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1. Johdanto

1.1. Viitekehys

Jokaisella meistä on oikeus elinikäiseen oppimiseen. Eri-ikäisillä ihmisillä, lapsilla, 

nuorilla, aikuisilla ja senioreilla on kuitenkin erilaiset oppimiseen liittyvät tarpeet, mo-

tivaatio ja vaatimukset. Aikuisiässä oppimista motivoivat työuralla etenemisen mah-

dollisuudet tai työelämän muutos- ja kilpailupaineet, kun taas senioreilla (yli 65-vuo-

tiaat tai eläkeläiset) on tavoitteenaan enemmänkin henkilökohtaiset kiinnostuksen 

kohteet; ajan tasalla pysyminen, nyky-yhteiskuntaan sopeutuminen, osallistuminen ja 

aktiivisuus omassa yhteisössä itselle mielekään aktiviteetin kautta.

Koulutuslaitokset suunnittelevat koulutusintervention omien tavoitteidensa mukai-

seksi (pätevyydet, pedagogiikka, sisältö, materiaalit jne.) Tämän oppaan kohdery-

hmänä ovat seniorikansalaiset ja tavoite heidän elämänlaatunsa parantaminen.

Tässä yhteydessä voidaan nähdä kolme ulottuvuutta: seniorikansalaisten vaatimukset, 

koulutusintervention suunnittelu ja tavoite elämänlaadun parantamisesta. Elämän-

laatuun liittyy useita ulottuvuuksia ja alueita sekä subjektiivisia ja objektiivisia puolia, 

joita voidaan joissain tapauksissa parantaa koulutuksen avulla ja toisissa tapauksis-

sa ei. Lisäksi senioreiden tarpeiden ja kehitysmahdollisuuksien vuoksi eräät elämän-

laadun alueet ovat muita tärkeämpiä. Erään QEduSen projektin analyysin tuloksena 

elämänlaadulle listattiin seuraavanlaisia ominaisuuksia: fyysinen ja psyykkinen hyvin-

vointi, koettu hallintakäsitys, sosiaalinen kanssakäyminen, osallistuminen, yksilön 

tyytyväisyys ja henkilökohtainen kasvu. Analyysin toisessa vaiheessa jätettiin pois 

koulutuksellinen pätevyys. Saatujen tietojen pohjalta oli mahdollista määritellä koulu-

tuslaitoksille ominaisuudet, joita he tarvitsevat mahdollistaakseen oppilailleen näiden 

taitojen saavuttaminen.
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Tämän työkalupakin tavoitteena ei ole arvioida itse oppijan kykyjä tai pätevyyttä 

(tähän löytyy oma arviointityökalunsa1 ) eikä mitata hänen elämänlaatuaan vaan kes-

kittyä koulutuslaitoksiin. Tavoitteena on luoda työväline, jolla koulutuslaitoksia void-

aan arvioida, toisin sanoen sitä, miten koulutuslaitos suunnittelee ja panee täytäntöön 

toimintaansa ja kurssejaan.

1.2. Työkalupakki

Tämä laadunarvioinnin työkalupakki on osa kaksiosaista kokonaisuutta, johon kuuluu 

toisena osana opas “Senioreiden koulutus ja elämänlaatu”. Oppaan tehtävänä on es-

itellä lukijalleen elämänlaadun käsite, senioreiden tarpeet ja koulutusmahdollisuudet 

sekä tarjota esimerkkejä ja käytäntöjä. Sellaiselle lukijalle tai koulutuslaitokselle, jolla 

ei ole kokemusta senioreiden opetuksesta tai on vasta opetuksen suunnitteluvaiheessa, 

on hyödyllistä ensin tutustua edellä mainittuun oppaaseen ennen tämän työkalupakin 

käyttöönottoa, jolloin myös tämän osion viittaukset ovat tulleet tutuiksi.

Tämä arvioinnin työkalupakki tarjoaa menetelmän, mittareita ja arviointiprosessin, 

jolla koulutuslaitos voi arvioida koulutusohjelmansa laatua. Työkalupakin avulla op-

pilaitoksen on helpompi tunnistaa heikkoutensa ja edelleen kehittää itseään ja näin 

parantaa myös senioriopiskelijoiden elämänlaatua.

Laatumittareita käytetään itsearvioinnissa, ideoiden ja ehdotusten keräämisessä tai 

opetusohjelman akkreditoinnissa. Mittareita voidaan käyttää kahdella eri tavalla joko 

sisäisesti henkilökuntaa apuna käyttäen tai ulkoisesti ulkopuolista arvioitsijaa apuna 

käyttäen. 

Laatumittareiden toinen tarkoitus arvioinnin ohella on tuoda esille koulutuksen kann-

alta tärkeät tekijät sekä tarjota apua ja neuvoa. Lisäksi ne tuovat esille koulutuslai-

toksen heikkoudet ja mahdollisuudet auttaen sen esimiehiä, teknistä henkilökuntaa ja 

kouluttajia parantamaan oppilaitoksen laatua ja tehokkuutta.

Lopuksi myös kolmannet osapuolet kuten päättäjät, yhdistykset tai pk-yritykset voivat 

käyttää hyväkseen näitä arviointityökaluja ja arvioida koulutuslaitosten opetussuun-

nitelman täytäntöön panoa ja sen tehokkuutta.

1 ks. “Senioreiden koulutus ja elämänlaatu” oppaasta kappale 1 “Elämänlaatu” 

1. Johdanto
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1. Johdanto

1.3. QEduSen projekti

Tämä opas on syntynyt QEduSen projektin “Seniorikoulutuksen arviointityökalut 

paremman elämänlaadun edistämiseksi” tuloksena. Projektia tukee Euroopan komis-

sion Elinikäisen oppimisen ohjelma (ref. 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-

GMP) aikavälillä lokakuu 2011 – lokakuu 2013.

Lisätietoa projektista löytyy osoitteessa http://www.edusenior.eu  ja Euroopan komis-

sion Elinikäisen oppimisen ohjelmasta osoitteessa http://ec.europa.eu/education/

lifelong-learning-programme.

 

Euroopan komissio on tukenut projektin rahoitusta, mutta komissio ei ole vastuussa 

oppaan sisällön jatkokäytöstä. Opas tuo esille ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä ai-

heesta. 
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2. Arviointiprosessi
 

2.1. Motivaatio

Tämä työkalupakki on suunniteltu mittaamaan koulutuslaitoksia, joiden seniori-

opiskelijat (yli 65-vuotiaat tai eläkeläiset) ovat motivoituneita opiskelemaan omista 

henkilökohtaisista lähtökohdistaan, eivät ammatillisista syistä. Tässä yhteydessä ar-

viointi suoritetaan koulutusintervention vaikutuksen näkökulmasta, eli arvioidaan, 

mikä vaikutus sillä on opiskelijoiden elämänlaatuun.

Tällä työkalupakilla ei arvioida itse opiskelijan elämänlaatua (siihen tarkoitukseen on 

olemassa muita kyselylomakkeita ja apuvälineitä ks. oppaan luku 1) Tavoitteena on 

arvioida koulutuslaitostasi, mikä on kunnianhimoinen ja vaikea tavoite, ja sen saavut-

tamiseen liittyy paljon rajoittavia tekijöitä. 

Oppilaitokset eroavat toisistaan ja laitosten koulutukselliset tavoitteet voivat olla jopa 

ristiriitaisia keskenään; kohderyhmät (esim. hyväkuntoiset seniorit, maahanmuutta-

jaseniorit, riskiryhmiin kuuluvat seniorit jne.) ovat erilaisia ja oppilaitoksen sosiaalin-

en yhteys ja sen rajoitteet voivat myös merkittävästi erota toisistaan.

