69.4

75.9

77.6

82.7

SK

67.8

71.4

76.3

79.1

FI

72.1

76.6

79.5

83.5

SE

75.5

79.4

80.9

83.5

UK

73.5

77.8

78.9

81.9

Kaikissa EU27:n jäsenvaltioissa naiset elävät miehiä pidempään, mutta maiden kesken
arvioissa on huomattavia eroja.
Vuonna 2009 sukupuolien välisissä elinajanodotteissa oli vaihtelua Iso-Britannian
ja Ruotsin neljästä vuodesta Liettuan 11 vuoteen. Baltian maissa naiset elävät yli 10
vuotta miehiä pidempään.

3.5.

Sosiaalinen eristyneisyys

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä hyvinvoinnin ulottuvuus, joka todistetusti tuo onnea
ihmisten elämään. Mittarit, joiden mukaan yksilö ei koskaan tapaa sukulaisia tai
ystäviä, ovat osoitus äärimmäisestä eristyneisyydestä.
2006 EU-SILC-tutkimus osoitti, että ”sellaisten ihmisten osuus, joilla ei ole
ystäviä, lisääntyy iän myötä jokaisessa jäsenmaassa johtuen ystävyyssuhteiden
hajoamisesta, ystävien kuolemista sekä uusien ihmissuhteiden luomisen vaikeudesta”.
Puolessa jäsenmaista yli yhdellä kymmenestä yli 65-vuotiaasta ei ole minkäänlaisia
ystävyyssuhteita, ei henkilökohtaisia eikä muitakaan. Perheellä ja sukulaisilla
on siksi tärkeä rooli täydellisen eristyneisyyden estämiseksi. Vaikka sosiaalinen
kanssakäyminen ystävien kanssa vanhetessa vähenee merkittävästi, kuten kuvio 8
osoittaa, voivat vanhukset monissa maissa vielä tukeutua muiden ihmisten apuun.
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Kuvio 8. Suhdeluku ikäluokittain ihmisistä, joilla ei ole yhtään ystävää
verrattuna koko väestöön 2006. Lähteenä EU-SILC-käyttäjän tietokanta

3.6.

Sosiaaliset roolit

Aktiivinen vanheneminen
Viime vuosina aktiivisen vanhenemisen käsite on vahvasti yhdistetty terveyteen
ja terveellisen ikääntymisen tärkeyteen. Tämä näkökulma keskittyy laajaan
toimintakirjoon, joka korostaa vanhempien ihmisten osallistuvuutta ja aktiivista
kansalaisuutta. Aktiivisen vanhenemisen käsitteen perusajatus yhdistää tuottavan
ikääntymisen elementit sekä elämänlaadun ja henkisen hyvinvoinnin tärkeyden.
Aktiivisen vanhenemisen strategian tulee yltää koko elämän läpi, koska se pitää
sisällään kaikenikäiset ihmiset eikä se keskity vain iäkkäisiin ihmisiin. Näin ollen
aktiivisen vanhenemisen visio perustuu kaikenikäisten ihmisten yhteiskuntaan,
jossa jokaista arvostetaan ja jokaisella on mahdollisuudet olla osallistuva ja tuottelias
iästään riippumatta. Kolmannessa ikäluokassa, osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeellä
olevilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus osallistua monella eri tavalla (palkattu ja
vapaaehtoistyö, osallistuminen yhteisössä, perheen aktiviteetit ja vapaa-aika). Tällöin
myös terveellisempi elämätapa ja ravintotekijät on huomioitu. Maksimoimalla
kansalaisten potentiaalia ja elämänlaatua, voidaan luoda osallistuvampi yhteiskunta
sekä parantaa taloudellista vakautta.

Sosiaalinen kanssakäyminen
Tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen kanssakäyminen on erittäin tärkeää kotona
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asuvien avusta riippuvaisten vanhusten hyvinvoinnille: sosiaalinen toiminta ja
kanssakäyminen parantavat heidän hyvinvointiaan (Caballero ym. 2007, Corinne 2005,
Golden ym. 2009). Perherakenteissa tapahtuvista muutoksista johtuen, vanhenevat
apua tarvitsevat vanhukset asuvat useammin kotona yksin. Sosiaalista kanssakäymistä
edistävät toimet vanhusten keskuudessa vaikuttavat vähentävästi masennuksen tasoon
ja vastaavasti vähentävät avun tarvetta. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset osoittavat,
että ihmisen käsitys omasta terveydentilastaan on vahvasti sidoksissa siihen, kuinka
tyytyväinen hän on elämänsä toimintoihin.
Kotona asuminen voi aiheuttaa haitallisia seurauksia kuten eristäytymistä. Sosiaalinen
aktiivisuus, toimeliaisuus ja kanssakäyminen ovat tärkeitä elämän mielenkiinnon
säilyttämisessä ja masennuksen välttämisessä ja näin ollen hyvinvoinnin edellytys.
Nykyisen vanhuksia koskevan eurooppalaisen politiikan tavoitteena on helpottaa
kotona asuvia apua tarvitsevia vanhuksia niin, että heille tarjotaan apua jokapäiväisissä
perustoiminnoissa.

Perhesiteet, sukupolvien väliset sosiaaliset suhteet
Viime vuosikymmeninä perherakenteissa tapahtuneilla muutoksilla ja työn
liikkuvuudella on ollut seurauksia vanhusten suhteille. Muutokset ovat näkyvissä koko
Euroopassa, mutta eri alueilla ollaan eri vaiheissa riippuen siitä, tarkastelemmeko
pohjoista, eteläistä vai itäistä Eurooppaa. Toisaalta sosiaalisesti rakentunut ikä ja
nuoremmat, uudemmat kommunikaation muodot ja käytänteet ovat vähentäneet
sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
Tutkimukset osoittavat, että vuorovaikutus perheen ja nuorempien sukupolvien
kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä vanhenevan ihmisen elämänlaadulle (Generations
United 2007, Olav ad Herlofson 2001). Tässä mielessä vanhusten riippuvuutta
edistävä politiikka voi lisätä huolenpitoa ja vuorovaikutusta perheen kanssa.
Lisäksi arvioidut ohjelmat sukupolvienvälisistä käytännöistä vaativat käyttäjiään
laajentamaan ja parantamaan niitä. Näin vanhemmat ihmiset voivat myös tuntea
kuuluvansa nuorempaan sukupolveen ja kokevat voivansa antaa ja opettaa muita
omien kokemustensa ja taitojensa kautta.

Vanhusten vapaaehtoistoiminta ja hyvinvointi
Eurooppalainen poikittaistutkimus, joka toteutettiin vuonna 2009 ja julkaistiin saman
vuoden lokakuussa (Haski-Leventhal 2009), osoittaa, että vapaaehtoistyön ja koetun
terveydentilan, elämän tyytyväisyyden ja henkilökohtaisen elinajanodotteen suhde on
selvästi myönteinen, kun taas masennuksen ja vapaaehtoistyön suhde kielteinen.
Ihmisten vanhetessa ja siirtyessä eläkkeelle he kokevat vapaaehtoistyön hyvänä
korvikkeena menetetyille sosiaalisille suhteille. Ikääntyvien ihmisten vapaaehtoistyöllä
voi olla myönteinen sosiaalinen vaikutus sekä yhteiskunnassa että ikääntyvien
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vapaaehtoistyöläisten keskuudessa, koska ne tarjoavat palveluita, jotka muuten
eivät olisi saatavilla tai olisivat liian kalliita. Ikääntyvien ihmisten vapaaehtoistyö voi
auttaa eristäytymisen poistamisessa, vahvistaa yhteisöllistä osallistuvuutta, kohentaa
vapaaehtoisen itsetuntoa, muuttaa stereotypioita ja edistää sosiaalista ja poliittista
tietoisuutta.
Auttamalla toisia ihmisiä vanhemmat vapaaehtoistyöläiset auttavat myös itseään
kohentamalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan sekä suojelevat
itseään eläkeiän, fyysisen rappeutumisen ja passiivisuuden mukanaan tuomilta
sudenkuopilta. Vapaaehtoistyön osana tuleva sosiaalinen kanssakäyminen edistää
yksilön hyvinvointia, ja sosiaalisen eristäytymisen välttäminen johtaa harvemmin
masennukseen.
Kansalliset vapaaehtoistyötä koskevat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoisuuden,
havaintojen ja vaikutusten tasot ovat erilaisia eri valtioissa ja kulttuureissa.
Vapaaehtoistyö on korkealla tasolla pohjoisessa Euroopassa ja puolestaan heikolla
tasolla eteläisessä Euroopassa (Haski-Leventhal 2009).

Teknologia
Informaatioteknologian kehittyminen näkyy yhteiskunnan ilmiönä myös vapaaehtoistyön ja aktiivisuuden alueilla, joilla ikääntyville tulee tarjota mahdollisuudet tietoja viestintäteknologian käytölle. Digitaalisten laitteiden käyttö liittyy usein työhön, ja
siksi iäkkäämmät ihmiset ovat luopuneet niiden käytöstä vastikään tai jo aikaa sitten.
Juuri tämän vuoksi elinikäinen oppiminen, työssä ja työn ulkopuolella, on tärkeää.
Kun vapaaehtoistoimintaan perustuvat yhdistykset ja järjestöt pohjaavat vuorovaikutuksensa verkkomaailmaan ja tietotekniikkaan, myös seniorit tarvitsevat näitä taitoja
voidakseen pärjätä näiden koulutuslaitostensa tietotulvassa.
Samalla tavalla tietotekniikasta voi muodostua tärkeä työkalu kotona asuville iäkkäämmille ihmisille, jotka haluavat hyödyntää sitä yhteydenpidossa. Sitä ei kuitenkaan voi
pitää fyysisten kontaktien korvikkeena vaan kanssakäymistä edistävänä apuvälineenä.
Tämä on vasta uuden kanssakäymisen muodon alkutaival. Parhaat tavat tukea sukupolvienvälisiä suhteita, naapuruussuhteita tai muita suhteita voisivat parantaa vanhusten elämänlaatua.
Kolmanneksi, sosiaalinen kanssakäyminen on suhteessa asioista perillä olemiseen.
Informaatioteknologia on tärkeä osa nyky-yhteiskuntaamme, johon liittyy tietotekniikan saavutettavuus ja tietotekniikkataitojen ja -tapojen omaksuminen. Internetin
käyttötaito on ratkaiseva tekijä pidättyväisyydessä kiihtyvien sosiaalisten muutosten
keskellä. Tiedon saavutettavuus ja aktiivisuuden mahdollisuus ovat ainakin osa tervettä demokratiaa tulevaisuuden yhteiskuntia luotaessa.
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3.7.

Johtopäätökset

Väestönmuutoksen pääsuuntaukset voidaan tiivistää seuraavasti:
•

Elinajanodote nousee jatkuvasti, erityisesti iäkkäiden ihmisten keskuudessa
tapahtuvan kehityksen seurauksena. Koska maiden sisällä ja välillä on suuria
eroja, voidaan heikompiosaisten eliniänodotteeseen vaikuttaa nostavasti.

•

Ihmiset elävät sekä pidempään että terveempinä pidempään. Tutkimustulokset
osoittavat, että vanhenemisprosessi, minkä aikana ihminen ensin heikkenee ja
lopuksi kuolee, ei ole hidastunut, mutta pikemminkin siirtyy myöhemmäksi.

•

Euroopan kansakunnat vanhenevat eri tahdissa. Kansat, kuten Saksa ja
Italia, joissa on tällä hetkellä suurin osuus iäkkäistä kansalaisista, vanhenevat
seuraavana 20 vuotena ensin nopeasti ja sitten vakiintuvat. Eräät kansat
lähinnä itäisessä Euroopassa, jotka ovat tällä hetkellä vielä nuoria, tulevat
läpikäymään vanhenemista nopealla aikataululla ja vuoteen 2060 mennessä
näiden valtioiden kansat ovat Euroopan vanhimpia.
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4.1.

Johdanto

Tässä kappaleessa esitellään teoreettinen ja yleinen johdanto seniorikansalaisten
epämuodollisen oppimisen ja arkioppimisen käsitteisiin projektiin kuuluvissa
kumppanimaissa sekä esitellään muutamia kouluja ja käytäntöjä Euroopassa.
Kappaleessa esitellään lisäksi käytännön esimerkkejä senioreiden epämuodollisesta
oppimisesta heidän elämänlaatunsa parantamiseksi.
Meidän tulisi ymmärtää seniorikansalaisten ongelmien laajuus, jotta päättäjät, esimiehet
ja opettajat voisivat kehittää laajasti palveluja ja tarjontaa seniorikoulutuksessa
tavalla, joka edistää senioreiden aktiivisuutta, itsenäisyyttä sekä terveitä elämäntapoja
ja jonka avulla samaan aikaan hyödynnetään heidän kokemuksiaan ja tietouttaan.
Iäkkäiden ihmisten kohtaamat ongelmat ovat lukuisia ja monimutkaisia. Heillä on
oikeus vaatia palveluita, tukea ja ystävällisyyttä hallitukseltaan, järjestöiltä ja erityisesti
perheiltään. Erityisen tuskallisia tilanteita iäkkäille ihmisille ovat tilanteet, joissa he
kohtaavat vastahakoisuutta, kieltäytymistä, laiminlyöntiä tai muita nöyryytyksen
muotoja ainoastaan siksi, että viimeinen sana kuuluu nuoremmille vanhenemisprosessia
ymmärtämättömille ihmisille. Nöyryyttävää käytöstä ei voi aliarvioida, vaan lapsia ja
nuoria tulee kasvattaa jo varhaisesta iästä saakka hyväksymään ikääntyminen. Jos
nuoret saadaan ymmärtämään se, millaisista mekanismeista ikääntymisessä on kyse
ja miten he itse voivat tarkoituksellisesti muuttaa käytöstään ikääntyviä kohtaan,
se heikentää myös heidän alitajuista vanhuudenpelkoaan liittyen omaan ja muiden
vanhenemiseen.
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YK:n pääsihteeri ja Nobel-palkinnon saaja vuonna 2001 sanoi ikääntyvän yhteiskunnan
toisessa maailmankokouksessa (Second World Assembly on Ageing Society):
”Vanhetessaan puista tulee vahvempia ja ne kasvavat kohti jokea. Puiden tavalla myös
ihmisten viisaus ja kokemus syvenee vanhetessa. Näin ollen iäkkäitä ihmisiä tulisi
kohdella yhteiskuntamme rikkautena”. Aikuisen työssäkäyvän ihmisen kohtaamat
jokapäiväiset haasteet saavat aikaan jatkuvaa oppimista. Seniorit, jotka eivät yleensä
enää ole työelämässä aktiivisesti mukana, ovat samanlaisessa elämäntilanteessa,
arkipäiväisten haasteiden keskellä.
Aikuiset ovat kaikkein vastaanottavaisempia arkioppimiselle ja epämuodolliselle
oppimiselle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei aikuinen kansalainen voisi ottaa osaa
perinteiseen opetukseen. Seniorikoulutuksen ongelmaa voidaan myös tarkastella
toisesta näkökulmasta, jossa iäkkäästä ihmisestä tulee joissain tilanteissa muiden
epävirallisia opettajia.