Nämä tekijät tekevät arviointiprosessin perusteellisuudesta ja objektiivisuudesta mah-

dottoman, mikä on myös otettu huomioon työkalupakin suunnitteluvaiheessa. Suun-

nittelussa on oppilaitoksen tulosten mittaamisen sijaan keskitytty siihen, että työkalu-

pakkia voidaan käyttää yhdessä oppaan kanssa tehokkaana käytännön työkaluna, jolla 

nimenomaan kehitetään ja parannetaan laitoksen sisäistä laatua.

Työkalupakkia voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

• apuvälineenä koulutuslaitoksen heikkouksien löytämiseen sekä tiedon hank-

kimiseen koulutuksen tehostamiseksi senioreiden elämänlaadun parantami-
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sessa (Kuva 1)

• sisäisessä tai ulkoisessa akkreditoinnissa (Kuva 2)

• kun etsitään sopivia koulutusmenetelmiä (kurssit, aktiviteetit jne.) 

pyrkimyksenä vaikuttaa tiettyihin elämänlaadun osa-alueisiin (Kuva 3)

Kuva 1. Työkalupakkia voidaan käyttää apuvälineenä koulutuslaitoksen heikkouk-

sia ja kehitysmahdollisuuksia arvioitaessa sekä laadun edistämisessä

Kuva 2. Ulkopuoliset arvoijat voivat käyttää työkalupakkia oppilaitoksen akkredi-

tointitarkoitukseen ja antaa sen avulla opastusta ja suosituksia laadun parantam-

iseksi koulutuslaitoksessa

Kuva 3. Työkalupakki auttaa löytämään sopivimmat koulutuksen alueet, 

joilla voidaan vaikuttaa senioreiden elämänlaatuun

Arvioinnin lisäksi työkalupakkia voidaan hyödyntää myös seuraaviin tarkoituksiin:

• muistilistana koulutuslaitoksia tutkittaessa. Mittarit muodostavat muistil-

istan koulutuslaitoksen ominaisuuksista, jolloin mikään ominaisuus ei jää 

huomioimatta

• apuna ehdotusten ja ideoiden keräämisessä, kun perustetaan ja suunnitel-

laan uutta seniorikoulutusta

2. Arviointiprosessi
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• apuna käytännön tasolla, kun halutaan yksityiskohtaisesti löytää sopivimmat 

käytännön tason toimet, joilla kohentaa senioreiden elämänlaatua. “Seniorei-

den koulutus ja elämänlaatu” -opas sisältää perustietoa seniorikoulutuksesta, 

mutta arviointityökalujen osiossa näihin teoreettisiin käsitteisiin pureudu-

taan käytännössä. Arviointityökalupakin tiedot pohjautuvat oppaan teoreet-

tiseen taustatietoon, kokemukseen jne. Ja päinvastoin, opas ja työkalupakki 

toimivat myös toiseen suuntaan: oppaan lukijat voivat käyttää työkalupakkia 

käytännön esimerkkien lähteenä.

2.2. Tavoite

• Arvioinnin työkalupakin kohteena on koulutuslaitoksen koulutusinterventio, 

joka sisältää (Kuva 4)

• Henkilökunnan: esimiehet, tekniset asiantuntijat, opettajat, muu henkilökunta 

• Prosessit, metodologia ja koulutuslaitoksen organisaatio 

• Käytetyt opetusvälineet, kurssit ja toiminnat pedagogiikka 

• Tulokset ja vaikutus: senioriopiskelijoiden subjektiivinen havaintokäsitys lu-

ennoista ja toiminnasta, joihin he osallistuvat

Kuva 4. Työkalupakin tavoitteena on arvioida koulutuslaitosta ja sen 

prosesseja, ei opiskelijoiden elämänlaatua

Tämän työkalupakin tavoitteena ei ole:

• Arvioida senioriopiskelijoiden elämänlaatua

• Arvioida senioriopiskelijoiden taitoja ja edellytyksiä 

• Arvioida koulutuslaitosta muilla kuin elämänlaatuun vaikuttavilla kriteereillä

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

Kuva 5. Koulutusinterventiota ja palautetta voidaan tarkastella arvioinnin 

tiedonlähteinä

Vaikka vain koulutuslaitoksen sisäisiä prosesseja arvioidaan, voidaan tietoa sen te-

hokkuudesta ja laadusta kerätä myös useasta muusta lähteestä. Yksi näistä lähteistä 

on koululaitoksen oma toiminta (koulutusinterventio kuvassa 2) ja toinen lähde sen 

vaikutus (palaute kuvassa 3). Joten vaikka senioriopiskelijat eivät itse ole tämän arvio-

innin työkalupakin kohteena, heiltä saatu palaute on yksi tärkeimmistä tiedonlähteistä 

koulutuslaitosta arvioitaessa.

2.3. Arvioija

Työkalupakkia voidaan käyttää kahdella tavalla (Kuva 6): 

a. Listana itsearviointia varten: esimiehet, tekniset asiantuntijat tai opettajat 

voivat hyödyntää työkalupakin mittareita ja suosituksia varmistaessaan omien 

menetelmiensä tehokkuutta ja saatavilla olevia mahdollisuuksia opiskelijoid-

en elämänlaadun kohentamisessa.

b. Ulkoisessa arvioinnissa. Koulutuslaitoksen ulkopuolinen henkilö, jolla on 

kokemusta seniorikoulutuksesta, voi hyödyntää työkalupakin arviointimetod-

ologiaa antaakseen laitokselle suosituksia ja loppupäätelmän.

Ensimmäisessä tapauksessa (itsearviointi) sille, miten työkalupakkia käytännössä 

hyödynnetään, ei ole tarkkaa menetelmää. Oletuksena on, että tässä tapauksessa kou-

lutuslaitos on tuttu ja siksi voidaan siirtyä suoraan mittareihin ja niiden perusteluihin 

sekä suosituksiin.  
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Jälkimmäisessä tapauksessa tulisi noudattaa seuraavassa osiossa esiteltyjä menetelmiä 

ja vaiheita. Vain jälkimmäisessä tapauksessa arvioijan roolissa on henkilö.

Arvioijalla tulee myös olla seuraavat kompetenssit:

• hallita elämänlaadun käsitteen perustiedot, senioreiden tarpeet, pedagogiikka 

ja koulutustoiminta. Nämä käsitteet on kaikki esitelty oppaassa.

• kokemusta aikuiskoulutuksesta

• kokemusta arviointiprosesseista: tiedonkeruusta, haastattelumenetelmistä ja 

raportoinnista

• perehtyneisyyttä tämän työkalupakin mittareihin ja niiden vaatimaan näyt-

töön, ymmärrystä mittareiden ulottuvuuksista ja perusteluista.

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

Kuva 6. Tätä arviointimenetelmää voidaan käyttää sisäiseen arviointiin(a) 

ja ulkoiseen arviointiin (b), jossa mittarit (indikaattorit) toimivat 

information lähteenä. Molemmissa tapauksissa on tavoitteena saada 

suosituksia koululaitoksen laadun parantamiseksi

2.4. Laatumittarit

Mittarit on jaettu seitsemään koulutuksen ulottuvuuteen ja seitsemään elämänlaadun 

ulottuvuuteen (Taulukko 2).
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Koulutuksen ulottuvuudet

1. Koulutuslaitos: tilat (fyysiset tilat, rakennukset) ja toimintalogiikka (kuinka 

palvelut on tarjolla ja organisoitu)

2. Hallinto ja organisaatio: 

a. Koulutuslaitoksen yleinen tavoite (päämäärät ja strategiset tavoitteet), 

laitoksen sisäiset prosessit, hallinnon päätökset ja sisäiset määräykset.

b. Kuinka työskentely laitoksen sisällä toimii, valvotaanko sitä vai perustuu-

ko se rutiineihin ja kulttuuriin.

3. Koulutusmallit: koulutussisältöjen toteutus ja toimintamallit, joka käsittää 

viralliset ja epäviralliset  sekä arkioppimisen mallit.  Koulutusmallit kertovat:

a. Miten koulutuslaitos tarjoaa koulutusta kokonaisuutena (ei miten yksit-

täiset kurssit on toteutettu)

b. Koulutukselle suunnitellut puitteet, eli miten se myöhemmin toteutetaan 

(pedagogiikka, kurssit, sisältö, arviointi) 

4. Pedagogiikka: Opetusmenetelmien ja -tekniikoiden soveltaminen käytän-

nössä kursseilla ja opetuksessa.