4.2.

Virallinen ja epävirallinen opetus3

Iäkkäiden ihmisten koulutus on välttämättömyys ja se johtaa parannuksiin
elämänlaadussa, vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa, kykyyn suoriutua. Sillä on
vaikutusta myös itsensä toteuttamiseen. Samalla koulutus tarjoaa nuoremmalle
sukupolvelle mahdollisuuden käyttää hyödykseen vanhemman sukupolven
kokemuksia. Hyödyllinen työ ja epäitsekkäät päämäärät ovat lääke nuorekkuuteen yli
60-vuotiaana.
Seniorikoulutuksessa on meneillään muutos, jossa koulutuksen suuntaa muuttuu
perinteisistä koulutusmuodoista kohti vähemmän muodollisia koulutusmuotoja:
opetuksesta itsenäiseen opiskeluun ja lähiopetuksesta etäopetuksen muotoihin.

Epävirallinen oppiminen
Epävirallinen oppiminen (non-formaalinen) käsittää kaiken järjestetyn opetuksellisen
toiminnan, joka ei sisälly perinteiseen viralliseen opetukseen kouluissa. Epävirallinen
opetus tapahtuu yleensä oppilaitosten ulkopuolella ja käsittää kaiken jatko-opetuksen
ja koulutuksen, johon henkilö osallistuu jätettyään virallisen koulutusjärjestelmän.
Epävirallisessa oppimisessa ei ole perinteisen oppimisen tapaan koulutuksen tasoja.
Opetus tapahtuu yleensä sellaisten erilaisten kurssien, koulutuksen, ohjauksen
(työpaikan sisällä tai ulkopuolella), seminaarien, konferenssien tai luentojen
muodossa, joihin henkilö on vapaaehtoisesti osallistunut.
Tämäntyyppiseen opetukseen voimme sisällyttää nk. kolmannen iän yliopistot.
Opetukseen kuuluu lisäksi yksityinen opetus (esim. vieraat kielet) ja etäopetus, joka
tapahtuu postitse, sähköpostitse tai sähköisen median kautta (esim. tietokone, dvd).
3 Vastuussa tutkimuksesta ovat tutkija Ochoa Siguencia Luis sekä Jan Dlugosz Yliopiston
tutkimusryhmä Czestochowassa
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Virallisen opetusjärjestelmän ulkopuolinen opetus johtaa yleensä taitojen tietyn alueen
ammatilliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen kehittymiseen ja karttumiseen. Virallinen
oppiminen, epävirallisen oppimisen vastakohta, tapahtuu opettajan, valmentajan tai
luennoitsijan ohjauksessa ja johtaa tutkintoon tai todistukseen.
Kuten sanottu, epävirallisessa opetuksessa opetus tapahtuu koululaitoksen
ulkopuolella. Opetusta voidaan kuitenkin järjestää myös oppilaitoksessa, mutta kurssit
ovat valmennuskursseja, yleishyödyllisiä taitoja kartuttavia (esim. itsepuolustuskurssit)
tai henkilökohtaisesti hyödyllisiä, henkistä älykkyyttä kehittäviä tai harrastekursseja
kuten kokkauskursseja, taidehistorian luentoja tai kaavoituskursseja.

Arkioppiminen
Informaalinen oppiminen eli arkioppiminen on itsenäisesti tapahtuvaa uusien taitojen
oppimista ja tiedon keräämistä. Toisin kuin virallisessa ja epävirallisessa opetuksessa
oppiminen tapahtuu itseopiskeluna ilman opettajaa.
Arkioppiminen voi olla tavoitteellista, mutta se on vähemmän suunnitelmallista ja voi
tapahtua koululaitoksen järjestämissä tapahtumissa, työpaikalla tai muissa arkielämän
tilanteissa kuten perheen omassa arjessa.
Itseopiskelun (arkioppimisen) menetelmiä ja ohjeita:
•
•

•

•
•
•

4.3.

Hyödynnä muiden ihmisten apu (esim. perheenjäsenten, ystävien,
työtovereiden), neuvottele ja konsultoi muita.
Hyödynnä painettua materiaalia – kirjallisuutta, lehtiä, ammatillisia julkaisuja
– jotka kohottavat tietoisuutta. Materiaali tulee hankkia itsenäisesti omasta
aloitteesta eikä se ole osa kurssisuunnitelmaa eikä opettajan suosittelemaa
kurssimateriaalia tai kotitehtäviä.
Hyödynnä tietokoneohjelmia ja tietoverkkoyhteyksiä. Omaa internetyhteyttä apuna käyttäen perehdy oppaisiin, kirjoihin, ammattikirjallisuuteen,
kielikursseihin jne.
Hyödynnä television ja radion opetusohjelmia.
Hyödynnä museon opastettuja kierroksia.
Vieraile tutkimuskeskuksissa ja kirjastoissa ja hyödynnä heidän tietolähteitään.

Eurooppalaiset mallit

Ranskalainen malli4
Iäkkäiden ihmisten opetuksen edistäminen on yksi tärkeä strateginen linjaus
ranskalaisessa opetusjärjestelmässä. Se korostaa luovaa vapaa-ajantoimintaa, uuden
4 Tästä alueesta on vastuussa Małgorzata Piasecka sekä Jan Dlugosz Yliopiston tutkimusryhmä
Czestochowassa
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tiedon keräämistä, aktiivisuutta omassa kulttuurissa sekä sosiaalista vuorovaikutusta
ja samalla kannustaa tapaamaan ihmisiä, joilla on samankaltaisia mielenkiinnon
kohteita. Erityisesti yksinäisille ihmisille tällaisten ihmisten tapaaminen on tärkeää.
Ranskalaisen mallin mukaan elämän kolmas ikä on arvokasta aikaa, ja sille on
luonteenomaista halu oppia uusia tietoja ja taitoja. Se myös edistää senioreiden
kiinnostusta mielihyvää tuottavaa oppimista kohtaan.
Ranskassa perustettiin vuonna 1973 ensimmäinen Kolmannen iän yliopisto (Univeristy
of Third Age) Toulouseen, jonka perustajana oli Science Sociales -yliopiston
kansainvälisen lakitieteen professori Pierre Vellas (Vellas 1977). Juuri tähän aikaan alkoi
Euroopassa ja maailman muiden kansojen keskuudessa nopea vanhenemisprosessi.
Yliopiston oppilaiden aloitteesta lähti liikkeelle idea avata yliopisto myös muille
ikäluokille kuten senioreille. Tätä seurasi projekti, jolloin useiden eri ainelaitosten
nuoret opiskelijat olivat yhteydessä vanhempiin ja senioriopiskelijoihin jakaen heidän
kanssaan sekä ammatillisia että elämänkokemuksia.
Näin tämän yliopiston kutsumuksena ja tehtävänä oli pysyvä koulutus, kulttuuria
luova toiminta sekä sukupolvienvälinen integraatio. Pierre Vellas liikkeellepanema
suuntaus vaatii Kolmannen iän yliopistoilta seuraavia toimia:
•

Ensiksi yliopiston älyllistä ja hallinnollista kapasiteettia tulee käyttää senioreiden jatkokoulutuksessa.

•

Toiseksi yliopiston tulee suorittaa vanhusten edunmukaista gerontologista
tutkimusta.

•

Kolmanneksi yliopiston tulee sallia sukupolvienvälinen kulttuurinen vuorovaikutus ja mahdollistaa osallistuminen vanhenemisen ehkäisemiseen5

Kolmannen iän yliopistojen (UTA) liike levisi nopeasti Ranskassa.
Toulousen yliopiston esimerkkiä seurasi monet muut yliopistot, jotka kehittivät
vastaavanlaisen opetussuunnitelman vaikkakin eri nimillä. Näitä olivat
Intergenerational University (UIA-université inter âge), University of the Leisure Time
(UTL - université du temps libre), University of Culture and Leisure (UCL-université
et loisirs culture), the Popular University (UP – université populaire) (Le Figaro), The
Open University (RO – université ouverte) jne. (Caradec 2005). Nykyään Ranskassa
Kolmannen iän yliopiston käsite on muuttunut sen syrjivyyden vuoksi ja tilalle on
tullut nk. yliopisto kaikenikäisille (University for Every Age, ATA-Université Tous
Ages). Kaikenikäisten yliopisto edistää tavoiteltua sukupolvienvälistä vuorovaikutusta.
(Halicki 2001).
5 Gralon.net, Popular Universities have their own tradition and specificity :
L’Universitépopulaireeuropéenne : des cours pour toushttp://www.gralon.net/articles/
enseignement-et-formation/universite/article-l-universite-populaire-europeenne---des-courspour-tous-4833. htm#presentation-de-l-universite-populaire-europeenne-
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Ranskalaiselle mallille on ominaista korkeatasoinen opetus- ja tutkimustoiminta yhdistettynä monipuolisiin järjestelymuotoihin: täydestä integraatiosta yliopiston kanssa ja läheisestä yhteistyöstä yliopiston kanssa aina kokonaan itsenäiseen toimintaan
saakka6 . Kolmannen iän yliopistot Ranskassa käsittävät UTA-yliopistot Ranskassa
muodostavat itsenäisiä koulutuslaitoksia, täydennyskoulutuskeskuksia sekä yhdistyksiä, jotka ovat virallisesti tai epävirallisesti osallisina yliopiston kanssa.
Lisäksi yhdistykset verkostoituvat yliopistojen kanssa ja koordinoivat heidän työtään
sosiaalisen elämän toimijoiden kanssa.
Seuraavassa esimerkkejä Kolmannen iän periaatteilla toimivista yhdistyksistä
Ranskassa7 :
• French Association of Universities of the Third Age (UFUTA), perustettu
vuonna 1981, muutti nimekseen vuonna 1993 French Association of
Universities for Every Age.
•

International Association of Universities of the Third Age (AIUT) -yhdistyksen
vahvuus on kokemusten, analyysien ja tutkimustiedon vaihtaminen.

•

French Popular Universities Association on Euroopan aikuiskoulutusjärjestön
(European Association of Education for Adults EAEA) jäsen, ja se järjestää
uudelleen verkostoitumista useimpien Popular Universities ja Leisure Time
Universities -yliopistojen kanssa.

Kolmannen iän yliopistojen opiskelijoilla on järjestelmällinen valikoima perusja jatkokursseja. He osallistuvat monenlaisille ajankohtaista tietoa käsitteleville
luennoille, seminaareihin ja konferensseihin. Yliopistot tarjoavat kulttuuria
painottavia luovia, luonnontieteellisiä, ruoanlaittoon liittyviä tai liikunnallisia kursseja
sekä muistia harjoittavaa valmennusta ja taidetyöpajoja. Yliopistot järjestävät myös
vierailuja maansa kulttuuri-instituutteihin ja museoihin sekä koulutusmatkoja
ulkomaille.
Nämä yllämainitut ovat nykyisen koulutustarjonnan pääpiirteet, vaikka pieniä
eroja on riippuen paikkakuntien painotuksista ja opiskelijoiden odotuksista.
Itsehallinnollisella oppilaskunnalla on tärkeä osa opetussuunnitelman kehitystyössä ja
yliopiston toiminnan arviointiprosessissa. UTA suosittelee rekisteröitymistä syksyisin,
mutta monet opiskelijat hakeutuvat kursseille lukuvuoden aikana. Ilmoittautumisen
voi tehdä internetin kautta, henkilökohtaisesti tai lomakkeella. Yliopiston toiminta
on rahoitettu jäsenmaksuilla, valtion ja sponsorien tuilla. Nykyään jäsenmaksuista
saaduilla tuloilla on yhä suurempi merkitys Kolmannen iän ylipistojen rahoituksessa.
Tällä hetkellä Ranskassa toimii yli kolmesataa Kolmannen iän yliopistoa8 .
6 Le figaro, http://sante.lefigaro.fr/social/personnes-agees/universites-troisieme-age/quest-ceque-cest
7 UTA practices in France, example: http://www.uta-vannes.org/index.php/cours; http://www.
paris-sorbonne.fr/nos-formations/l-universite-inter-a
8 Possibilites de reprises d’études pour seniors ( panorama) http://www.generali.fr/cote-
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Tällaisten yliopistojen rinnalla on muuntyyppistä epävirallista opetusta senioreille
kuten etäopetusta tiedon laillistamisesta sekä radio- ja videokulttuurista. Nämä eivät
kuitenkaan ole yhtä suosittuja kuin Kolmannen iän yliopistot.

Englantilainen malli
Kolmannen iän yliopistojen idea saavutti Ison-Britannian vuonna 1981. Britannialainen
malli (tunnettu myös nimellä Cambridgen malli) perustui opiskelijan itsenäiseen
työskentelyyn, omaan apuun ja kuuntelijoiden vastavuoroisuuteen. Tämän mallin
pääpiirteet ovat
•
•

yliopistojen tuen puuttuminen
oppimisen menetelmänä itsenäinen nk. oma apu, opettajan ja oppilaan välillä
ei eroa

Seniorit järjestävät itse toimintaa omien tietojensa ja kokemustensa pohjalta.
Ryhmäopetukselle ja kokeiluille annetaan painoarvoa.
Britit kutsuvat tätä mallia intellektuelliksi demokratiaksi, jossa voi yhtä aikaa olla sekä
oppilas että opettaja. Tämän mallin on tarkoitus vahvistaa vapaaehtoistyön roolia.
Iso-Britannian malli eroaa siis ranskalaisesta mallista opetuksen kohdalla. Ranskalaisessa mallissa käytetään pääasiassa akateemisia opettajia ja britannialaisessa puolestaan luotetaan opiskelijoiden vastavuoroisuuteen. He ovat samanaikaisesti sekä
opettajia että oppilaita.
Brittiläisen yliopistomallin ydinajatus on aivan kuten Matalkiewicz (2003) ilmaisee:
The University of the Third Age should focus people who undertake education and help
the other learn. Those who teach should be encouraged to learn, and those who learn
should also teach or otherwise support the functioning of institution. UTA curriculum
should be as wide as its the human and financial resources allow. Remuneration shall
not be paid to any member of the University for teaching and other supporting activity
Iso-Britanniassa Kolmannen iän yliopiston voi perustaa kuka tahansa. Maassa on
sekä suuria satojen jäsenten yliopistoja että pienempiä muutaman kymmenen jäsenen
oppilaitoksia. Jälkimmäiset toimivat yleensä pienillä paikkakunnilla. Yliopistojen
koulutustarjonta vaihtelee, ja niissä opetetaan sekä akateemisia aineita että käytännön
kursseja. Oppilaitoksen ohjelmatarjonta on yleensä suhteutettu opiskelijoiden
kiinnostuksen kohteiden ja taitojen kanssa.
Osa yliopistoista tekee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, mutta suurin osa on täysin
itsenäisiä senioreiden koulutuskeskuksia, joiden pyrkimyksenä on täyttää iäkkäiden
ihmisten kognitiivisten toimintojen vaatimuksia sekä lisätä kanssakäymistä ja
pratique/guide/guide-placements/guide-reprise-etudes-senior/ges/onglet-1-3312 ; http://
temps-ibre.unistra.fr/
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koulutuksen terapeuttisia mahdollisuuksia.
Iso-Britanniassa Kolmannen iän yliopistojen jäseniä ovat yleisimmin eläkeikäiset
keskiluokkaiset naiset, joilla on toisen asteen tai korkeampi koulutus.