5. Kurssit: kaikki oppimisprosessit, joissa on mukana opettaja ja hänellä käytössä 

opetussuunnitelma, vaikka kyseessä olisi epävirallinen suunnitelma (sisältö, 

tavoitteet oppimistuloksista, pedagogiikka, aikataulu, arviointi), esimerkki:

a. viralliset käytännön kurssit kuten tietotekniikka- ja kielikurssit, joissa 

opiskelijat opettelevat lähinnä käytännön taitoja.

b. tekniset ja teoreettiset kurssit, kuten taloustiede, sosiologia, filosofia, his-

toria, taideaineet jne. joissa opiskelijat opettelevat akateemisten aineiden 

erityistaitoja.

c. vapaamuotoisemmat kurssit, kuten ruoanlaitto, kädentaidot, tanssi, 

kuorolaulu, ilmaisutaito jne. (jotka noudattelevat omaa opetussuunnitel-

maa)

6. Muu toiminta: sellaiset oppimisprosessit, joissa opettajalla ei ole opetusuun-

nitelmaa eikä hän ole kokoaikaisesti läsnä, esimerkiksi: 

a. verkkosivusto, konferenssi ja muu tiedon levitystoiminta

b. tutkimus- ja projektiluontoinen toiminta

c. opiskelijoiden järjestämät matkat, lounaat, päivälliset ja muut sosiaaliset 

tapahtumat 

d. koulutuslaitoksen muut vapaa-ajan aktiviteetit kuten kuorolaulu tai il-

maisutaidon ryhmä (jotka järjestetään harrastetoimintana)

7. Henkilökunta ja kouluttajat: sisältää operatiivisen tason henkilökuntaa – koor-

dinaattorit, opettajat, tuutorit, avustajat, hallinnon tason henkilökunnan jne. 

a. taidot ja pätevyys

b. tehtävät ja vastuut

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

Elämänlaadun ulottuvuudet

1.  Fyysisen terveyden paraneminen

a. henkilön terveydentilan paraneminen, kipujen tai sairauksien vähene-

minen (lääkkeiden tai lääkärikäyntien vähentyminen) ja itsenäisyyden 

lisääntyminen.

b. ikääntymisprosessin, sairauksien ja hyvien elämäntapojen tuntemus; 

madaltaa riskejä, hidastaa vanhenemisen vaikutuksia, tai itsetietoisuuden 

lisääntyminen.

2. Psyykkisen terveyden paraneminen

a. positiiviset asenteet ikääntymisprosessia kohtaan 

b. kognitiivinen ja psyykkinen toiminta

c. suojelevat tekijät ennaltaehkäisevät psyykkisiä sairauksia, kuten masen-

nusta

3. Kanssakäyminen

a. sosiaalisten ja kommunikointitaitojen lisääntyminen edistää tunnetta 

nyky-yhteiskuntaan sopeutumisesta 

b. paremmat tiedot ympäröivästä yhteiskunnasta 

4. Osallistuminen. Lisääntynyt osallistuminen 

a. koulutuslaitoksessa

b. eri yhteisöissä sekä perheen ja ystävien seurassa 

c. yleisesti yhteiskunnassa

 Ryhmän perustaminen ja aktiivinen toiminta ryhmän sisällä edistää 

osallistumista. Yhteydessä koetun hallintakäsityksen (sisäinen ja ulkoin-

en, ensisijainen ja toissijainen) paranemiseen. 

d. Lisää opiskelijoiden keskustelu-, neuvottelu- ja kommunikointitaitoja 

sekä kykyä hyväksyä ja sopeutua. 

e. Lisää analysointitaitoja ja itsetuntemusta sekä ymmärrystä omasta 

suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan (siteet muihin ihmisiin)

5. Henkilökohtainen kasvu. Lisääntynyt myönteisyys, motivaatio, energiataso.

6. Henkilökohtainen tyytyväisyys. Oman ajan käyttäminen mukavasti ja hyödyl-

lisesti, tyytyväisyyden tunne, vapaa-ajan käyttäminen tuloksekkaalla tavalla. 

7. Välillinen vaikutus. Tämä mittari ei sovi suoraan em. elämänlaadun ulottu-

vuuden mittareihin, mutta johtaa koulutuslaitoksen lisääntyneeseen tehok-

kuuteen ja vaikuttaa välillisesti senioriopiskelijoiden elämänlaatuun. Mitta-

rilla voi täten olla vaikutusta kaikkiin elämänlaadun ulottuvuuksiin.
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Mittarin rakenne

Jokaisella mittarilla on seuraavanlainen rakenne

• Tunnistenumero: juokseva numero tunnistamisen helpottamiseksi.

• Nimi: yksittäinen kuvaava lause

• Lähde: lähde-ehdotuksia aineiston keräämiseksi 

• Koulutuksellinen ulottuvuus: yksi tai useampi edellä mainituista ulottuvuuk-

sista, missä koulutuslaitoksella on valtaa tai valtuudet toimia.

• Elämänlaadun ulottuvuus: yksi tai useampi edellä mainituista ulottuvuuksis-

ta, joilla on vaikutusta senioriopiskelijan elämänlaatuun. 

• Perustelut: mittarin tuntomerkit, miksi se tulee ottaa huomioon ja mikä on 

koulutuksen ja elämänlaadun suhde. Perustellaan sitä, miten elämänlaatua 

voidaan parantaa koulutuksen kautta ja millainen suhde mittarilla, elämän-

laadulla ja koulutuksen ulottuvuudella on.

• Todistusaineisto: tämän avulla arvioitsija voi tarkistaa, että mittarin vaa-

timukset täyttyvät. 

• Suositukset: ovat merkkinä arvioitsijalle, mikäli koulutuslaitos ei täytä mitta-

rin vaatimuksia.

Jokainen mittari on esitetty taulukkona (Kuva 7) ja ne löytyvät kolmannesta osiosta.

 Taulu 1. Mittari esitettynä taulukossa

Nimi Mittari nro 23

Lähde
• seniori-opiskelijat

Koul. ulottuvuus • tilat

Elämänlaadun ulottuvuus
• osallistuminen
• henk.koht. tyytyväisyys

Perustelut •	 ....

Vaatimukset
1. tunnusmerkki 1
2. tunnusmerkki 2
3. tunnusmerkki 3

Suositukset
• kertaa

• tarjoa

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

2.5. Menettelytavat

Arvioinnin menettelytavat sisältävät seuraavat vaiheet:

Tiedon kerääminen

Arvioitsija ja koulutuslaitoksen johtaja pitävät aloituskokouksen. Johtajan avuliaisuus 

ja suostumus ovat avainasemassa ja vaikuttavat koulutuslaitoksen ensivaikutelmaan 

sekä asiakirjojen hankkimiseen ja henkilökunnan tiedon keräämiseen. 

Jokainen mittari sisältää huomioon otettavia faktoja. Ennen syventymistä yksittäisiin 

mittareihin ja aineiston keräämistä on tarpeellista saada koulutuslaitoksesta yleiskat-

saus. Tietoa tulisi kerätä (Kuva 8) seuraavista lähteistä:

• Sisäiset säännöt ja määräykset, esitteet, asiakirjat, www-sivut.