Iso-Britannian Kolmannen iän yliopistot kehittivät nk. SCE-ohjelman (Standing
Committee for Education). Sen tarkoituksena on koordinoida brittiläisten yliopistojen
toimintaa ja oppilaiden välistä (lähinnä internetin kautta kulkevaa) informaationkulkua.
Ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavanlaisia:
•
•
•

kerätä opiskelijoille koulutusmateriaalia: kasetteja, dioja, cd-levyjä
toimittaa opiskelijoille uutislehteä nimeltään Sources
järjestää kiinnostuneille koulutusta valitusta aiheesta internetin ja verkkoopetuksen kautta (u3a.uk.org).

Vuonna 2002 Iso-Britanniassa oli 440 Kolmannen iän koulutuskeskusta (UTA groups)
ja niissä oli yli 100 000 jäsentä. Monet olivat yli 1000 jäsenen koulutuskeskuksia,
141:ssä näistä oli 100–300 jäsentä ja 135:ssä vähemmän kuin 100 jäsentä. Vuoteen
2009 mennessä luvut ovat nousseet siten, että koulutuskeskuksia oli yhteensä 870 ja
jäseniä 295 813.
Irlannissa9 tämänkaltainen koulutus kuuluu kansallisen seniorikoulutuksen liikkeeseen nimeltä Federation of Active Retirement Association (FARA). Maassa ei
käytetä Kolmannen iän yliopisto (UTA) -termiä. Joka tapauksessa seniorikoulutuksen malli on hyvin samankaltainen kuin Iso-Britannian nk. oman avun malli. FARA:n
jäsenet järjestävät koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä järjestökokouksia. Jäseniä on
liki 80 ja kokonaisjäsenmäärä lähellä 8000 henkilöä.
Suurin osa järjestöistä toimii Dublinin alueella, mutta viime vuosina ne ovat levinneet
myös koko saarivaltion alueelle. Irlantilaisen FARA-liikkeen erityispiireteisiin
lukeutuu Age links -projekti, jonka tavoitteena on yhdistää sukupolvia ja rakentaa
siteitä FARA:n paikallisyhdistysten iäkkäämpien ihmisten ja paikallisten koulujen
nuorten välille.

4.4.

Yhteenveto

Elinikäinen oppiminen tarkoittaa läpi elämän tapahtuvaa uuden tiedon hankkimista ja
taitojen kartuttamista sekä näiden kykyjen käyttämistä yksityiselämässä, työelämässä
ja yhteiskunnassa virallista, epävirallista oppimista sekä arkioppimista apuna käyttäen. Kaikkien näkeminen toimijoina on ajatus, joka painottaa oppimisen tasa-arvoa
ja kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia laadukkaaseen oppimiseen.
9 U3A: www.u3a.org.uk
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Tässä kappaleessa olemme käyneet läpi seniorikoulutuksen epävirallisen ja arkioppimisen käsitteitä yleisellä ja maailmanlaajuisella tasolla, paneutuneet Kolmannen iän
yliopistojen ranskalaiseen ja britannialaiseen koulutusjärjestelmään sekä antaneet
hyviä esimerkkejä epävirallisen ja arkioppimisen käytöstä keinoina parantaa senioreiden elämänlaatua.
Tässä kappaleessa pyrimme tuomaan esille seniorikoulutuksen todellista tilannetta ja
helpottaa iäkkäiden ihmisten ongelmien määrän hahmottamista sekä saada päättäjien, johtajien ja opettajien huomio tähän aiheeseen. Tarkoituksena on, että he voisivat
kehittää seniorikoulutuksen palvelutarjontaa tavalla, joka edistää iäkkäiden ihmisten
aktiivisuutta, itsenäisyyttä ja terveellisiä elämäntapoja ja samaan aikaan hyödyntää
heidän tietojaan, taitojaan ja kokemustaan.
Tämän päivän eurooppalaista politiikkaa, joka edistää aktiivista ikääntymistä elämänmuotona, pidetään lääkkeenä Euroopan vanhenevien kansojen tuomiin haasteisiin.
”Aktiivisen ikääntymisen prosessissa on kyse terveyteen, osallistumiseen ja turvallisuuteen liittyvien mahdollisuuksien optimoinnista, jotta ihmisten elämänlaatu paranee vanhetessa.”10 Hyvän terveydentilan ylläpitämiseksi senioreiden täytyy säilyttää
aktiivinen elämäntapa. Ikääntyminen on myös haaste sosiaalihuollolle ja sen taloudelliselle vakaudelle. Aktiivisen ikääntyminen politiikalla oletetaan olevan myös myönteisiä vaikutuksia sukupolvien välisiin suhteisiin. Sen ajatellaan niin ikään estää konflikteja, jotka nousevat esille kokemamme väestörakenteen muutoksen seurauksena11 .
Aktiivisen ikääntymisen käsite on yhteydessä koulutuksen laajennettuun käsitteeseen
ja etenkin arkioppimisen näkökulmaan. Eräs tärkeimmistä arkioppimisen alueista on
informaatioteknologian käyttö ja hyödyntäminen. Senioreiden heikot mahdollisuudet päästä käsiksi tietotekniikkayhteyksiin tai mahdollisuuksien puuttuminen kokonaan aiheuttaa riskin syrjäytyä yhteiskunnassa, jossa informaatioteknologia on läsnä
jokapäiväisessä elämässä toimisto- ja pankkipalvelujen, ostosten tekemisen kautta sekä
tiedon lähteenä ja kommunikointivälineenä. Ilman tietotekniikkayhteyksiä on vaikeaa
olla sosiaalisesti aktiivinen. Motivaation ja taitojen puuttumisen lisäksi tietotekniikan
käyttömahdollisuuksia rajoittaa seniorien osalta myös toisentyyppiset vanhuuteen liittyvät rajoitukset kuten näköön liittyvät rajoitukset. Näin ollen on välttämätöntä toimia
osallistaaksemme iäkkäät ihmiset digiyhteiskuntaan. On syytä käyttää hyväksi median
mahdollisuuksia sekä laajentaa ymmärrystämme seniorien mediaviestintään liittyen.
Aktiivisen ikääntymisen käsitteeseen liittyy myös senioreiden oppiminen sosiaalisen aktiivisuuden kautta, mikä voi olla monimuotoista toimintaa esimerkiksi
hyväntekeväisyysjärjestössä, Kolmannen iän yliopistoissa ja seniorikerhoissa tai
vanhuksen omassa yhteisössä (esim. paikallisen seurakunnan toiminta tai muiden
uskonnollisten yhdistysten toiminta). Toiminta voi olla myös kuulumista kaupalliseen
10 World Health Organisation. ‘Active Ageing - A Policy Framework’, A contribution of the
World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid,
Spain, April 2002, p.12 http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf
11 ibidem
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järjestöön, osallistumista oma-avusteisiin aktiviteetteihin tai muihin sosio-kulttuuristen järjestöjen ohjelmiin. Tärkeä alue senioreiden arkioppimisessa on perhe-elämä.
Isovanhemmat, jotka ovat aktiivisesti mukana edistämässä perheen hyvinvointia
hoitamalla ja tukemalla lapsenlapsiaan, kokevat olevansa hyödyllisiä elämässä. Näin
myös perheen identiteetti vahvistuu, vaikka lapsenhoidon vaatimukset aiheuttavat
joskus voimakasta väsymystä (Glaser 2010). Tämän vuoksi myös nuoria tulee kannustaa ottamaan seniorit mukaan perhe-elämään ja tukemaan heitä heidän omissa
perheissään.
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5. Pedagogiikka
Velta Lubkina, Svetlana Usca, Aivars Kaupuzs
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Institute, Latvia

5.1.

Johdanto

Elinikäinen oppiminen on avaintekijä kehittyvässä eurooppalaisessa nykyyhteiskunnassa, jossa väestörakenne muuttuu ja teknologia ja innovaatiot kehittyvät.
Seniorikoulutus saa enenevässä määrin huomiota sen tärkeän roolin vuoksi vanhusten
sosiaalisessa ja fyysisessä hyvinvoinnissa.
Tutkimukset osoittavat (Merriam & Caffarella, 1999; Hudson, 1999; Knowles & Holton
& Swanson, 1998, Caffarella & Barnett, 1994, Lieģeniece, 2002), että seniorikoulutuksen
tulisi perustua näihin johtopäätöksiin seuraavista tekijöistä:
•
•
•
•
•
•

hyvä elämänkokemus
oppimisen pohjautuminen sisäiseen motivaatioon
halu saavuttaa hyödyllisiä käytännön tietoja ja taitoja
tietoisuus siitä, miksi on tärkeä oppia tiettyjä asioita
vastuullisuus omista päätöksistä
toissijaisten oppimisprosessien oppiminen

Tässä kappaleessa esitellään senioreiden oppimiseen liittyvän ymmärryksen
teoreettinen lähestymistapa, tietoa oppimismalleista ja -muodoista riippuen
koulutuksen yhteydestä sekä kuvaillaan senioreiden tarpeita ja kehittymisen alueita.
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5.2.

Sisällön toteutuksen lähestymistapoja

Seniorikoulutuksen (ks. kappale 1 ja 2) sisällön (ks. kappale 6) toteutuksen
mahdollisuudet ovat erilaisia riippuen sen vaatimuksista ja yhteyksistä (ks. kappale 3).
Nämä kietoutuvat kaikki humanistisen käsitteiden ympärille (K. Rodžers, A.Maslow,
G.Olports).
Opettamisesta ja oppimisesta on olemassa monia eri teorioita12 . Tehtävät senioreiden
koulutuksessa eivät suuntaudu pätevyyksien dokumentointiin ja ne ovat erityisiä siksi,
että aika sisällön juurruttamiseen on suhteellisen lyhyt, sisältö on yksilöityä ja se
keskittyy käytännön soveltamiseen (Simkins, 1977; Bandura, 1986). Persoonallisuuden
kunnioittaminen kokonaisuutena (mieli, tunteet, tahto, asenteet, arvot, motivaatio,
itsen kokeminen, erityiset iän tuomat piirteet jne.) ja senioreiden jatkuvaan
koulutukseen osallistumisen tarpeen huomioinen tuo tarkastelun keskiöön kaksi
teoriaa: kognitiivis-sosiaalisen teorian ja sosiaalisen ekologisen teorian.

Kognitiivis-sosiaalisen oppimisen teoria
Kognitiivinen sosiaalisen oppimisen teoria korostaa käytöksen, ympäristön ja henkilön
psykosomaattista yhteyttä (Bandura, 1977, McKhann&Albert, 2003, Schucnk, 1995):
•
•

Toisaalta ympäristötekijät ohjaavat ihmisen käytöstä,
toisaalta ihmisen käytös ja toiminta muuttaa ympäristöä.

Ihmisten käytökseen vaikuttavat henkilökohtaiset arvot, sosiaaliset tekijät ja aiemmat
kokemukset, jotka yhdessä määrittelevät yksilön pystyvyyttä. Siihen vaikuttavat neljä
tekijää: aikaisemmat kokemukset, tarkkaavaisuus, positiivinen kommunikointi,
palaute ja rohkaiseminen sekä opitun reaktion tuottaminen (replacement experience).

Ekologinen systeemiteoria
Ekologinen systeemiteoria (Stokols, 2002; 1992, Bronfenbrenner, 1979) esittää, että
käytös muodostuu monen sosiaalisen osajärjestelmän kautta: perheen, yhteisön,
työpaikan, uskomuksien ja perinteiden, talouden, fyysisen ympäristön ja sosiaalisten
suhteiden verkoston. Teorian mukaan muutos yhdessä osajärjestelmässä aiheuttaa
muutoksen myös muihin osajärjestelmiin.
Teorian neljä päätasoa vaikuttavat kaikki toisiinsa ja ovat osittain päällekkäiset:
1.

Yksilöllisen ilmaisun taso, johon kuuluvat sosiodemograafiset ominaisuudet;
tiedot, asenne, uskomukset, motivaatio, epävarmuus, pelot, taidot, kyvyt ja
terveydentila.

12 http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/learningmap.html, http://www.learningtheories.com

53

2.

Sosiaalisen ympäristön taso, johon kuuluu perheenjäsenten väliset suhteet,
puolison tuki, yksilölliset sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet,
kulttuurinen taso, yhteiskunnalliset normit, vakiintuneet mallit, yhteiskunnan
sosiaalinen ja taloudellinen taso.

3.

Fyysisen ympäristön taso, joka jakautuu kahteen, luonnolliseen ja
keinotekoiseen. On todennäköisempää, että ihminen valitsee vapaaajantoimintaa kannustavassa ympäristössä. Turvaton kaupunkiympäristö
puolestaan vähentää aktiviteettien todennäköisyyttä. Fyysisen ympäristön
tekijät, jotka vaikuttavat aktiviteetteihin ovat seuraavat: fyysisten
aktiviteettien tilat, julkinen liikenne ja liikenteen määrä, rikollisuuden tilanne,
sääolosuhteet, rakentamisen määrä asuinympäristössä.

4.

Poliittisen ympäristön taso, joka sisältää kaupunkien kaavoituspolitiikan,
terveydenhuoltopolitiikan, julkisten palveluiden politiikan, koulutuspolitiikan,
luonnonsuojelupolitiikan ja työllisyyspolitiikan.

Osallistujien henkilökohtaiset kokemukset tulisi aina sisällyttää seniorikoulutukseen
parhaalla mahdollisella tavalla ja koulutuksen sisällön tulisi olla ajankohtaista ja
yhteydessä sosiaaliseen ja yksityiselämään. Tutkimuksissa on tullut esille selviä
periaatteita ja lähestymistapoja menestyksellisen seniorikoulutuksen järjestämisessä.
Tämän seurauksena teoreettinen tieto muuttuu tarpeellisiksi taidoiksi. Seuraavat
lähestymistavat teorioissa ja käytännöissä on nimetty kaikkein tehokkaimmiksi:

Toimintaoppiminen
Pieni 3–4 henkilön ryhmä saa tehtävän, joka suoritetaan konsulttiopettajan
opastuksessa. Kokemuksesta saadaan uutta tietoa (ks. kuvio 9).

Kuvio 9. Toimintaoppimisen malli (Funch, 2007)

Kokemuksellinen oppiminen
Tiedon tuottaminen muuttaa kokemusta, joka liittyy oppimisprosessiin, jossa merkit54

täviä tekijöitä ovat analyysi ja reflektointi ( ks. kuvio 10).

Kuvio 10. Kokemuksellisen oppimisen malli (Exeter, 2001)

Itseohjautuva oppiminen
Itseohjautuvaan oppimiseen kuuluu kyky luoda itselle riittäviä tavoitteita ja
arviointikriteereitä. Oppimisen taso ja tyyppi määritellään ilman opettajan puuttumista
prosessiin (ks. kuvio11).

Kuvio 11. Itseohjatun oppimisen malli 13
13 from http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.html
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Sukupolvienvälinen oppiminen
Ihmisen tarpeet ja todelliset tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sanelevat oppimisen
sisällön. Lyhyellä aikavälillä (4–8tuntia) oppimiskokemuksella on motivoiva vaikutus
osallistumiselle. On mahdollista toteuttaa sisällöt yllä kuvattujen mallien mukaisesti.
Käsiteltyjen teorioiden perusteella voidaan todeta, että seniorikoulutuksen sisällöt,
menetelmät ja työkalut vaihtelevat Euroopan eri maissa. Niihin vaikuttavat maan
politiikka, talous, kansalaisten hyvinvoinnin taso ja senioreiden sosiaalinen asema.
Vaikka maiden välillä on eroavaisuuksia, on niiden välillä myös yhtäläisyyksiä
– senioreiden yksilöllisyyden arvostus, kokemukset ja halu koulutustarpeiden
tyydyttämiseen, mitkä kaikki voidaan saavuttaa erilaisia oppimismalleja apuna
käyttäen (ks. taulukko 8).
Taulukko 8. Oppimismallit (Biggs, 1993; Marton & SiНjo, 1976; Schmeck et
all., 1991; Lieģeniece, 2002)
Nimi

Kuvaus

Omakohtaisen tyylin
malli

Oppimistyylit vaikuttavat oppimisen luonteeseen, eivät niinkään
oppisisällöt ja yksilön kokonaiskyvyt. Mallissa käytetään yksilön
kognitiivista asteikkoa, ja siinä painotetaan yksilön omaa toimintaa.

Tiedon kulun malli

Yksilön pysyvillä ominaispiirteillä ei ole merkitystä. Mallissa
käytetään opiskelijoille esitettyä kysymyssarjaa, jolla selvitetään
miten opiskelijat omaksuvat ehdotetut oppimisstrategiat ja mitä
pitävät parhaimpina. Yksilön ominaispiirteet tulevat näin esille.
Huomionarvoista on, mitä kognitiivisia strategioita seniorit
käyttävät tehtävien toteuttamisessa.

Fenomenografinen
malli

Seniorit tulkitsevat ja rakentavat tietoa omien käsitystensä kautta.
Oppimistulokset riippuvat tehtävien sisällöstä ja luonteesta.

Järjestelmämalli

Oppimiseen vaikuttaa motivaatio. Senioreiden toimintaan
vaikuttavat heidän persoonallisuuttaan määrittelevät tekijät
ja kuvailut kuten erikoiskyvyt, ensisijaiset oppimistyylit jne.
Persoonallisuustekijät tunnustetaan, oppiminen tapahtuu tässä
yhteydessä, ja siihen vaikuttaa oppimisympäristön rakenne.
Huomionarvoisia ovat motiivit, oppimistapa (kognitiiviset
näkökohdat), ja ongelmien ratkaisemiseen käytetyt strategiat.
Oppimisen lähestymistavat on johdettu alhaalta käsin missä
painotetaan jonkin sellaisen ilmiön valintaa ja sisältöä, minkä
seniorit kokevat tärkeäksi oppimisessa.

Toteutusta varten valitaan sopivat menetelmät koulutusmallien joukosta.
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5.3.

Keinot

Seniorikoulutuksen päämäärien saavuttaminen pohjautuu tietyille periaatteille,
joita ohjaa didaktiikka. Didaktiikka keskittyy tiettyjen tehtävien ratkaisemiseen,
ongelmien ja tiedon syventämiseen, kun seurataan koulutuslaitosten opetusta ja
oppimisprosesseja (Gudjons, 1998). On tärkeää huomioida seuraavat tekijät, kun
suunnitellaan koulutustoimintaa:
•
•
•
•

Ketä opetetaan (seniorit),
mitä opetetaan (sisältö),
miksi opetetaan (perustelut, motivaatio) ja
kuinka opetetaan (keinot, kommunikointitavat).

Lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan erilaisia menetelmiä ja keinoja riippuen
koulutuksen erityisistä vaatimuksista ja sisällöstä.
Opetusmenetelmät ovat rakenteeltaan erilaisia, ja ne luokiteltu sen mukaisesti.
(Andersone, 2007; Rubana, 2000; Zhukov, 199; Гладченкова, 2002; Ivarsson Jansson & Cooper, 2009; Malouff & Rooke, 2008; Cole, 1988). Seniorikoulutuksessa
menetelmien valinnan tulisi perustua konstruktiivisille näkemyksille siitä, mitä
oppia tarvitaan ja mihin vaikuttavat aiemmat saavutetut kokemukset. Osallistujien
kouluttaminen yksilöllisesti rakentaa tietämystä (Pierson, 2002). Seniori on yksilö,
joka pystyy ymmärtämään tietojensa tai osaamattomuutensa tason, taitotasonsa ja
kykenemättömyytensä. Muuttuvaan maailmaan sopeutuminen luo olosuhteita, jotka
auttavat senioria löytämään ne vaaditut pätevyydet, joita tulee kehittää (Kristovska,
2012).
Rakentava opettaminen seniorikoulutuksessa on kuvattu seuraavien seikkojen avulla:
•
•
•
•
•
•

oppiminen perustuu yksilön aiempiin kokemuksiin,
oppimisprosessi sisältää paljon käytännön toimintaa,
uudet oppimisen tekniikat helpottavat moderneihin mikro- ja
makroympäristöihin sopeutumista,
oppiminen tapahtuu kommunikaation kautta,
oppiminen riippuu kontekstista,
motivaatio on oppimisen tärkein komponentti (Taylor, 2008; Gerden, 1995,
Kristovska, 2012).

Seniorikoulutuksessa voidaan erotta kolme pääaluetta sen tavoitteista riippuen.
•

•

Kognitiivinen taso viittaa pääasiassa informaation prosessointiin ja
tiedonkeruuseen. Oppiminen tarkoittaa tiedon saavuttamista kognitiivisella
alueella. Tämäntyyppinen oppiminen perustuu järjen käyttämiselle
Psyykkismotorinen taso käsittää lihasten toiminnallista kehittymistä ja
motoristen taitojen kehitystä. Oppiminen psyykkismotorisella alueella
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•

tarkoittaa yksilön tarvitsemien fyysisten kykyjen kartuttamista.
Affektiivinen taso viittaa tunteisiin, asenteisiin, arvojen suuntautumiseen
jne., ja se on suhteessa yksilön käytöksen muutoksiin (Lieģeniece, 2002).

Kuvio 12 osoittaa, että psyykkismotorisen ja affektiivisen tason kehittyminen
on yhteydessä niihin seniorikoulutuksen tavoitteisiin, jotka edistävät fyysistä ja
henkistä toimintaa ikäjakauman, terveyden ylläpitämisen sekä terveyteen liittyviin
vaikeuksiin sopeutumisen osalta. Affektiivisen ja kognitiivisen tason kehitys
puolestaan on yhteydessä toimintaan, joka tavoittelee uusia sosiaalisesti merkittäviä
aktiviteetteja, harrastuksia ja eri järjestöjen toimintaan osallistumista. Minkä tahansa
koulutustoiminnan toteuttaminen on ajankohtaista sekä senioreiden suhteiden
luomisen kannalta että itsensä toteuttamisen kannalta.
Kuntoutustoimintaa ohjaavat asiantuntijat. Tämä toiminta sisältää terveydentilan
mukaisia harjoituksia tai opetusta psyykkisestä ja psykososiaalisesta kuntoutuksesta.
Aktiivinen elämäntapa auttaa yksilöä pysymään mukana fyysisissä aktiviteeteissa
kuten yksilöliikunnassa (sauvakävely, suunnistus, pyöräily jne.) ja joukkuelajeissa.
Erilaisia senioritason mestaruuskilpailuja paikkakunnalla tai laajemmalla alueella
voidaan järjestää vuorovaikutuksen avartamiseksi.
Toimintaryhmissä esimerkiksi esiintymisharrastuksen parissa (tanssi, teatteri, kuoro
jne.), erilaisilla kursseilla (neulonta, macramé-tekniikka ja kukkien sidonta) tai
harrastetoiminnassa (puutarhanhoitoyhdistys, kalastusseura jne.) edistävät kaikki
uuden harrastuksen oppimista sekä parantavat ja kehittävät jo hankittuja taitoja.
Osallistuminen erilaisiin projekteihin ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan, informaatioteknologian taitojen hankkiminen ja käyttö etäopiskelussa ja kommunikoinnissa
ovat myös erittäin tärkeitä tekijöitä.
Menetelmän valintaan vaikuttaa myös työn laatu, senioriryhmä, heidän tarpeensa
sekä käytössä olevat taloudelliset ja älylliset resurssit.
Valitusta menetelmästä riippumatta on tärkeää, että metodi on yhteydessä
palautemenetelmään, joka keskittyy kriittiseen heijastelun ja antaa seniorille
mahdollisuuden ilmaista näkemyksiään, havaintojaan ja tunteitaan. Vasta saatuaan
tietoa työstään ja ryhmän mielialasta, voi seniorikoulutuksen järjestäjät katsoa
eteenpäin menestyvässä työssään..
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Keinot
Toiminta
Tehtävä
Taso
Kuvio 12. Tasojen kehitys ja niihin kuuluvat tehtävät
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5.4.

Johtopäätökset

1.

Oppimisesta ja opettamisesta on olemassa lukuisia teorioita. Seniorikoulutuksessa suositaan kognitiivista sosiaalisen oppimisen teoriaa ja ekologista systeemiteoriaa, koska halutaan painottaa senioreiden henkilökohtaisia
kokemuksia ja tietyn sosiaalisen ympäristön vaikutuksia.

2.

Toimintaoppiminen, kokemuksellinen oppiminen, itseohjautuva oppiminen ja sukupolvienvälinen oppiminen on todettu kaikkein tehokkaimmiksi ja
merkityksellisimmiksi senioriopetuksen lähestymistavoiksi.

3.

Opetusmenetelmät on jaettu lukuisiin luokkiin. Menetelmien valinnan tulisi
perustua kehitettävän alueen tehtävien ja opintojen rakenteellisiin näkemyksiin (kognitiivinen, psykomotorinen, affektiivinen).

4.

Palautteen antaminen on menetelmänä tärkeä, koska seniori saa sen kautta
mahdollisuuden mielipiteen, havaintojen ja tunteiden ilmaisuun.

5.5.
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6.1.

Johdanto

Modernin yhteiskunnan kehittyminen luo uusia haasteita seniorikoulutukselle ja sen
sisällölle (Klercq, 2009, p. 4-5).
The perception and position of senior citizens is changing. The idea that
these are dependent and in need of special care is making way for a more
positive image of senior citizens as active people. This is not always based
on reality but education can help to increase senior citizens’ ability to
do things for themselves and remain active longer, contributing in the
community.
Viimeaikaiset eri maiden tutkimukset osoittavat, että kulttuuri- ja koulutustoiminta on
läheisessä suhteessa senioreiden aiempaan koulutuksen tasoon. Seniorikoulutukseen
ja kursseille hakeutuvien iäkkäiden ihmisten määrä on tasaisesti kasvussa.
Nykytulkinnan mukaan seniorikoulutus nähdään kannattavana hengissä pysymisen
keinona kriittisissä sosiaalisissa tilanteissa senioreiden sosio-kulttuurisen aseman
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Schuller ja Watson suosittelevat, että “Kolmatta ikää edustavien ihmisten koulutusja valmennusmahdollisuuksia tulisi reilusti parantaa” ja “Neljännen iän syntymisen
seurauksena tulee kehittää sopivampaa lähestymistapaa myöhemmän iän opetussuunnitelmaan” (Schuller & Watson, 2009, s. 6)
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Yhä useammat tutkijat pitävät seniorikoulutusta avaintekijänä senioreiden kehitykselle. Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen kautta koulutus voi jopa auttaa voittamaan
tietämättömyyden ja lukutaidottomuuden; se voi vähentää köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, laajentaa sosiaalisia ja kulttuurisia yhteyksiä ja ihmisten välistä ymmärrystä.
Sen lisäksi, että virallisia koulutusmahdollisuuksia tehdään senioreille avoimemmiksi,
täytyy huomio kohdistaa koulutuskokemusten sisältöön. Fisherin mukaan (1992)
oppilaitosten tulee saada seniorit ymmärtämään nyky-päivän arvoja, kulttuuria ja
teknologiaa. EuBian projektioppaassa (2010, s. 10) asia ilmaistaan näin:
Significantly it has now become accepted that education and training have
a vital role in helping older people make decisions and exercise choices
about their quality of later life whether this is about employment, engaging
in voluntary activity, saving and investing, better understanding family
and intergenerational relationships, or simply through a desire to learn
and assess life’s experiences to date. There is an increasing body of research
evidence about the health and social benefits of later life learning, well
supported by the testimonies of older learners themselves
“EU:ssa iäkkäät ihmiset ovat yksi Euroopan komission tärkeimmistä kohderyhmistä
vuoden 2006 tiedonannossa “It is never too late to learn”14 2007 sekä Aikuiskoulutuksen
toimintasuunnitelmassa “It is always a good time to learn”15 . (Ibid., p. 10)
Edellä mainittu Eu:n politiikka on esitelty yksityiskohtaisesti konferenssiraportissa
Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning, 26-28 Tammikuuta
2010,16 .
Grundtvig-verkoston ohjelma (PEFETE, The pan–European Forum for the Education
of the Elderly) erittelee seuraavasti seniorikoulutuksen neljä tärkeintä vahvuutta:
1.

2.

Itseohjattu ja kokemuksellinen oppiminen: seniorikansalaiset osallistuvat
usein henkilökohtaisesti koulutukseen; heillä on tarjottavanaan
kokemuksia muille koko elämänsä ajalta, ja yleensä he sitoutuvat vahvasti
koulutusprosessiin.
Suuri varanto vapaaehtoisia: iso osa seniorikoulutuksen toiminnasta on
vertaisoppimista (peer to peer); seniorikansalaiset toimivat vapaaehtoisina
omassa koulutuksessaan.

14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:EN:PDF “Adult Learning: It is never too late to learn” (2006)
15 http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_en.pdf - “It is always a good time to
learn” (2008):
16 http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/conf10/doc_en.pdf - Conference
documentation: Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning – 26-28 January
2010
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3.
4.

6.2.