• Kurssitarjonta, opetussuunnitelma, valokuvat, pöytäkirjat

• Tilojen visuaalinen katsaus

Arvioitsijalla tulee olla henkilökunnan puolelta yhteyshenkilö (esim. koordinaattori) 

ja kouluttajien puolelta edustaja, joka avustaa tiedonkeruuprosessissa. Tämän vaiheen 

aikana arvioija voi kysyä henkilökunnalta tai kouluttajalta 

• kirjoittamattomista säännöistä tai työtavoista sekä yleisistä organisaation 

määräyksistä  

• tiedonkeruussa epäilyksiä herättävästä aineistosta

Kuva 8. Alustavan tapaamisen aikana arvioitsija havainnoi ja kerää 

olennaista tietoa.
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Haastattelut

Kun arvioija on kerännyt riittävästi yleistä tietoa koulutuslaitoksesta (kursseista, to-

iminnasta, esitteistä, sisäisistä säännöistä, valokuvista, uutiskirjeistä, jne.), tulee hä-

nen keskittyä lukemaan mittareiden vaatimukset huolella (Kuva 9), jotta hän voi valm-

istella haastattelukysymykset seuraaville henkilöille ja ryhmille:

• johtaja

• henkilökunta, teknikot, kouluttajat 

• opiskelijat

On mahdotonta tavata koulutuslaitoksen kaikki opettajat ja opiskelijat, ja siksi ta-

paamisiin tulee kerätä satunnainen otos kouluttajia (n. 10% kouluttajista, vähintään 5) 

ja opiskelijoita ( 2% opiskelijoista, vähintään 10).  Jokaisella haastatellulla henkilökun-

nan jäsenellä ja opiskelijalla tulee olla vähintään yhden vuoden kokemus koulutuslai-

toksesta. Vasta haastattelujen jälkeen voi arvioija pidentää haastatteluvaihetta tai ottaa 

yhteyttä tiettyihin henkilökunnan jäseniin omien kriteeriensä pohjalta. Kaikki haas-

tattelut ja havainnoinnin tuloksena tehdyt johtopäätökset tulee kirjata päiväkirjaan 

(päivämäärä, kellonaika, käytetty aika, saadut asiakirjat, prosessin kuvaus, käytännöt 

ja rutiinit jne.). Päiväkirja on luottamuksellinen ja säilyy arvioijan hallussa. 

 

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

Kuva 9. Kerätyn aineisto pohjalta sekämittareihin vaaditun tiedon 

kerättyään, arvioitsija analysoi koulutuslaitosta syvällisemmin 

(haastattelut, luokkahuoneissa vierailut, tiettyjen kouluttajien kanssa 

keskustelu jne.).

Arviointi

Täytetty arviointilomake (liite I) antaa kullekin mittarille (Kuva 10) arvon. Koska ky-

seessä ei ole psykometrinen tutkimus, asteikko ei kerro, onko arvioija mittarin arvon 

kanssa samaa mieltä. Käytössä on yleinen suorituskyvyn luokittelumalli, joka pohjau-

tuu kunkin mittarin aineistolle ja näytölle. Tässä mallissa kukin mittari pisteytetään 

sen mukaan, kuinka hyvin se täyttää sille asetetut vaatimukset
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Kuva 10. Arviointiprosessin toteutus pohjautuu kunkin mittarin 

vaatimuksille (ominaisuudet ja vaadittu näyttö) ja näytön arvioinnille, 

mikä kertoo kuinka hyvin koulutuslaitos täyttää nuo mittarien 

vaatimukset.

Kullakin mittarilla on kahdesta viiteen vaatimusta (jotka tulee täyttyä ts. mittarin 

ominaisuudet). Arvioijan tehtävänä on päätellä, täyttyvätkö mittarin vaatimukset riit-

tävästi suhteessa sen kuvaukseen (perusteluihin). Ks. prosessi  kuvasta 10. 

Mittarin saama pistemäärä, korkea tai matala, riippuu sen heikkouksista tai laat-

uominaisuuksista. Arviointitaulukon pisteytys on nollasta (0) viiteen (5), ja kolme (3) 

pistettä on kynnysarvo, joka ilmaisee vähintä hyväksyttävää tasoa 

(Taulukko 1). Koska kyseessä on pisteluku eikä asteikko, desimaalit lukujen välissä 

sallitaan.

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

Taulukko 1. Pisteytys ja kuvaus mittarien arviointia varten .

Pistemäärä Kuvaus

0 – Ei näyttöä Ei riittävää näyttöä mittarin arviointia varten

1 – Hyvin heikko Täyttää mittarille asetetut vaatimukset hyvin heikosti

2 - Heikko Täyttää mittarille asetetut vaatimukset heikosti

3 - Tyydyttävä Täyttää mittarille asetetut vaatimukset tyydyttävästi 
(kynnysarvo)

4 - Hyvä Täyttää mittarille asetetut vaatimukset hyvin

5 - Erinomainen Täyttää mittarille asetetut vaatimukset kaikilta osin 
erinomaisesti 

Pistemäärä kolme (3) on taulukon kynnysarvo: Mittari saa kolme (3) pistettä (tyydyt-

tävä), kun arvioijan keräämän aineistoon pohjautuen kaikki mittarille asetetut vaa-

timukset (todisteet ja näyttö) täyttyvät. 

Pistemäärä kaksi (2) annetaan silloin, kun koulutuslaitos täyttää mittarin vaatimukset 

heikosti, kuten seuraavassa:

a. Näytön puute. Osa vaatimusten näytöstä on epätyydyttävää, vaatimukset 

eivät täyty

b. Suunnittelun puute. Toiminta tai prosessi ei ole suunniteltu tai pantu 

täytäntöön oikein. Mittarin vaatimukset tai sen perustelut eivät täyty. 

c. Heikko vaikutus. Vain pieni osa opiskelijoista ja henkilökunnasta hyötyy kou-

lutustoiminnasta, johon vaatimukset perustuvat.

Pistemäärä yksi (1) annetaan silloin, kun edellä mainitut heikkoudet ovat ilmeisen 

selviä.  Kuvassa 11 on esitetty graafisesti näiden tekijöiden ja pisteiden välinen suhde.

Pistemäärä nolla (0) annetaan silloin, kun saatu aineisto ei ole riittävä eikä mittarin 

yksikään vaatimus täyty. 

Pistemäärät neljä (4) ja viisi (5) annetaan silloin, kun laatuominaisuudet täyttyvät; pis-

temäärä viisi (5) tarkoittaa, että kaikki laatuominaisudet täyttyvät. Laatuominaisuuk-

sia ovat kaikki mittariin liittyvä ja täydentävä toiminta, toimenpiteet tai prosesit, joilla 

on positiivista vaikutusta elämänlaadun ulottuvuuksiin ja mittarin perusteluihin. Mit-

tarin laatuominaisuuksia (näytön ja aineiston perusteella) ovat:

A. Vakiintunut näyttö. Vaatimukset täyttyvät pitkällä tähtäimellä (ajallisesti, 

kestoltaan tai saavutetaan kaikki opiskelijat) ei yksittäisinä tapauksina. Tämä 
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sen vuoksi, että toimenpiteet ovat sopivia pitkäntähtäimen hyväksi käytölle, 

ovat kaikille saatavilla tai ovat osa hyvin määriteltyä koulutuslaitoksen strate-

giaa. 

B. Jatkuva kehittyminen. On olemassa laadunvalvonnan toimenpiteitä, joilla 

voidaan löytää heikkouksia ja parantaa niitä innovaatioiden ja tutkimuksen 

avulla, kuten arviointiprosesseja, kokeiluhankkeita tai tutkimusryhmiä. 

C. Välillinen vaikutus. Mittarin perusteluihin pohjautuen on olemassa muu-

ta näyttöä suhteessa koulutuksen ulottuvuuksiin (muita täydentäviä aineita, 

työpajoja jne.), jotka vahvistavat seniorin tavoittelemia taitoja, asenteita ja 

kykyjä.

D. Vaihdanta. Ulkoisilla tahoilla on todistetusti suhteita ja synergioita, jotka 

hyödyttävät senioreita yleisellä tasolla, koulutuslaitoksen laatua ja tehok-

kuutta sekä senioreiden yhteiskuntakuvaa (tiedon levitys, esittelytapa).  Näitä 

tahoja voi olla koulutuslaitoksen muut osastot, muut instituutiot (kumppan-

ikoululaitos, yhdistys, verkosto), yhteiskunnassa (muut sosiaaliset tahot) tai 

osallistuminen projekteihin, jotka muodostavat osan mittarista tai sen levi-

tyksestä. 