Edistää kulttuuriperintöä ja inhimillistä pääomaa: seniorikansalaisilla on iso
rooli suhteessaan kulttuuriperintöön.
Laaja kirjo tuottajia: seniorikansalaisten koulutusta tarjoaa laaja kirjo
tuottajia; yliopistot ja muut virallista koulutusta tarjoavat organisaatiot,
kaupalliset instituutit, erilaiset yhdistykset, paikalliset vapaaehtoisjärjestöt
jne. (Mercken, 2004)

Seniorikoulutusohjelmat

Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning -konferenssissa
tammikuussa 2010 nousi esille maailmanlaajuinen kysymys: Mikä on avaintekijä
kehitettäessä ikäihmisten tarpeille oleellisesti tärkeitä koulutusohjelmia, olkoon se
sitten taitojen ja tietojen saattamista ajan tasalle, uuden teknologian sisäistämistä
tai käyttämistä ja rohkaisemista aktiiviseen ikääntymiseen ja sukupolvien väliseen
sitoumtumiseen? (Anne-Sophie Parent, 2010)
Workshop 6 ilmaisi selkeästi, että seniorikoulutuksen strategiat tulee kohdistaa
ikääntyvien ihmisten tarpeisiin, jotta he pysyvät aktiivisina ja säilyttävät aktiivisen
kansalaisroolinsa. Koulutuksen tulee pohjautua elinkaaren näkökulmaan ja ottaa
huomioon seniorien oma asiantuntemus. Strategiat voivat huomioida myös senioreiden
tarpeen pysyä mukana työelämässä, jolloin nousee tarve päivittää taidot ajan tasalle
sekä sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä.
Erityishuomiota tulisi kohdistaa koulutusvalintojen ja mahdollisuuksien saavutettavuuteen sekä taata joustavuus senioreiden koulutusjärjestelyissä.
Eräs avaintekijä on huomioida ja varmistaa, että luodaan sopiva ja saavutettavissa
oleva oppimisympäristö. Muita kohderyhmään liittyviä erityiskysymyksiä on opettaa
huomioimaan seniorin yleinen terveydentila ja sen mahdolliset rajoitukset, jotka
saattavat edellyttää yksilöityä lähestymistapaa, opetusmenetelmiä ja huolellisesti
suunniteltua opetustahtia.
Monet tekijät ovat vaikuttaneet seniorikoulutukseen luonteeseen.Eräs tärkeä seikka
on epäilemättä globalisaatio; muutos kohti monikulttuurisia ja etnisiä yhteiskuntia,
globaalien maailmanmarkkinoiden perustaminen, talousmarkkinoiden avautuminen
sekä viimeisenä muttei vähäisimpänä informaatioteknologian nopea kehittyminen.
McNair (2009) kirjoittaa muuttuvien oppimistarpeiden keskeisistä haasteista, joihin
kuuluvat:
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•

“Liikkuvampi väestö, ihmiset joutuvat useammin löytämään roolin ja
paikan uudessa yhteisössä tai tilanteessa seurauksena esim. muutolle,
kuolemantapaukselle tai suhteen kariuduttua;

•

entistä paljon pidempi kolmas ikä: suurimmalle osalle terve ja aktiivinen

eläkeikä;
•

neljännessä iässä on enemmän ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella
riippuvaisia” McNair, 2009, p. 51)

Tässä mielessä samat haasteet kohtaavat sekä aikuis- että seniorikoulutusta. Boggsin
mukaan (1981) aikuiskoulutuksen tulee edistää yksilön kasvua, helpottaa aikuisten
sopeutumista sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin elämän loppuun saakka.
Boggs katsoo aikuiskoulutuksen parantavan elämää, kun se täyttää seuraavat
kriteerit:
1.

Edistää taitojen kehittymistä ja myönteistä itsetuntoa

2.

Lievittää pelkoja, ennakkoluuloja ja harhakuvia sekä edistää kriittistä
ajattelua stereotyyppejä, kulttuurimyyttejä ja ennakkoluuloista ajattelua
kohtaan.

3.

Edistää luovuutta

4.

Auttaa yksilöä siirtymään kohti henkilökohtaisia tavoitteitaan

5.

Auttaa yksilöä olemaan suvaitsevaisempi, arvostelukykyisempi ja
ymmärtäväisempi

6.

Avaa uusia mahdollisuuksia

7.

Auttaa yksilöä käyttämään omaa potentiaaliaan

8.

Edistää positiivisten kulttuuri-ideoiden ja perinteiden kehittymistä (Boggs,
D. L. (1981).)

Malcolm Knowles (1980) uskoi, että aikuisopiskelun päätavoite oli itsensä toteuttaminen ja että kouluttajien päämääränä oli auttaa aikuisopiskelijoita kehittämään itseään
ja saavuttamaan oman kapasiteettinsa emotionaalisina, psyykkisinä ja älyllisinä ihmisinä. Knowles esitti neljä olettamusta aikuisopiskelijoista: (1) Kypsyytensä johdosta
aikuisilla on taipumusta olla itseohjautuvampia (2) Aikuisten henkilökohtainen historia määrittää heidän identiteettiään ja toimii lähteenä kokemukselliselle oppimiselle
(3) Aikuisten motivaatio suuntautuu paljolti sosiaalisesti relevanttiin oppimiseen (4)
Aikuiset tavoittelevat välitöntä ongelmanratkaisua (Knowles, 1980).
McCluski (1974) luokittelee senioreiden kurssit heidän tarpeidensa mukaan. Koulutusohjelmat voivat auttaa iäkkäämpiä opiskelijoita kohtaamaan selviytymistarpeitaan ja
auttaa yksilöä käsittelemään iän mukanaan tuomia sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä
muutoksia. Hyvä esimerkki tällaisesta selviytymistarpeisiin liittyvästä koulutuksesta
ovat kurssit, jotka liittyvät terveyteen, liikuntaan, eläkeikään tai menetyksiin sopeutumiseen.
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Ilmaisutarpeet liittyvät toimintaan, jota tehdään vain toiminnan itsensä vuoksi. Tällainen toiminta tuottaa iäkkäämmille aikuisille nautintoa ja on merkityksellistä.
Oman panoksen tarpeet ovat yhteydessä omiin tarpeellisuuden ja halutuksi tulemisen tunteisiin, ja niihin voi vaikuttaa sellaisten koulutusmahdollisuuksien kautta, jotka
sallivat senioreiden toimia neuvonantajina tai tukioppilaina.
Vaikuttamisen tarpeet ovat yksinkertaisuudessaan toive poliittisista taidoista ja viisaudesta; tähän liittyvä koulutus auttaa senioreja osallistumaan ja vaikuttamaan omaan
elämänlaatuunsa. Yhteisön jäsenenä oleminen on yksi perustava inhimillinen tarve.
Lisäksi henkilökohtainen hyvinvointi on vahvasti suhteessa sosiaaliseen sitoutumisen ja seniorikansalaisten keskinäisen luottamuksen tasoon. Oppiminen on prosessi,
jossa etsitään ja ylläpidetään tyydyttävää sosiaalista identiteettiä sekä luottamusta
naapureihin ja ymmärrystä siitä, mihin eri yhteisöihin itse kuuluu (maantieteelliset
yhteisöt, ammatilliset yhteisöt, uskonnolliset yhteisöt, harrastuksiin liittyvät yhteisöt
jne.) Näihin tarpeisiin vaikuttavat kurssit opettavat laillisista oikeuksista tai sitä, kuinka seniorit voivat omaksua johtoasemia omassa yhteisössään.
Transsendenssitarve (itsensä ylittämisen tarve) täyttyy kursseilla, joilla senioreille tarjotaan mahdollisuus edetä taiteellisella, koulutuksellisella, fyysisellä ja ammatillisella
tasolla ja tuntea olevansa paremmassa asemassa myöhemmin elämässään kuin aiemmassa elämänvaiheessa (Wacker & Roberto 2008).
Tarjolla on laaja valikoima seniorikoulutusohjelmia sekä maailmanlaajuisesti että
vaihtelevin teemoin, aihealuein, opetustavoittein, tuloksin, mallein ja sisällöin. Senioreiden laatukoulutusohjelmien tavoitteena on edistää iäkkäiden ihmisten älyllistä,
fyysistä ja henkilökohtaista hyvinvointia.
Euroopan käytännöt liittyvät yleensä kansalliseen tai kulttuuriperinteeseenm, mutta viime aikoina on tapahtunut muutos, joka heijastaa EU:n elinikäisen oppimisen
politiikkaa sekä erityisesti elinikäisen oppimisen avaintaitoja17 .
On selkeästi ilmaistu, että “avaintaidot, jotka tarkoittavat asiayhteyteen sopivia tietoja,
taitoja ja asenteita, ovat tietoyhteiskunnassa olennaisen tärkeitä. Nämä taidot lisäävät
joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä tyytyväisyyttä ja motivaatiota ja tuottavat näin
lisäarvoa työmarkkinoille, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta.”
(Ibid., 2006)
Eurooppalaiset seniorikoulutusohjelmat ja -kurssit keskittyvät erityisesti aktiiviseen
ikääntymiseen, sosiaaliseen yhtenäisyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, jotta seniorikansalaiset pysyisivät aktiivisina ja heidän elämänlaatunsa paranisi. Ne koskevat
pääasiassa avaintaitoja, kuten digitaalista osaamista, kommunikointia vierailla kie17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF, Recommendation of the European Parliament and
of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC),
Official Journal of the European Union
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lillä, oppimaan oppimisen taitoja, sosiaalisia ja kansalaistaitoja sekä kulttuurista tietoisuutta ja ilmaisua.
Sellaisenaan elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat yhdistelmä asiayhteyteen sopivia tietoja, taitoja ja asenteita, ja ne ovat olennaisen tärkeitä henkilökohtaiselle
tyytyväisyydelle ja kehitykselle, sosiaaliselle kanssakäymiselle, aktiiviselle
kansalaisuudelle ja työllistymiselle. Kyse on paitsi uusien tietojen ja taitojen hankkimisesta myös senioriopiskelijoiden jo hankittujen tietojen ja taitojen päivittämisestä
ja kehittämisestä.
Tänä päivänä seniorikoulutus nähdään läheisessä suhteessa elämänlaadun ulottuvuuksiin, joita myös tässä projektissa esitellään. Niihin kuuluvat:
•
•
•
•
•
•
•

6.3.

Fyysinen terveys
Psyykkinen terveys
Sosiaalinen inkluusio (vuorovaikutus, oman ympäristön tunteminen)
Lisääntynyt osallistuvuus (yhteisöissä, perheen sisällä, ystävien keskuudessa:
kommunikointi, luovuus)
Lisääntynyt kokemus elämänhallinnasta (sisäinen ja ulkoinen, ensisijainen
ja toissijainen)
Henkilökohtainen kasvu: myönteisyys, motivaatio
Vapaa-aika, oma aika, hyödyllinen aika

Seniorikoulutuksen avaintaidot

EU: viitekehys määrittelee kahdeksan avaintaitoa18 ja kuvaa kuhunkin liittyvät
olennaiset tiedot, taidot ja asenteet. Avaintaidot ovat seuraavat:
•

Viestintä äidinkielellä, mikä tarkoittaa kykyä ilmaista ja tulkita käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen), sekä
kykyä olla asianmukaisessa ja luovassa kielellisessä vuorovaikutuksessa kaikissa sosiaaliseen elämään ja kulttuuriin liittyvissä tilanteissa.

•

Viestintä vierailla kielillä, mikä edellyttää äidinkielellä viestimiseen kuuluvien osa-alueiden lisäksi sovittelutaitoja ja kulttuurienvälistä ymmärtämystä.
Suoritustaso riippuu useista seikoista, kuten myös kuullunymmärtämisen,
puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen taidoista.

•

Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla. Matemaattisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä kehittää ja soveltaa
matemaattista ajattelua arkipäivän laskutehtävien ratkaisemiseksi. Pääpaino

18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF, Key competences for lifelong learning—a european
reference framework, Annex, Official Journal of the European Union, L 394/13, 2006
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on erityisesti prosessissa, toiminnassa ja tiedossa. Luonnontieteisiin liittyvällä
perusosaamisella tarkoitetaan luonnonilmiöiden selittämisessä hyödynnettävän tiedon ja menetelmien hallintaa, käyttöä ja soveltamista. Perusosaamiseen kuuluu ihmisen toiminnasta johtuvien muutosten ymmärtäminen ja
jokaisen vastuunotto yksityisenä kansalaisena.
•

Digitaalisiin taitoihin kuuluvat tietoyhteiskunnan teknologian hallinta ja kriittinen käyttö ja tätä kautta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustaidot.

•

Oppimistaidot eli oppimaan oppiminen liittyvät oppimiseen, oman, joko yksin tai ryhmässä tapahtuvan oppimisen tavoitteiden määrittelyyn ja organisointiin omien tarpeiden mukaan sekä tietoisuuteen menetelmistä ja mahdollisuuksista.

•

Sosiaalisuuteen ja kansalaisuuteen liittyvät taidot. Sosiaalisuuteen liittyvillä
taidoilla tarkoitetaan henkilökohtaisia taitoja, ihmissuhdetaitoja ja kulttuurien välisiä taitoja sekä kaikkia käyttäytymisen muotoja, jotka antavat
yksilöille valmiudet osallistua vaikuttaen ja rakentavalla tavalla yhteiskunta- ja työelämään. Nämä taidot liittyvät henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin. Olennaisen tärkeää on ymmärtää yksilöiden eri toimintaympäristöissä noudattamia käyttäytymissääntöjä ja tapoja. Kansalaisuuteen
liittyvien taitojen ja erityisesti sosiaalisten ja poliittisten käsitteiden ja rakenteiden (demokratia, oikeus, tasa-arvo, kansalaisuus ja kansalaisoikeudet)
tuntemuksen avulla yksilöt voivat osallistua aktiiviseen ja demokraattiseen
toimintaan.

•

Aloitekyky ja yrittäjyys tarkoittaa kykyä muuntaa ideat toiminnaksi. Siihen
sisältyy luovuutta, innovointia ja riskinottoa sekä kyky suunnitella ja toteuttaa
projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilö on tietoinen työnsä laajemmasta kehyksestä ja kykenee hyödyntämään uusia tilaisuuksia. Aloitekyky ja
yrittäjyys ovat myös perusta erityistaidoille ja -tiedolle, joita tarvitsevat sosiaalista tai kaupallista yritystoimintaa käynnistävät tai siihen osallistuvat
henkilöt. Tähän pitäisi sisältyä tieto eettisistä arvoista, ja sen pitäisi edistää
hyvää hallintotapaa.

•

Tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot, mihin kuuluu ymmärrys siitä, mikä merkitys on ajatusten, kokemusten ja tunteiden luovalla ilmaisemisella eri välineiden avulla (musiikki, esittävät taiteet, kirjallisuus ja kuvataiteet).

Nämä avaintaidot ovat toisistaan riippuvaisia, ja jokaisen kohdalla painopiste on kriittisessä ajattelussa, luovuudessa, aloitteellisuudessa, ongelmanratkaisussa, riskinarvioinnissa, päätöksenteossa ja rakentavassa tunteiden hallinnassa. Suurin osa Euroopan
seniorikoulutusohjelmista liittyy yllä mainittuihin elinikäisen oppimisen kahdeksaan
avaintaitoon.
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Kokonaan toinen kysymys on sitten seniorikoulutuksen ammattilaisten avaintaidot ja
seniorikoulutuksen tuottajien rooli.
Nykypäivänä yhä useammat seniorit ovat edelleen mukana työelämässä eläkeiän
nousun ja muiden tekijöiden vuoksi.
Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning -konferenssissa vuonna
2010 esitetyt tilastot osoittavat, että EU25 maissa iäkkäämpien työntekijöiden työllistymisen tason ennustettiin nousevan voimakkaasti vuoden 2004 neljästäkymmenestä prosentista 47 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä ja 59 prosenttiin vuoteen
2025 mennessä, mikä merkitsee Lissabonin sopimuksen tavoitteiden huomattavaa
ylitystä. Ennuste heijastaa havaittua iäkkäämpien ihmisten työllisyyden tason nousua
viime vuosina (4 prosenttiyksikön nousu vuodesta 2000)
Nykyisissä tilanteessa eurooppalaisissa yhteiskunnissa on nähtävissä kaksi senioriopiskelijoiden pääryhmää a) työssäkäyvät (työelämässä mukana olevat seniorikoulutuksen ammattilaiset) b) eläkkeellä olevat.
Näiden kahden pääryhmän koulutustarpeet eroavat toisistaan, ja ne täytyy huomioida
koulutusohjelmia ja kursseja suunniteltaessa.
Tämä tuo esille ne avaintaidot, joita voidaan käyttää hyväksi koulutuslaitoksen
toimintojen ja yksilöiden taitoprofiilin kehittämisessä.
Euroopan komission, DG EAC, vuoden 2010 tutkimuksessa jokainen taitoprofiili on
kolmen elementin yhdistelmä (B.J. Buiskool, S.D. Broek, J.A. van Lakerveld, G.K.
Zarifis, M. Osborne, 2010 p.10)
The first one refers to the repertoire of activities, i.e. the actual actions
someone is supposed to be able to execute. The second refers to the context
in which the person is assumed to take the actions. Moreover, it deals with
the level of responsibility to be attributed to the particular profile of the
professional. This level of responsibility depends on the context in which the
professional is working and the level of autonomy with which the activities
should be carried out. The third and last refers to the competences needed to
carry out these activities. By determining the context, selecting the activities
one needs to carry out, and selecting the competences needed, a specific
competence profile can be developed for a specific position
Avaintaitojen ohella eurooppalaisia työkaluja (ECTS19 , ECVET20

ja EQARF/

19 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm. European Credit
Transfer and Accumulation System
20 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm - European Credit
System for Vocational Education and Training

69

EQAVET21 ) voidaan käyttää apuna määriteltäessä moduulien ja ohjelmien kestoa sekä
verrattaessa niitä toisiinsa. Avaintaitojen joukko määrittelee sisällön; eurooppalaiset
työkalut määrittelevät sisältöä toteuttavan koulutusohjelman painoarvon ja keston.
Tutkimus huomioi myös, että avaintaitoja voidaan käyttää Grundtvig-ohjelman
sisällä valmennuskurssien ryhmittelemiseen antamalla niille yhteinen päämäärä, sekä
edelleen kurssien vertailemiseen puutteiden löytämiseen. Tämä voi olla myös tarpeiden
analyysin perustana ja lähtökohtana sopivien moduulien ja kurssien kehittämiselle
tunnistettujen taitojen ympärille (Ibid., p.15)

6.4.

Muita eurooppalaisia seniorikoulutusohjelmia

Nykypäivän tutkijat uskovat, että yhteiskuntamme nojautuu joukolle yhteisiä
arvoja, tietoja ja taitoja. Koulutuksella on aina ollut tärkeä rooli näiden tekijöiden
siirtämisessä sukupolvelta toiselle. Ihmisten pitkäikäisyys ja yhteiskunnan nopeat
sosiaaliset, teknologiset ja kulttuuriset muutokset aiheuttavat painetta senioreiden
koulutusohjelmien päivittämiselle ja lisäämiselle. Yksi asia on kuitenkin selvä: kaikella
oppimisella, olipa se formaalia, non-formaalia tai informaalia, on tärkeä rooli tässä
monimuotoisessa prosessissa.
Seniorit eivät ole yhtenäinen kansanryhmä: he ovat eri tavoin riippuvaisia fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta avusta. Tässä elämänvaiheessa tärkeitä oppimisen alueita
ovat elämäntaidot, henkilökohtainen talous, fyysinen ja psyykkinen kunto, tieto- ja
viestintäteknologian käyttö, aktiivinen kansalaisuus sekä muut laajemmat tiedonalueet
(esim. taide, kulttuuri, filosofia), jotka liittyvät elämän tarkoitukseen ja päämääriin.
On myös tekijöitä, jotka ovat yhteydessä yksilön sukupuoleen ja yksin asumiseen. Joissain tapauksissa seniorit joutuvat opettelemaan uusia taitoja, kuten miehet ruoanlaittotaidon ja naiset taloudenhoidon (oman taloudellisen tilanteen hallinnan). Joskus
he joutuvat myös selviytymään rajoittuneen liikuntakyvyn, heikentyneen kuulon tai
näön sekä muiden ikääntymisen mukana tulevien tekijöiden kanssa, jotka aiheuttavat
riippuvuutta. Näin ollen hyvä koulutussisältö ottaa huomioon kaikki nämä em. asiat:
elämän tarkoituksen ja päämäärät, terveyden ja talouden, kommunikointitaidot (sis.
tietotekniikkataidot), kansalaisuuden ja aktiivisen ikääntymisen.
Viime vuosina on ollut vallalla suuntaus, jossa uudet koulutusohjelmat on suunniteltu
tietyn aiheen ympärille. Tätä kuvaa seuraava esimerkki:
1.

Finanssiosaaminen22 . Aikuisväestön keskuudessa laskutaidon ja finanssiosaamisen tasot ovat yleisesti matalat ja näin on etenkin iäkkäämpien ihmisten keskuudessa, jotka ovat saaneet kouluvuosina vähemmän asiaankuu-

21 www.eqavet.eu - European Quality Assurance Reference Framework
22 LEARN ABOUT MONEY: Learn About Money addresses the need for better financial
education amongst adults, providing a bridge between basic money handling skills and the
information provided by financial products and advisors. http://www.life-academy.co.uk/
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luvaa opetusta ja joilla ei ole ollut tarvetta ylläpitää omaksumiaan taitoja
aikuisiällä. Eläkeiän koitettua monella on kuitenkin edessään tarve hallita raha-asioita uudella tavalla ja tehdä monimutkaisempia taloudellisia ratkaisuja,
kuin he ovat tehneet aiemmin elämässään.
2.

Terveysosaaminen on tärkeä taito ihmisille läpi elämän, mutta se on erityisen tärkeää kolmannessa iässä. Tässä elämänvaiheessa terveellisen elämän,
ruokavalion ja liikunnan tärkeyden ymmärtäminen on oleellista. Samaten terveydenhoitoon ja terveyteen liittyvien valintojen ymmärtäminen ovat kriittisiä
taitoja elämänlaadun kannalta ja voivat lykätä riippuvuuden alkamista. Tässä
ei ole kyse vain virallisen tiedon siirtämisestä, vaan valintojen ymmärtäminen
ja itsenäisyyden ylläpitäminen on olennaisen tärkeää yksilön kannalta.

3.

Tieto- ja viestintäteknologia
Viime vuosien tietoteknologinen kehitys ja etenkin sosiaalisten verkostojen
kehittyminen tarjoavat uudet välineet tämän aihealueen taitojen kartuttamiselle. Monille ihmisille ”perinteiset” oppimisen kanavat ovat kuitenkin
mieluisampia joko teknisten taitojen puuttumisen vuoksi tai siksi, että he
pitävät enemmän henkilökohtaisesta kanssakäymisestä. Henkilökohtainen
kanssakäyminen on tehokkaampaa myös sosiaalisen yhteisyyden kannalta.
Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa saattaa lisäksi jakaa mielipiteitä. Samalla kun se luo yhä enemmän erikoistuneita globaaleja sosiaalisia yhteisöjä,
se vieraannuttaa ihmiset lähinaapureistaan. Suurin ryhmä iäkkäistä opiskelijoista opiskelee (formaalin ja non-formaalin oppimisen puitteissa) jotakin
tietotekniikkaan liittyvää. Yli 55-vuotiaiden opiskelijoiden joukossa tietotekniikkataitojen kursseja on 40% (osallistujien määrä nousee tasaisesti ikäryhmän vanhetessa, ja luku on suurin eläkeläisten ikäryhmässä). Opiskelun
motiiveina ovat paitsi opiskelu sinänsä, varmasti myös tahto pysyä nuorempien sukupolvien kehityksessä mukana, pyrkimys kehittää kommunikointitaitoja yleisesti ja etäällä asuvien perheenjäsenten kanssa sekä olla muutenkin
sosiaalisessa kanssakäymisessä.

4.

Neljäs tärkeä taito iäkkäille ihmisille on aktiivisen kansalaisuuden oppiminen.
Siihen kuuluu laaja kirjo virallisia ja epävirallisia prosesseja, kuten ymmärrys
siitä, miten paikallinen ja kansallinen demokratia toimii ja miten voi vaikuttaa poliittisesti. Ihmisillä, jotka ovat kolmannessa iässä, on hyvä tilaisuus
vaikuttaa poliittisiin prosesseihin (sekä virallisiin että epävirallisiin), koska
heillä on paljon elämänkokemusta ja usein myös enemmän aikaa. Osa haluaa vaikuttaa nimenomaan iäkkäämpiä ihmisiä koskeviin kysymyksiin, kun
toiset puolestaan haluavat äänensä kuuluviin laajemmilla alueilla, esimerkiksi sosiaalinen yhtenäisyyden, asuinympäristön kaavoituksen tai kansallisen
politiikan alueilla. Toiset taas haluavat vain olla tietoisia maailman tapahtumista haluamatta vaikuttaa sen enempää asioiden kulkuun.
71

5.

Lisäksi tärkeä kysymys on huolenpito, joka merkitsee sekä vapaaehtoisten
että palkattujen henkilöiden kouluttamista. Henkilökunnan koulutuksella
on selkeä vaikutus laitoshoidossa olevien elämänlaatuun. Paljon suuremman
osan hoidosta antavat kuitenkin sukulaiset, jotka usein itsekin ovat jo kolmannessa iässä ja hoitavat puolisoaan tai vanhempaansa. Heille on tarjolla
hyvin vähän valmennusta helpottamaan tätä vaativaa tehtävää.

Katsaus monilla eri kursseilla nykyisin noudatettuihin käytäntöihin osoittaa niissä
olevan paljon yhteisiä piirteitä. Alla on esimerkkejä kurssitarjonnasta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taide
Aktiivinen ikääntyminen
Henkilökohtainen talous (taloustiede, business)
Tieto- ja viestintätekniikan taidot mukaan lukien tietokonerkussit, Internet,
Skype ja muut sovellukset
Luovat taiteet ja käsityöt (esim. kirjataide, keramiikka, piirtäminen/
maalaus, kuitu, metalli, puu tai kuvanveisto).
Opi enemmän arkkitehtuurista
Kirjallisuus
Musiikki ja instrumentin soiton opettelu
Valokuvaus
Tanssi
Terveys (ja kunto) esim. kehon liikuntaharjoitteet
Koti ja puutarha
Historia
Kielet
(Kulttuurien väliset) kommunikointitaidot
Teatteri ja ilmaisutaito
Matkailu
Kirjoittaminen
Keskustelukerhot, foorumit, matkat ja luennot.

Yleisellä käytännöllä tarkoitetaan monialaisia ohjelmia, joissa yhdistyvät huolenpito,
tutkimustieto ja koulutus, kuten esim. geriatriassa.
Terveyteen liittyvät yleiset aihealueet voisivat sisältää esimerkiksi seuraavia aiheita:
•
•
•
•
•
•
•
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Liikunta (fyysisesti aktiivinen ikääntyminen)
Erityisesti ikääntymiseen liittyvät sairaudet (esim. dementia)
Senioreiden masentuneisuus
Psyykkinen terveys henkisen ja älyllisen stimulaation avulla
Lääkkeet ja lääkitys
Terveyspalvelut
Ennaltaehkäiseminen

• Kipuja lievittävä hoito
• Erityiset kysymykset, kuten suun terveys
Tutkijat, kuten yhdysvaltalainen Dr Gene Cohen ja monet muut, ovat painottaneet
opiskelun ikääntyville henkilöille tuomaa jatkuvaa henkistä ja intellektuaalista stimulaatiota sekä aivojen uusiutumiskykyä (Cohen, 2000).

6.5.

Seniorikoulutusohjelmat: mallit ja toteutustavat

Aikuiskoulutus toteutetaan yleensä kursseina, jotka ovat osa laajempaa ohjelmaa.
Näiden ohjelmien suunnittelu ja toteutus on erityinen toimiala ja se sisältää seuraavat toiminnot: opetussuunnitelman suunnittelun moduulien ja koulutusohjelman
tasoilla, joustavien koulutusohjelmien kehittämisen toteutuksen osaltaan (koko
päiväinen, osa-aikainen), ajoitukseltaan (jakso-opetus) ja sijainniltaan (kontaktiopetus, etäopetus, näiden yhdistelmä) ottaen huomioon aikuisten henkilökohtaiset
elämäntilanteet (B.J. Buiskool, S.D. Broek, J.A. van Lakerveld, G.K. Zarifis, M.
Osborne, 2010).
Ohjelmat ja kurssit voidaan toimittaa eri mallein ja opetustavoin:
• Virallinen
• Epävirallinen
• Arkioppimisen kautta
• Tai em. yhdistelmänä
Ohjelmat ja kurssit voidaan jakaa ryhmiin riippuen:

•

läsnäolotavasta
• osallistuva
• ei-osallistuva
• näiden yhdistelmä, kuten sulautuva oppiminen esim. kontaktiopetus ja
verkko-opetus yhdessä
• niiden tuloksista tai toimitustavasta: arvostellut ja arvostelemattomat
kurssit, keskusteluryhmät, tapahtumat ja matkat
• Arvostellut kurssit
• Arvostellut kurssit kun arvosanoilla ei merkitystä: tapaukset, jolloin
seniorit osallistuvat kursseille, mutta eivät osallistu niiden kokeisiin tai
suorita tehtävänantoja
• Arvostelemattomat kurssit /tunnit esim. Senioreiden yhteiset tunnit
aiheena taide, historia, musiikki, kielet, tietotekniikka jne. Nämä voivat
myös olla keskustelukursseja.
• Keskusteluryhmät, tapahtumat ja matkat
• kurssin sisällöstä ja sen muodosta
• virallinen
• epävirallinen
Senioriopetusohjelmien sisältö ja toteutustapa on kehittynyt noudattaen joitakin
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avaintekijöitä ja näkökulmia kuten:
•
•
•
•
•
•

•

Suunnitelmalliset kurssit, joihin liittyvät tietyt oppimistulokset ja arvioinnit
seurannan ja suoritusten edistymisen tuloksena.
Kohdistuu oppimiseen yhdessä, itse ohjattuun oppimiseen ja
ongelmanratkaisulähtöiseen oppimiseen.
Suurimassa osassa koulutusohjelmia on otettu huomioon
senioriopiskelijoiden erityistarpeet.
Sisällön sovittaminen senioreiden henkilökohtaisten tarpeiden kanssa
toimintojen monipuolistaminen.
Tarjoavat senioriopiskelijoille käytännöllisiä kursseja, joilla opiskelijat voivat
täyttää tarpeitaan ja jakaa kokemuksiaan.
Opettavat taitoja ja kykyjä olla suvaitsevainen, kriittisiä ja rakentavia
asenteita, oppimaan oppimisen taitoja sekä olemaan sopeutumiskykyinen
muutoksille.
Muokkaavat itsetuntoa ja parantavat ihmissuhde-, kulttuurien välisiä ja
kommunikointitaitoja.