Pisteytyksessä ei ole merkitystä ainostaan laatuominaisuuksien tai heikkouksien 

määrällä vaan myös sillä, miten hyvin ne täyttyvät (Kuva 11).

On huomioitava, että yllä annetut laatuominaisuudet (A, B, C, D) ja heikkoudet  (a, b, 

c) ovat vain ehdotuksina siitä, miten mittarin pistetykseen voi vaikuttaa, sillä osa ei 

sovellu kaikkiin mittareihin. Lisäksi kuvaus tulee käsitellä esimerkkinä heikkouksista 

tai laatuominaisuuksista. Arvioitijat voivat löytää näitä lisää, jos katsovat sen tarpeel-

liseksi.

Tämä kvantitatiivinen toimenpide antaa lopullisen pisteytyksen koulutuslaitoksen 

tehokkuuden laadusta (jolla vaikutusta senioriopiskeljoiden elämänlaatuun). Koska 

mittareita on yhteensä 38 ja niiden maksimipistemäärä on 5, on korkein mahdollinen 

pistemäärä 190. Kynnysarvo on 114 pistettä, mikä on 6/10 pistettä.

Malli arviointilomakkeesta löytyy liitteestä I ja englanniksi www-sivuilta  http://www.

edusenior.eu

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

Kuva 11. Laatuominaisuuksien, heikkouksien ja tulosten välinen suhde.

Tiedon kerääminen (2. vaihe)

Tiedon keräämisen seuraavassa vaiheessa, kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen, 

saattaa olla välttämätöntä kerätä vielä lisää tietoja koulutuslaitoksesta, jotta kyselylo-

makkeiden epävarmat tiedot selkiytyvät ja voidaan siirtyä täyttämään kvantitatiivistä 

raporttia (Kuva 12).

Osa vaatimuksista ei täyty

Havaitaan vain heikkouksia

Vaatimukset eivät täyty

Havaitaan joitakin heikkouksia, 
mutta niillä ei merkittävää 

vaikutusta mittariin

Enemmän kuin yksi 
laatuominaisuus täyttyy

Enemmän kuin yksi 
laatuominaisuus täyttyy 

erinomaisesti

Kaikki 
laatuominaisuudet 

täyttyvät

Yksi laatuominaisuus 
täyttyy erinomaisesti

Jonkin verran heikkouksia 
havaittavissa

Yhdellä havaitulla heikkoudella on 
merkittävää vaikutusta mittariin 

Laatuominaisuuksia on 
havaittavissa

Mittarin vaatimukset
saavutetaan tyydyttävällä

tasolla

I
I
I

III



24

Kuva 12. Jos indikaattoreiden pisteyttämisessä ilmenee epävarmuutta, 

täytyy vaatimukset ja asiakirjat käydä läpi uudelleen, valittua 

henkilökuntaa haastateltava uudestaan jne.

Raportointi

Jokainen mittari sisältää suosituksia, jotka ovat yhteydessä myös oppaan sisältöön. 

Loppuraportin tavoitteena on korjata edellisen arviointivaiheen virheet ja tarjota kou-

lutuslaitokselle suosituksia ja neuvoja, jotka pohjautuvat koulutuslaitoksen  täsmällisi-

in tavoitteisiin ja sosiaaliseen yhteyteen (Kuva 13)

Tästä on esitetty malli liitteessä II ja www-sivuilla http://www.edusenior.eu

2. Arviointiprosessi
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2. Arviointiprosessi

Kuva 13. Arvioinnin tulosten pohjalta tulee täyttää kvalitatiivinen raportti
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3. Mittarit

Mittareita on 38, ja ne on jaettu seitsemään koulutuksen ulottuvuuteen, jotka voivat 

kuulua mihin tahansa seitsemään elämänlaadun ulottuvuuteen tai viimeiseen 

ylimääräiseen vaikuttavaan lähteeseen (välillinen vaikutus). Jokainen mittari on iden-

tifioitu, mikä helpottaa siihen viittaamista myöhemmissä vaiheissa. Seuraavassa es-

itetään kaikki mittarit:

Taulukko 2. Mittareiden väliset suhteet luokiteltuina koulutuksen ja 

elämänlaadun ulottuvuuksiin
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3. Mittarit
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Huom: Tämä taulukko ei ole välttämätön arviointiprosessin kannalta, vaan on lukijalle 

esimerkkinä mittarien ja ulottuvuuksien välisestä suhteesta.

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 1. Saavutettavuus

Lähde

• Koululaitoksen sisäiset säännöt, johtaminen
• Koululaitoksen materiaalit (www-sivut, esitteet…)
• Luokkahuoneiden ja tilojen visuaalinen tarkastelu 
• Senioriopiskelijat 

Koul. ulottuvuus • Tilat

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Osallistuminen 
• Henkilökohtainen tyytyväisyys 

Perustelut

• Saavutettavuus on seniorikoulutuksen järjestämisen avainkysymys 
ja edellytys sen onnistumiselle. 

• Senioreiden tulee tuntea olonsa mukavaksi oppilaitoksessa ja liikun-
tarajoitteisten ja vammaisten opiskelijoiden on oltava motivoitunei-
ta opiskelemaan. Ympäristö on täten merkittävä tekijä sosiaalisen 
osallistuvuuden edistämisessä ja motivoi oppimista.

• Tilojen, kalusteiden ja välineiden tulee olla käyttäjäystävällisiä sekä 
senioreille, vammaisille että niille senioriopiskeiljoille, joilla on 
erityistarpeita. Vammaisten tarpeet sekä myös vähäisemmät rajoit-
teet, kuten heikentynyt näkö tai kuulo, tulee ottaa oppilaitoksessa 
huomioon.

• Tämä sisältää mm. erityisvälineitä ja -laitteistoja sekä helppokulkui-
set tilat.  

Vaatimukset

1. Painetun koulutusmateriaalin fonteissa, väreissä ja suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon helppolukuisuus (esim. isot fontit, selkeät värit ja sym-
bolit, jottei sekaannusta aiheudu esimerkiksi värisokealle käyttäjälle).

2. Koulutuslaitoksen yleisten tilojen (toimistojen, kirjaston, kahvilan, 
wc-tilojen) ja luokkien tulee olla suunniteltuja myös liikuntarajoitteis-
ille. Tilankäytössä, huonekalujen asettelussa, välineiden korkeudessa, 
kulkuväylien leveydessä, valaistuksessa, lämmityksessä, ilmastoinnissa 
ja värien käytössä, kaikissa on huomioitu myös opiskelijat, joilla on 
erityistarpeita.

3. Koulutuslaitoksella tulee olla suunnitelma, jolla senioriopiskelijoiden 
erityistarpeet (heikentynyt kuulo tai näkö, värisokeus) huomioidaan ja 
jota voidaan käyttää aina, kun senioriopiskelija sitä tarvitsee käyttäen 
apuna   henkilö- ja materiaaliresursseja. 

Suositukset

• Kaiken painetun materiaalin (www-sivut, esiteet, julisteet jne.) 
päivittäminen mittarin vaatimusten mukaisiksi.

• Henkilökunnalle ja käyttäjille oltava saatavilla välineisiin käyt-
töohjeita ja koulutusta.

• Varmistetaan, että erityisvälineet ja -laitteet ovat hyvin saatavilla 
erityistarpeita vaativille senioreille.

• Haettava asiantuntijatason neuvoa senioriopiskelijoiden erityistar-
peista.

• ”Saavutettavuuden taso” (esim. esteettömyys pyörätuolilla, indukti-
osilmukoiden saavutettavuus) määritellään erityistarpeita vaativille 
ja vammaisille käyttäjille. 