Koulutusohjelmien suunnitelma sisältää yleensä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiettyjen taitojen ja pätevyyksien hankkimisen
Kommunikointistrategioiden kehittämisen
Opiskelijan henkilökohtaisen ajan parempaa organisointia ja suunnittelua
Luovuuden edistämistä
Opiskelijan kommunikoinnin edistämistä muiden kanssa
Itsenäistä opiskelua ja itsenäisyyden kehittymistä
Opiskelijan itseluottamuksen ja itsetunnon kohentamista
Muiden maiden, kulttuurien, tapojen ja perinteiden tietoisuutta
Parempia kommunikointitaitoja monikielisessä ja monikulttuurisessa
yhteiskunnassa, lisääntynyttä osallistumista

Kuten latvialaiset projektikumppanit ovat huomioineet, kunnolla valitut työmenetelmät senioreiden kanssa vaikuttavat koulutussisällön vastaanottamiseen ja saavat
aikaan lisääntynyttä tahtoa osallistua luokassa, enemmän rohkeutta, sitoutumista ja
itsevarmuutta.
Koulutuslaitoksen hyvät käytännöt ovat hyödyksi henkilökunnalle, ja näin ollen:
•
•
•
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Antavat kouluttajille enemmän tietoa opiskelijoiden kokemuksista ja
tarpeista
Käyttävät oikeanlaisia menetelmiä motivoimaan, aktivoimaan ja
rohkaisemaan yhdessä tapahtuvaan oppimiseen
Antavat kouluttajille tarpeelliset didaktiset, metodologiset ja sosiaaliset
taidot ja pätevyydet, jotta he osaisivat työskennellä tämän erityisen

•
•
•
•

kohderyhmän kanssa
Valitsevat ikäryhmälle sopivaa koulutusmateriaalia
Tarjoavat opiskelijoille järkevät perustelut ja todisteet, miksi opiskelu
parantaa heidän henkilökohtaisia, ihmissuhde- ja kommunikointitaitoja.
Tuovat kulttuurisen näkökulman koulutusjärjestelyihin
Edistävät osallistumista, voimaantumista ja kehittymistä ihmissuhteissa ja
kulttuurien välisissä suhteissa.

Käyttää tekniikoita, jotka motivoivat senioriopiskelijoita opiskelemaan

6.6.

Opiskelijan motivaatio

Oppimismallit muuttuvat iän myötä suurimmalla osalla ihmisistä. NIACE:n tutkimuksen materiaali osoittaa, että ne, jotka jatkavat oppimista, opiskelevat myös pidemmän
aikaa (opiskelevat tiettyä ainetta enemmän kuin kolme vuotta), opiskelevat kotona tai
aikuiskoulutuskeskuksessa (mieluummin kuin virallisessa oppilaitoksessa tai yliopistossa) ja opiskelevat ilmaiskursseilla tai itse maksamillaan kursseilla. He opiskelevat
harvemmin ammatillisista syistä tai virallisten pätevyyksien saavuttamiseksi; sen sijaan heidän motiivinsa ovat henkilökohtaisia ja sosiaalisia (Aldridge & Tuckett 2007).
Puhuttaessa motivaatiosta on huomioitava, että erilaisille kursseille osallistuvat seniorit ovat yleensä kiinnostuneita oppimisesta juuri oppimisen ilon vuoksi sekä siksi,
että saavat tilaisuuden kanssakäymiseen vertaistensa kanssa, eivätkä niinkään arvosanojen tai todistusten takia.
Psyykkinen aktiivisuus on elintärkeää elämänlaadulle, aktiiviselle ikääntymiselle ja
haasteiden kohtaamiselle muuttuvassa maailmassa. Se luo myös senioreille paremmat
mahdollisuudet aktiiviseen kansalaisuuteen, osallistumiseen ja kanssakäymiseen
yhteiskunnassa, taisteluun syrjäytymistä vastaan myöhemmin elämässä. Sen lisäksi se
kehittää erityisiä taitoja, kuten:
•
•
•
•
•
•

ongelmanratkaisutaidot
muistiin liittyvät taidot
kognitiiviset taidot
kommunikointitaidot
kulttuurienväliset taidot
luovat taidot.

Nämä taidot auttavat osallistujia saavuttamaan itseluottamusta ja tukea, jotka
ovat välttämättömiä nykypäiväsessä monimutkaisessa elämässä ja sen haasteiden
kohtaamisessa sekä lisäävät osallistumista ja aktiivisuutta ja turvaavat hyvinvoinnin
ja paremman elämänlaadun.
Seniorikoulutusohjelmat kohdistuvat pääasiassa osallistujien mielenkiinnon kohteisi75

in ja tarpeisiin, jotka heijastavat henkilön hyvinvointia sen monista näkökulmista, kuten:
•
•
•
•
•
•
•

sosiaalinen
emotionaalinen
fyysinen
ympäristön näkökulma
älyllinen
henkinen ja
ammatillinen (tarvittaessa) näkökulma.

Huomiota kohdistetaan myös muihin senioreiden tarpeisiin (esim. elämän tyyli) ja
mielenkiinnon kohteisiin.
Kouluttajien ja tuutoreiden näkökulmasta opiskelijoiden paremman motivaation
saavuttaminen edellyttää, että koulutusohjelma huomioi oppilaan erityispiirteet kuten
iän, eri oppimistyylit ja sopivan opetustahdin. Huomioitava on myös edellä mainitut
seniorien tarpeet, ja koulutus tulee toteuttaa myötätuntoisesti, ja kohderyhmän opettamiseen tarvittavat taidot huomioiden.
Tutkimukset, jotka koskevat suuria eurooppalaisia seniorien kanssa työskenteleviä
organisaatioita samoin kuin EU:n tukemien projektien tulokset sisältävät lukuisia iäkkäiden ihmisten kertomuksia, joissa tulee esille oppimisen hyödyt ja arvot.
Mitä osallistumiseen tulee, Euroopan komission innovaatio-osaston (DIUS, Department for Innovation, Universities and Skills) Kansallisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen CD:n (National Research and Development Centre) yhteistyössä organisoima
Vertaisryhmäoppimisen työryhmä (Peer Learning Activity PLA) on osoittanut joukon
avaintekijöitä, jotka liittyvät koulutusohjelmien sisältöön ja toteutukseen:
•
•
•
•
•

Opiskelijan sitoutuminen
Opiskelijan pitkäjänteisyys
Opiskelijan edistyminen/saavutukset
Opiskelijan eteneminen
Yleiseen seuranta ja rekisteröinti

Tai, toisin sanoen:
•
•
•
•

Opiskelijoiden sitouttaminen
Opiskelijan pitkäjänteisyyden tukeminen
Opiskelijan saavutusten mittaaminen
Opiskelijan saavutusten rekisateröinti.

(Summary Report on the Peer Learning Activity on One Step Up, European
Commission, Directorate-General for Education and Culture, London, 20 – 22 April
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2009.)
Isolation to Inclusion (I2I) -projekti23 antaa esimerkkejä, (yleiskatsaus hyvistä ideoista
ja käytännöistä), jotka auttavat korkean riskin iäkkäitä ihmisiä välttämään sosiaalista
syrjäytymistä. Heihin kuuluvat esimerkiksi yksin elävät etnisten vähemmistöryhmien
vanhukset, kroonisia sairauksia sairastavat tai vammaiset vanhemmat ihmiset, apua
ja tukea tarvitsevat vanhemmat ihmiset, köyhyyden uhkaamat iäkkäämmät naiset ja
kodittomuuden uhkaamat vanhemmat ihmiset.
Projekti pureutuu polttaviin kysymyksiin, kuten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Köyhyyteen
Yksinäisyyteen (eristäytyneisyyteen)
Sukupuoleen (naisten ja miesten erityiset riskit)
Hyvin vanhaan ikään
Huonoon terveydentilaan
Maahanmuuttajataustaan
Työn menettämiseen
Huonoon palvelujen saavutettavuuteen (esim. tietotekniikka,
liikennevälineet)

Edellä mainituista tekijöistä on tullut melko yleisiä tämän päivän monikulttuuristen
yhteisöjen ikääntyvässä Euroopassa ja niihin tarvitsee kiinnittää erityistä huomiota,
kun suunnitellaan koulutusohjelmia, opintojen aihe-alueita ja kurssien sisältöjä.

6.7.

Johtopäätökset

Elinikäinen oppiminen nähdään tämän vuosisadan johtavana käsitteenä. Se
jättää alleen perinteisen perusopetuksen ja jatko-opetuksen välisen jaottelun ja
vastakkainasettelun. Tänä päivänä koulutus on sidoksissa koulutusyhteiskuntaan, jossa
jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen. Kiinteästi elinikäisen oppimisen
käsitteeseen kuuluva seniorikoulutus ei rajoitu vain tarjoamaan senioreille laajempia
tai päivitettyjä taitoja eikä uudelleen koulutusta. Se tarjoaa toisen tai kolmannen
mahdollisuuden, mahdollistaa jatkuvan edistymisen ja itsensä kehittämisen. Virallisen
opetuksen yhdistyminen epäviralliseen opetukseen mahdollistaa kansalaisten
opiskelun erilaisissa opetustilanteissa, aktiivisen osallistumisen prosessiin ja roolin
sekä oppilaana että opettajana oppivassa yhteiskunnassa. Elinikäisen oppimisen käsite
ja seniorikoulutus takaavat kattavan koulutuksen lapsuudesta vanhuuteen.
Yleisellä tasolla seniorikoulutusohjelmat ja kurssit tarjoavat senioreille mahdollisuuden
•
•

ajatusten aktiivisuuteen
kanssakäymiseen toistensa kanssa yhteisten oppikokemusten kautta

23 http://www.i2i-project.net/index.php
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Seniorikoulutusohjelmat ja kurssit ovat joka tapauksessa riippuvaisia osallistujien
kiinnostuksesta ja kyvyistä.
Aikuisopetuksen toimintasuunnitelmassa It is always a good time to learn 2007 (Action
Plan) todetaan seuraavaa (mikä pätee myös seniorikoulutukseen):
key challenge for adult learning is to deliver a service that simultaneously meets the
needs of the adult learner, provides high quality responses to the needs of the labour
market and society and stimulates further demand
ja edelleen
Quality of provision is affected by policy, resources, accommodation and
a host of other factors, but the key factor is the quality of the staff involved
in delivery. So far in many Member States little attention has been paid to
the training (initial and continuing), the status and the payment of adult
learning staff. Adult learning staff in this context is not limited to teachers
and trainers but includes management, guidance personnel, mentors and
administration. They have to be able to address the different needs of the
specific groups. The quality of staff is crucial in motivating adult learners to
participate
Kun tulkitaan toimintasuunnitelman (2007 Action Plan) hallintotapaa,
seniorikoulutuksen tuottajien hyvä hallintotapa sisältää seuraavat ominaispiirteet:
•
•
•
•
•
•
•
•

keskittyminen senioriopiskelijaan
innovatiivinen lähestymistapa oppimiseen
tehokas tarveanalyysi
tehokas hallintojärjestelmä ja asianmukainen resurssien käyttö
ammattitaitoinen henkilökunta
tuottajien laadunvarmistusjärjestelmä
vahva näyttöön perustuva valvonta- ja arviointijärjestelmä kansallisissa
puitteissa
läheiset suhteet muihin koulutuksen alueisiin ja tahoihin.

Senioreiden näkökulmasta ohjelmien tulee:
• kohdistua heidän tarpeisiinsa
• palvella paremmin heidän henkilökohtaisia, sosiaalisia ja taloudellisia
tarpeitaan
• edistää heidän omaa hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan
• auttaa päivittämään heidän tietojaan ja taitojaan, saavuttamaan uutta tietoa,
ymmärtämään ja käyttämään uusia teknologioita, rohkaista aktiiviseen
ikääntymiseen ja sukupolvien väliseen yhteyteen
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Tässä suhteessa sukupolvien välisestä oppimisesta on tullut yhä tärkeämpi asia.
Seniorikoulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta on tullut realiteetti muuttuvassa
maailmassamme. Ne ovat polku sopeutumiseen kohdatessamme uusia haasteita ja
mukautuessamme vaatimuksiin.
Tässä suhteessa EU:n Grundtvig ohjelman rooli on yhä merkittävämpi. Grundtvigohjelmat suunniteltiin edistämään Euroopan elinikäisen oppimisen ulottuvuutta
ja käsittämään kaikki aikuiskoulutuksen tasot ja sektorit sekä oppimismuodot:
formaalisen, non-formaalisen ja informaalisen.
Grundtvigin ”menestystarinat” vastaavat Euroopan ikääntyvien väestöjen
koulutuksellisiin haasteisiin ja auttavat aikuisia luomaan polkuja tietojensa ja
taitojensa kehittämiselle (European Commission 2007).
Alla on suuntaviivoja hyvien käytäntöjen kehitykselle tulevaisuudessa Anne-Sophie
Parent’n (Director of AGE) esitteleminä Grundtvig, a decade of European innovation
in adult learning - konfferenssissa tammikuussa 2010:
•
•
•

•
•
•
•
•

6.8.