• Tämänhetkisten palveluiden tarjoaminen etäopiskeluna (puhelimit-
se, postitse, internetin välityksellä).
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Nimi 2. Kohtaamispaikat

Lähde
• Visuaalinen vahvistaminen
• Johto
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Tilat

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Henk. kohtainen tyytyväisyys
• Sosiaalinen kanssakäyminen
• Psyykkinen terveys

Perustelut

• Seniorien opiskelun motiivina on koulutuksen lisäksi myös so-
siaalinen integroituminen ympäröivään yhteiskuntaan. Sen vuoksi 
on tärkeää, että heillä on luokkahuoneiden lisäksi muita yleisiä tiloja 
kohtauspaikkoina; tilaa lepohetkille, juttelutuokioille tai lukemiselle 
ennen ja jälkeen luennon.

• Opiskelijat voivat käyttää näitä tiloja hyödykseen  (esim. opetuksen 
väliajoilla) tapaamalla luokkatovereitaan, opiskelemalla ennen ja 
jälkeen oppituntien ja oppilaiden välisessä kommunikoinnissa.

• Kohtauspaikat tarjoavat myös mukavaa tilaa oppilaille, jotka eivät 
ole tottuneita tapaamaan uusia ihmisiä; he eivät tunne oloaan näissä 
kohtauspaikoissa epämukaviksi tai uhatuiksi.

Vaatimukset

1. Koululaitoksen opiskelijoilla on vapaassa käytössään yleiset tilat ennen 
ja jälkeen oppituntien.

2. Opiskelijat tuntevat itsensä näissä tiloissa mukavaksi ja rentoutuneiksi.
3. Tarjolla on juomia, kahvia, kirjoja ja lehtiä.

Suositukset

• Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille yksinkertaisesti kalustetun yleisen 
tilan, jossa opiskelijat voivat viettäää aikaa jutellen tai lukien ja 
juomia nauttien. 

• Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille pienen kirjastoalueen, josta voi 
valita tai vaihtaa itselleen kirjoja ja lehtiä luettavaksi.

• Näissä tiloissa tulee olla esillä ilmoitustaulu koululaitoksen virallis-
ille ilmoituksille tai opiskelijoiden epävirallisimmille viesteille ja jos 
mahdollista myös vapaasti käytettävissä olevat tietokoneet.

Nimi 3. Tilat osallistumiselle

Lähde
• Fyysiset ja virtuaaliset tilat (kuten www-sivut)
• Johto
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Tilat

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 3. Tilat osallistumiselle

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Koululaitoksen tulee edustaa opiskelijoilleen myös muuta kuin 
paikkaa opiskelulle. Se on paikka, jossa opiskelijat voivat ilmaista 
itseään, osallistua ja olla luovia.

• Koululaitoksen tulee tarjota opiskelijoilleen reursseja, menetelmiä ja 
työkaluja osallistumiselle koulutuslaitoksen sisällä ja ympäröivässä 
yhteiskunnassa.

• Vaikka luovuuden edistämiseksi olisi jo tarjolla toimintaa, tulee  
koululaitoksen tarjota senioriopiskelijoilleen myös tiloja, jotka 
kannustavat luovuuteen esim. lehteen kirjoittamiseen, kokemusten 
jakamiseen foorumeilla, valokuvaukseen, näyttelyiden  valmisteluun 
jne.

• Koulutuslaitoksen tulisi myös pystyä esittelemään senioreiden 
luovuuden tuotteita, millä on vaikutusta senioreihin (itseluottamuk-
sen, lisääntyneen motivaation ja nautinnon kautta) sekä muihin 
opiskelijoihin ja yhteiskuntaan. 

Perustelut

• Koululaitoksen tulee edustaa opiskelijoilleen myös muuta kuin 
paikkaa opiskelulle. Se on paikka, jossa opiskelijat voivat ilmaista 
itseään, osallistua ja olla luovia.

• Koululaitoksen tulee tarjota opiskelijoilleen reursseja, menetelmiä ja 
työkaluja osallistumiselle koulutuslaitoksen sisällä ja ympäröivässä 
yhteiskunnassa.

• Vaikka luovuuden edistämiseksi olisi jo tarjolla toimintaa, tulee  
koululaitoksen tarjota senioriopiskelijoilleen myös tiloja, jotka 
kannustavat luovuuteen esim. lehteen kirjoittamiseen, kokemusten 
jakamiseen foorumeilla, valokuvaukseen, näyttelyiden  valmisteluun 
jne.

• Koulutuslaitoksen tulisi myös pystyä esittelemään senioreiden 
luovuuden tuotteita, millä on vaikutusta senioreihin (itseluottamuk-
sen, lisääntyneen motivaation ja nautinnon kautta) sekä muihin 
opiskelijoihin ja yhteiskuntaan. 

Vaatimukset

1. Kommunikointifoorumi (virtuaalinen tai fyysinen), jossa opiskelijat 
voivat osallistua ja ilmaista itseään säännöllisesti (esim. lehti, radio 
tai sosiaalisen median foorumi organisation www-sivuilla). 

2. Oppilaiden muiden toimintojen esittely ja jakaminen (esim. valoku-
vaus tai kädentaitojen näyttely).

3. Oppilailla keinot ja välineet järjestää keskenään toimintaa (esim. 
kokoustiloja, ilmoitustauluja, sähköpostilistoja jne.)
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Nimi 3. Tilat osallistumiselle

Suositukset

• Tarjotaan lehti tai verkkosivusto, missä opiskelijat voivat kysellä 
ja keskustella itselleen mielenkiintoisista asioista kuten mat-
kakokemuksista, paikallisesta historiasta, muista tarinoista jne. 
Julkaisu on yleisesti nähtävissä. 

• Kannustetaan opiskelijoita liittymään mukaan erilaisiin aktiviteet-
teihin ja tarjotaan heille keinot ja välineet toiminnan organiso-
imiseksi. Opiskelijoiden keskinäisen organisointikyvyn ja suhteiden 
kehittymisen tukena voi käyttää ilmoitustaulua, verkkofoorumia tai 
sosiaalista mediaa. 

• On hyvin motivoivaa, jos luovuutta vaativien kurssien (runous, 
englannin aineenkirjoitus, valokuvaus, kädentaidot jne.)  tuotoksia 
pannaan esille koulutuslaitoksessa.

• Osallistumista tukevat aloitteet kuten esim. valokuvauskilpailu tai 
logon suunnittelukilpailu t-paitaan tai www-sivuille, lisäävät opiske-
lijoiden tunnesidettä oppilaitokseen.

Nimi   4. Koulutuslaitoksen itsearviointi

Lähde

• Sisäiset säännöt, aikaisemmat ja suunnitellut arviointiraportit
• Johto
• Kouluttajat
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Johto

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Välillinen vaikutus

Perustelut

• Ulkopuolisten tahojen suorittamien arviointien lisäksi, on perusteltu 
tarve järjestää seniorikoulutusohjelmien ja kurssien arviointia myös 
koulutuslaitoksen sisällä. Näin varmistetaan, että palvelut, kurssit 
ja toiminta saavuttaa niille asetetut vaatimukset ja senioriopiskeli-
joiden odotukset ja tarpeet. Koulutuslaitoksen sisäinen arviointi  on 
tehokkain tapa kerätä laitoksesta palautetta ja tehdä myöhemmin 
muutoksia kehitysmielessä.

• Näiden arviointien tulisi sisältää tieto opiskelijoiden tyytyväisyysta-
sosta koulutuksen sisällön, kouluttajien ja toiminnan osalta.

• Kartoituksien ja kyselylomakkeiden tulisi antaa opiskelijoiden myös 
ehdottaa uudenlaisia aktiviteetteja. Tällä tavalla saadaan helposti 
palautetta ja tietoa senioriopiskelijoiden tarpeista.

Vaatimukset

1. Koulutuslaitoksen tavoitteiden ja koulutustoiminnan laatukriteerien 
pohjalta tulee suorittaa vuosittain sisäinen arviointiprosessi, johon 
sisältyy kurssien, toimintojen ja kouluttajien arviointia. 

2. Kouluttajat, asiantuntijat ja opiskelijat (loppullisina käyttäjinä) ovat 
kaikki osana arviointiprosessia.

3. Sisäisen arvioinnin tuloksia käytetään löytämään laitoksen hyvät 
käytännöt ja korjausta vaativat toiminnat. Tarpeen vaatiessa ryhdytään 
toimiin.

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi   4. Koulutuslaitoksen itsearviointi

Suositukset

• Hyvin suunniteltu arviointiprosessi (esim. kouluvuoden alussa ja 
lopussa).

• Arvioidaan koulutuspalveluiden- ja ohjelmien, kurssien ja toimin-
nan tehokkuutta ja hyötyä.

• Senioriopiskelijoille annetaan aktiivinen rooli arviointiprosessissa, 
jotta
- heidän tyytyväisyytensä varmistetaan
- tiedetään, onko koulutukselliset tavoitteet saavutettu
- tiedetään, onko koulutuspalvelut- ja ohjelmat, kurssit ja toi-

minta täyttäneet senioriopiskelijoiden tarpeet.
• Varmistetaan, että henkilökunta osallistuu arvioinnin jokaiseen 

vaiheeseen suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksien prosessoinnista 
aina parannusehdotelmien laatimiseen.

• Parannusehdotuksia tehdään saatujen arviointitulosten perusteella 
ei subjektiivisten havaintojen pohjalta. 

• Mitataan muutokset ja niiden vaikutukset opiskelijoihin.
• Etsitään ja esitellään hyviä käytäntöjä.
• Otetaan käyttöön jatkuva arvioinnin ja kehitämisen järjestelmä, 

jossa koulutuksen tuloksia vertaillaan pitkällä tähtäimellä.

Nimi 5. Sosiaalisen toiminnan edistäminen

Lähde
• Henkilökunta
• Senioriopiskelijat 

Koul. ulottuvuus
• Johto 
• Toiminta

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Henk. kohtainen kasvu
• Henk. kohtainen tyytyväisyys

Perustelut

• Koulutustoiminnan ohella koulutuslaitoksen tulee kannustaa 
oppilaitaan järjestämään yhteistä toimintaa keskenään. Yhteisen 
toiminnan tarkoitus ei ole koulutuksellinen eikä sen järjestävänä 
osapuolena saa olla koulun henkilökunta, mutta koulun tuki on 
tärkeää.

• Toimintaa voidaan järjestää koulun sisällä (esim. syntymäpäivä-
juhlat, vapaaehtoistyö tukemaan muita opiskelijoita), mutta se 
järjestetään pääsääntöisesti koulun ulkopuolela (illalliset, matkat, 
teatteriretket jne.).

• Tällaisen toiminnan tukeminen koulun puolesta auttaa toimin-
nan organisointia ja lisää opiskelijoiden osaanottoa. Koulun tuki 
helpottaa sellaisten opiskelijoiden osallistumista, joilla ei yleensä ole 
mahdollissuutta tulla mukaan tai jotka eivat yleensä ole halukkaita 
yksin osallistumaan; vapaa-ajan viettäminen muiden opiskelijoiden 
keskuudessa lisääntyy ja uusien kontaktien luominen helpottuu.



34

Nimi 5. Sosiaalisen toiminnan edistäminen

Vaatimukset

1. Koulu edistää sosiaalista toimintaa instituution ulkopuolella tarjoamal-
la puitteet seurustelulle (esim. kookoontumistilat) ja kommunikoinnille 
(esim. uutislehtiset). Opiskelijat voivat käyttää näitä vapaasti kes-
kuudessaan.

2. Sosiaalisen toiminnan pääjärjestäjinä ovat opiskelijat itse ja avustavina 
osapuolina koulun henkilökunta, joka tarpeen tullen tukee organisoin-
tia ja antaa neuvoja.

3. Tarjolla on tietoa senioriopiskelijoille sopivista aktiviiteeteista (esim. 
teatterista, oopperasta, elokuvailloista, retkeilystä tai kuntosalitoimin-
nasta). 

Suositukset

• Senioriopiskelijat saavat järjestää itse toimintaa ja  koulun ulkop-
uolella järjestettäviä aktiviteetteja (illallisia, retkiä, matkoja jne.) 
tulee tukea koulun puolelta.  Koululaitoksen antaman tuen ansiosta 
aktiviteetit voivat olla hyödyllisiä ja tuottoisia ja mahdollisia 
haittavaikutuksia ja vähemmän suositeltuja aktiviteetteja voidaan 
välttää.

• Mikäli toiminta (teatteri, elokuvat ym.) tapahtuu ryhmässä, voi 
koululaitos yrittää saada opiskelijoille ryhmäalennuksia.

• Kun koululaitos tukee toimintaa, uskaltavat ujommat ja etäisemmät 
senioriopiskelijat liittyä toimintaan mukaan. Koululaitoksen ei tule 
rajoittaa toimintaa vaan tarjota toiminnan järjestämistä helpottavia 
resursseja kuten luokkahuoneiden käyttöä järjestelyjä varten tai 
ilmoitustaulujen vapaata käyttöä informaation levittämiseksi.

• Koulutuslaitos tarjoaa ilmoitustaulun, esitetelineen tai  uutiskirjeen 
alueen kulttuuritapahtumien mainostamiseksi.

Nimi 6. Seniorivaatimusten arviointi

Lähde
• Aikaisemmat ja suunnitellut arvioinnit
• Johto, henkilökunta
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Johto

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Välillinen vaikutus

Perustelut

• Ennen koulutussuunnitelman aloittamista, jossa pyrkimyksenä on 
senioriopiskelijoiden elämänlaadun parantaminen, tulee selvittää 
näiden opiskelijoiden erityistarpeet ja vaatimukset .

• Ei ole riittävää selvittää senioriopiskeljoiden ainemieltymyksiä vaan 
välttämättömämpää on selvittää, millä elämänlaadun alueilla heillä 
on matalat arvot:  fyysinen kunto, psyykkinen hyvinvointi, kommu-
nikaatiokyvyt, tuki, tuotteliaisuus jne.

Vaatimukset

1. Prosessi (haastattelu ja arviointi), joka kertoo vaatimuksista ja riskeistä, 
jotka voivat alentaa uusien opiskelijoiden elämänlaatua. 

2. Opiskelijoiden kehitystä seuraava prosessi, joka voi olla virallinen (ark-
istotietoa ja virallisia  haastatteluja käyttämällä) tai epävirallinen (jossa 
opiskelijan kehitystä seuraa avustajat ja tuutorit). 

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 6. Seniorivaatimusten arviointi

Suositukset

• Henkilökunnalle ja kouluttajille tulee esitellä elämänlaadun käsitet-
tä koskevien kyselyjen tuloksia, mikä auttaa heitä myös ohjaamaan 
omaa toimintaansa tehokkaaseen suuntaan. 

• Käytetyt kyselyt voivat olla WHO:lta, Cummingsin kyselylomake tai 
QEduSen projektin analyysivaiheessa käytetty lomake, joka löytyy 
osoitteesta http://www.edusenior.eu

• Avustajan tai tuurotin tulee olla yhteydessä opiskelijoihin (ennen 
ja jälkeen oppituntien), jotta saavutetaan paras mahdollinen tieto 
opiskelijoiden intresseistä, motivaatiosta, ongelmista jne.

• Senioriopiskelijan koulutuksen päätavoitteena ei ole pätevöityä ja 
saavuttaa virallinen tutkinto; Heidän elämänkokemuksellaan, nyky-
isellä tilanteellaan ja tulevaisuuden odotuksillaan on suuri merkitys 
heidän käsityksensä elämänlaadusta. Jos vaatimukset ovat yht-
eneväiset, tulee koulutus järjestää niiden mukaan. Jos puolestaan 
vaatimukset ovat yksilölliset, saataa senioriopiskelijan tukemiseksi 
riittää  vähäinenkin tuki mm. lyhyiden tapaamisten järjestäminen 
avustajien ja tuutorien kanssa.