Seniorivalmennusta ja -koulutusta tulisi pitää etusijalla väestön
rakenteellisin haasteisiin vastattaessa.
Senioriväestön monimuotoisuus tulisi tunnustaa ja heidän yksilöllisyyttään
arvostaa tarjolla olevassa koulutuksessa.
Oppiminen myöhemmällä iällä voi tapahtua monessa yhteydessä, ja
iäkkäiden aikuisten näkyvyyttä eri koulutuksen yhteyksissä tulee korostaa ja
rohkaista.
On vältettävä tekemästä oletuksia iäkkäiden ihmisten motivaatiosta ja
potentiaalista aloittaa opiskelu missä tahansa iässä.
Pedagogiikassa tulisi käyttää hyväksi vanhempien aikuisten elämänkokemusta.
Tulisi tunnustaa, että koulutus, valmennus ja oppiminen tapahtuvat nopeasti
muuttuvan sosiaalis-taloudellisen ja poliittisen maailman näyttämöllä.
Tulisi olla vastaanottavainen uusille ideoille, varautua ottamaan uusia
haasteita ja tunnistaa iäkkäiden ihmisten muuttuva rooli yhteiskunnassa.
Tulisi tunnistaa tarve projekteihin, jotka keskittyvät erityisesti iäkkäämpien
opiskelijoiden tarpeisiin sekä etenkin haavoittuviin ryhmiin, kuten vanhempiin
naisiin, maahanmuuttajiin, sosiaalisesti eristäytyneisiin vanhuksiin, sekä
projekteihin, jotka huomioivat sukupolvien välisen oppimisen ja yhteistyön
mahdollisuudet sekä laajuuden.
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7. Henkilökunta ja kouluttajat
Enikő Nagy
TREBAG Property and Projectmanagement Ltd. Unkari

7.1.

Johdanto

Muuttuvassa koulutuskontekstissa, etenkin iäkkäiden ihmisten oppimisprosessissa,
on olennaista huomata tämän ryhmän kouluttajissa tapahtuvat muutokset. Muutos
ei tapahdu vain oppimisstrategioissa (kun siirrytään formaalisesta opetuksesta kohti
nonformaalista opetusta ja informaalia oppimista), vaan myös kouluttajien rooleissa,
jotka muuttuvat kohti avustavampaa ja hillitympää pelkkänä tiedonlähteenä olemisen
sijaan.
Virallista ja epävirallista seniorikoulutusta tarjoavien instituutioiden ja organisaatioiden
pääintressi on olla tietoisia aikuiskouluttajien mahdollisista rooleista, jotta he voivat
siirtää tietoa eteenpäin onnistuneesti. Tärkeää on myös kouluttajien rekrytointi ja
sitouttaminen.

7.2.

Iäkkäiden aikuisten muuttuva oppimisympäristö

Kun puhutaan koulutuksesta, ajattelemme yleensä perinteistä tilannetta eli oppilaita
ja opettajaa luokkahuoneessa, yleensä koulussa tai yliopistossa. Jos kuitenkin
ajattelemme aihetta tarkemmin, ymmärrämme, että opetus pitää sisällään paljon
muutakin. Stereotyyppisellä formaalisella oppimisella on edelleen tärkeä rooli
pääasiassa julkisen opetuksen piirissä, mutta puhuttaessa aikuisopetuksesta on
viime vuosina tapahtunut merkittävää siirtymistä formaalisesta oppimisesta kohti
vähemmän formaalisia oppimisen muotoja. Edellisen lisäksi jatkuvaa muutosta on
havaittavissa opetus- ja oppimismalleissa; opiskelua ohjaavat uudenlaiset motivaattorit
ja inspiraationlähteet, opettajan ja oppilaiden välillä on enemmän vuorovaikutusta,
ja oppimiseen on sisällytetty median ja informaatio- ja viestintäteknologian muotoja.
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Tämän vuoksi aikuiskouluttajien tulee sopeutua tapahtuneisiin muutoksiin ja
määritellä uudelleen roolejaan uusien vaatimusten mukaisiksi. He saattavat joutua
muuttamaan aikaisempaa rooliaan ”tiedonlähteestä” tiedonvälittäjän, avustajan ja
jopa johtajan rooleihin.

7.3.

Iäkkäiden aikuisten oppimistapa

Vanhempien sukupolvien opetuksessa on merkittävä ero verrattuna institutionaaliseen
nuorempien ihmisten opetukseen, koska vanhempien opetus on paljon
itseohjautuvampaa. Opiskelija tietää vanhempana paljon paremmin, mitä hän
haluaa saavuttaa, ja vaatii paljon enemmän käytännöllistä ja oleellista tietoa paikan
päällä. Aikuisopetuksessa opiskelu jakautuu kahteen suuntaan: opiskeluun oman
aseman parantamiseksi työmarkkinoilla ja opiskeluun tiedon kartuttamiseksi omien
mielenkiinnon kohteiden parissa elämänlaadun parantamisen takia. Vanhempien
ihmisten keskuudessa ei ole hyvin yleistä opiskella ammatillisessa mielessä. Vaikka
osa ihmisistä tekeekin töitä vielä eläkeiän alettua, ovat opiskelun motiivina yleensä
harrastukset tai vapaa-aikaan liittyvät aktiviteetit. Yleensä opiskelun päätavoite on
parantaa elämänlaatua.
Myös opiskelun malli, joka senioriopiskelijoiden keskuudessa on tehokkain, on
erilainen. Vain hyvin harvoin opiskelu tapahtuu formaalisen oppimisen puitteissa;
kyseessä ovat sen sijaan yleensä nonformaalisen ja informaalisen oppimisen
muodot. Formaalinen opetus on hyvin jäsenneltyä opetusta, jonka tuottaa tavallisesti
koulutuslaitos tai muu oppilaitos tavoitteena todistuksen saaminen. Nonformaalinen
oppiminen on vähemmän suunnitelmallista ja yleensä yhteydessä vapaa-ajan
harrastuksiin ja perheeseen, eikä siinä tavallisesti tavoitella todistusta.

7.4.

Aikuiskouluttajien muuttuva rooli

Aikuiskoulutuksen muuttuva ympäristö ja vaatimukset muuttavat myös
aikuiskouluttajien roolia. Luokassa tapahtuva opetus ei ole enää ainoa tapa opettaa
iäkkäämpiä ihmisiä. Uusien opetuspaikkojen, opetustyylien ja oppimismallien myötä
myös opettajien roolit elävät muutoksessa. Tutkimuksessa nimeltään Adult education
trends and issues in Europe on löydetty kuusi toiminnan kenttää:
1.

Opettaminen: uudet haasteet johtavat opiskelijalähtöisempään näkökulmaan,
jonka avulla vastataan paremmin aikuisopiskelijan vaatimuksiin.

2.

Johtaminen: aikuiskoulutuksen kentällä tämä on vielä olennaisempaa.
Koulutusmarkkinat tulee luoda ja niitä tulee markkinoida, kurssit tulee panna
käytäntöön kestävän kehityksen periaatteilla, ja tämän kaiken ohella tulee
tietysti myös johtaa henkilökuntaa, kursseja, pitää yllä tiloja paikallisella ja
päivittäisellä tasolla.

3.

Neuvonta ja ohjaus: aikuisopiskelijat tarvitsevat apua oppimistarpeidensa
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jäsentelyssä ja omat odotustensa täyttävän koulutustarjonnan löytämisessä.
Tähän sisältyy tiedon hankkiminen koulutustarjonnasta sekä opiskelijoiden
opastaminen ja neuvominen läpi oppimisprosessin.
4.

Median käyttö ja tietotekniset taidot: ovat vaatimuksia, jotka opettajien
tulee täyttää tämän päivän modernissa koulutuksessa. Tämä liittyy uusien
ohjelmien ja medialähteiden käytön opettelemiseen, eri mediatekniikoiden
soveltamiseen tehokkaasti, ja Internetin, verkkofoorumien ja sosiaalisen
median mahdollisuuksien huomioimiseen.

5.

Ohjelmien suunnittelu: voi keskittyä enemmän strategioihin, esim.
koulutustyypin ja opetettavien kurssien suunnitteluun, tai se voi olla
operatiivista, esim. kurssien suunnittelua ja toteutusta päivittäisellä tasolla.

6.

Tuki: kaikki tukitoimet, jotka liittyvät edellä mainittuihin toimintoihin ja
aktiviteetteihin.

Aikuiskouluttaja saattaa joutua osallistumaan lähes kaikkiin yllä mainittuihin
toimintoihin. Tämä monimuotoinen rooli vaatii monenlaisia taitoja, joista monikaan
ei liity klassisiin opettajan taitovaatimuksiin.

7.5.

Aikuiskouluttajien taidot

Kuten edellä on todettu, aikuiskouluttajilla on monenlaisia rooleja ja laaja kirjo
taitovaatimuksia, joiden avulla he pystyvät motivoimaan iäkkäämpiä opiskelijoita ja
siirtämään heille tietoa.
Euroopan komission teettämässä tutkimuksessa Key competences for adult learning
professionals (Aikuiskouluttajien avaintaitojen viitekehyksen kehittäminen)luetellaan
aikuiskouluttajien keskeisiä taitoja:
Taidot on jaettu kahteen tyyppiin: yleistaitoihin, jotka jokaisella aikuiskoulutuksessa
mukana olevalla henkilöllä tulee olla (riippumatta siitä, mikä koulutuksen sisäinen
alue on kyseessä; opetus, johtaminen tai neuvonta); ja erityistaitoihin, jotka ovat
vaatimuksena tietyillä erityisalueilla aikuiskoulutuksen sisällä. Koska yleistaidot ovat
niitä taitoja, joita kaikki toimijat aikuiskoulutuksen kentällä tarvitsevat, listaamme
seuraavassa ainoastaan nämä taidot:
A1) Henkilökohtaiset taidot heijastavat henkilön omia käytäntöjä, omaa oppimista
ja kehitystä: täysin itsenäisenä elinikäisenä oppijana oleminen.
A2) Ihmissuhdetaidot ovat kommunikointi- ja yhteistyötaitoja, joita tarvitaan
aikuisopiskelijoiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa:
kommunikoivana joukkuepelaajana ja verkostoijana oleminen.
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A3) Tietoisuuden ja vastuunottamisen taito aikuiskoulutusaitoksen puitteista
ja ympäristössä sen kaikilla tasoilla (oppilaitos, sektori, ammatti itsessään
sekä yhteisö): vastuun ottaminen aikuisopiskelun tulevaisuuden
kehittämisestä
A4)

Oman erityisosaamisen hyödyntämisen taito ja käytössä
opetusresurssien käyttäminen: asiantuntijana oleminen.

olevien

A5) Eri opetusmenetelmien, -tyylien ja -tekniikoiden hyödyntämisen taito,
joihin sisältyy uuden mediatekniikan käyttö, uusien tietotekniikkataitojen
mahdollisuuksien huomioiminen ja arvioiminen kriittisesti: erilaisten
oppimismenetelmien, tyylien ja tekniikoiden hyväksikäyttäminen
työskentelyssä aikuisten kanssa.
A6) Taito kannustaa aikuisopiskelijoita itsensä kehittämiseen, jotta heistä tulisi
lopulta täysin itsenäisiä elinikäisiä oppijoita: motivaattorina oleminen.
A7) Taito käsitellä ryhmädynamiikkaa ja heterogeenisyyttä, oppimistarpeita,
motivaatiota ja aikuisopiskelijoiden aikaisempia kokemuksia: ryhmien ja
heterogeenisyyden kanssa työskentelemisen taito.
Kolme ensimmäistä taitoa (A1-A3) lähestyy taitoja ammatillisesta näkökulmasta, neljä
viimeistä (A4-A7) taas kohdistuu enemmän pedagogisiin/dadaktisiin taitoihin.

7.6.

Vanhempien ihmisten opettajat

On selvää, ettei kaikkien yllä mainittujen taitojen saavuttaminen aikuiskoulutuskentällä
ole mahdollista, erityisesti kun kyseessä on vanhempien ihmisten koulutus. Syynä on
pääasiassa tuen puute. Aikuiskoulutus ei suurimmalta osaltaan voi luottaa siihen, että
sillä on mahdollisuus hyödyntää korkeasti koulutettuja ammattilaisia, joilla on kaikki
edellä mainitut taidot ja ominaisuudet, ja jotka ovat asiantuntijoita sekä omalla alallaan
että aikuiskoulutuksessa. Monet vanhempia ihmisiä opettavat tekevät tätä oman
ammattinsa lisäksi joko toisena työnä, oman työnsä ohella tai vapaaehtoisesti. Suurin
osa näistä toimista ei ole markkinoille suunnattuja; ne ovat ei-kaupallista toimintaa ja
pitkällä tähtäimellä usein epävarmoja. Näin ollen uusia opettamisen muotoja (sekä
uusia pedagogiikan muotoja) on ilmestynyt aikuisopetuksen aloille.
Opettajat: Vaikka opettajien muuttuvaa roolia aikuiskouluttajina on kuvailtu edellä,
nähdään iäkkäämmän väestön opettajat silti usein vain informaation lähteinä. Näin
on erityisesti ympäristöissä, joissa opettajat tulevat akateemisista taustoista ja joissa
ympäristö, opetustilat ja opetustoimi sanelevat opetukselle hierarkkisen rakenteen.
Tyypillisesti tämänkaltainen asetelma toteutuu yliopistossa, jossa yliopiston opettajat
ohjaavat oppitunteja ja jossa heitä pidetään roolimalleina tai tiedon ruumiillistumina.
Tällöin on opettajien vastuulla perustaa kommunikointi ja kanssakäyminen uudelle
pohjalle sekä rohkaista oppilaita osallistumaan oppitunteihin aktiivisemmin.
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Mentorit: Joskus päteviä opettajia ei ole saatavilla kaikille kursseille, mutta nonformaalista opetusta tapahtuu siitä huolimatta. Ihmiset, jotka ottavat avustavan ohjaajan
roolin koulutuksessa, ovat mentoreita.
Mentorien kouluttamieksi onkin tehty monenlaisia toimivia aloitteita. Näihin voi
tutustua esim. kokemuksia käsittelevässä kappaleessa Sage-projektin yhteydessä;
siinä esitellään, kuinka mentoreita koulutetaan ohjaajiksi aktiivisen kansalaisuuden
kannustamiseksi. Toinen erinomainen esimerkki on ohjelma nimeltään Learning
Champions, jossa mentoreita koulutetaan opettamisen edistämiseen vapaaehtoisuuden
pohjalta. Lisätietoja osoitteessa: www.communitylearningchampions.org.uk.
Vertaisryhmäopetus: Nonformaalisen ja informaalisen oppimisen tapauksissa on
hyvin yleistä, että opetukseen ei ole nimetty opettajaa (joka on ”tiedon lähteenä”).
Osallistujat oppivat joka tapauksessa toisiltaan, oli heillä ohjaaja tai ei. Iäkkäiden
aikuisten kohdalla tiedon ja kokemuksen määrä on yleensä suuri, ja heillä on sekä
mahdollisuus että kyky siirtää tietoa toisilleen; lisäksi he ovat innokkaita kuulemaan
vertaisiaan. Nykyisin myös sukupolvien välinen oppiminen on suosittua ja vahvasti
EU:n tukemaa, ja sillä on suuri vaikutus eri sukupolviin.
Tämän kappaleen alaluvuista voi lukea koulutuslaitosten käytännöistä ja hyvistä
kokemuksista eri puolilla Eurooppaa.

7.7.

Lähteet

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/trends_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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