Nimi 7. Opiskelijan osallistuminen johtamiseen

Lähde
• Sisäiset säännöt, viimeisimmät johtokunnan pöytäkirjat 
• Johto
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Johto

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Osallistuminen
• Hallinta

Perustelut

• Senioriopiskelijoilla tulee olla vahva rooli koulutuslaitoksessa ja 
heidän tulee voida osallistua aktiivisesti koulutuksen prosessiin. 
Heidän tulee oppia osallistumaan ja antamaan palautetta.

• Verrattuna sellaiseen opiskeluun, jossa määränpäät ovat ammatilli-
sia ja kilpailuhenkisiä, on senioriopiskelussa motivoivina tekijöinä 
henkilökohtaiset  tavoitteet.  Opiskelijoiden tulee tuntea voivansa 
vaikuttaa koulun päätöksentekoon. 

• Osallistumista tulee ohjata tavalla, jolla saadaan opiskelijoilta palau-
tetta, jotta oppilaitos voi tehdä korjaavia toimenpiteitä  opetustoi-
mintaan. 

Vaatimukset

1. Senioriopiskelijoiden joukosta valitaan edustajat, joiden tehtävänä on 
tehdä yhteistyötä johdon ja henkilökunnan kanssa. Opiskelijat voivat 
perustaa muodollisen hallituksen edustajistaan.

2. Järjestetään virallisia tapamisia edustajien ja johdon kesken ja ti-
laisuuksia, joissa palautetta on mahdollista antaa.

3. Senioriopiskelijoiden tiedustelut, ehdotukset ja kysymykset otetaan 
huomioon ja pyritään ratkaisemaan (ja ratkaisemattomat kysymykset 
perustelemaan).
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Nimi 7. Opiskelijan osallistuminen johtamiseen

Suositukset

• Senioriopiskelijoiden tulee voida tuoda julki huolenaiheensa, eh-
dotuksensa ja parannusehdotuksensa omasta opetustustoiminnas-
taan, mikä lisää heidän tunnettaan koululaitokseen kuulumisesta ja 
mahdollisuudestaan osallistua. 

• Senioriopiskelijoilla tulee olla kanava, jonka kautta osallistua 
koulutusprosessiin sekä myös ulkoisiin prosesseihin tai heihin 
vaikuttavaan toimintaan. Koululaitoksen tulee edistää tällaista 
osallistumista, mutta senioreiden tulee myöskin hyväksyä koulu-
tuskoordinaattorin päätökset.

Nimi 8. Opetuksen tuottaja 

Lähde • Johto

Koul. ulottuvuus • Mallit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Välillinen vaikutus

Perustelut

• Kurssisuunnitelmat ja koulutustoiminta tulee laatia senioreiden 
yleisten tarpeiden ja elämänlaadullisten vaatimusten perusteella. 

• Koulutustoiminnan ja kurssiohjelman tulee myös vastata koululai-
toksen tavoitteita sekä pitkäntähtäimen strategisia suunnitelmia.

• Opiskelijoille tulee olla nähtävillä kursseista nimen lisäksi selitykset 
niiden sisällöstä ja opiskelijoiden tulee ymmärtää, miksi tietyt kurs-
sit on sisällytetty kurssiohjelmaan. Tällä tavalla esitettynä kurssit 
ovat opiskeljoille houkuttelevia ja motivoivia (tiettyille tarpeille). 

Vaatimukset

1. Kurssit on listattu ja ovat vapaasti senioreiden valittavissa. Kurssi-il-
moituksissa on selkeästi informoitu aika, kouluttaja ja sisältö, jotta 
opiskelijat voivat tehdä perusteltuja valintoja.

2. Kursseista on tehty opetussuunnitelma, josta käy ilmi ainakin kurssin 
tavoitteet, sisältö ja aikataulu. Kouluttajat tarjoavat lisätietoja kurssin 
pedagogiikasta, arvioinnista ja materiaaleista. 

3. Kurssisuunnitelma noudattaa koululaitoksen strategista suunnitelmaa, 
(perustuen sen tavoiteisiin ja elämänlaadun ulottuvuuksiin) jonka 
kriteeristön on laatinut asiantuntijaelin, gerontologi tai muu asian-
tunteva työryhmä.

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 8. Opetuksen tuottaja 

Suositukset

• Monitieteinen asiantuntijaryhmä päättää, mitä aineita ja kursseja 
tarjotaan. Päätös pohjautuu koululaitoksen tavoitteisiin, senioreiden 
tarpeisiin ja lain vaatimiin ehtoihin.  Kurssien toteutus esitellään 
ja tämän jälkeen henkilökunta ja kouluttajat esittelevät yksityis-
kohtaisemman opetussuunnitelman.

• Tarjolla olevista kursseista ja aineista tulee olla tarjolla riittävästi 
tietoa, jotta opiskelijat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä kurs-
sivalinnoistaan. Jos kurssit lukeutuvat pakollisiin aineisiin, tulee 
opiskelijoille olla nähtävillä perustelut pakollisuudesta.

• Senioriopiskelijoiden perusteluna kurssille osallistumisesta on 
yleensä kurssin kiinnostavuus tai sen mielenkiintoinen aihe. Kun 
kurssikuvauksessa esitellään lisäksi kurssilla saavutettavissa olevat 
taidot ja pätevyydet, kannustaa tämä senioreita valitsemaan kurssi 
myös sen hyödyllisten elämäntaidollisten panosten vuoksi.

Nimi 9. Opiskelijoiden akkreditointi 

Lähde • Johto

Koul. ulottuvuus • Mallit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Henk. kohtainen tyytyväisyys

Perustelut

• Vaikka seniorikoulutusta ei säätele hallitusohjelman viralliset 
vaatimukset, on suositeltavaa palkita opiskelijoita saavutetuista 
opinnoistaan todistuksilla.

• Senioriopiskelijat voivat nähdä todistuksen itselleen päämääränä ja 
saattavat osallistua siksi useammalle kurssille (koska heidän pon-
nistelunsa on saanut tunnustusta).  Opiskelija tuntee subjektiivisesti 
saaneensa palkinnon ponnisteluista (sisäinen vahvistaminen) ja 
kehua työtovereilta, ystäviltä ja perheeltä (ulkoinen vahvistaminen). 

• Jakamalla todistuksia koulutus saavuttaa virallisemman tason. 
Kurssit eivät ole ainoastaan vapaa-ajan aktiviteetteja tai yksinkertai-
sia tapoja viettää vapaa-aikaa. 

• Kun kursseja virallistetaan, tulee ne myös suunnitella ja tarjota asi-
anmukaisesti ja niihin tule sisällyttää arviointimenetelmä. Opiskeli-
joiden tulee nähdä vaivaa opintojen eteen, sillä muuten opiskelu on 
vain passiivinen aktiviteetti.

Vaatimukset

1. Opiskelijoiden arviontimenetelmä, joka ei ole liian ankara negativisten 
vaikutusten välttämiseksi (ahdistus, stressi). 

2. Opiskelijat saavat opinnoistaan ja saavutetuista taidoistaan arvostusta 
todistusten muodossa.
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Nimi 9. Opiskelijoiden akkreditointi 

Suositukset

• Arvioinnin täytyy olla sellainen, josta vain vaatimukset täyttäneet 
oppilaat saavat todistuksen. Arviointi ei saa olla lian ankaraa ja 
sen tulee perustua läsnäoloon, kurssitöihin tai helpoon kokeeseen, 
muuten opiskelu voi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta opiskelijassa.

• Arvioinnin kautta opiskelija ymmärtää olevansa osa opetus-oppi-
misprosessia, jossa kurssin läpäisemiseksi vaaditaan ponnisteluja 
eikä oppiminen ole passiivista toimintaa.

• Todistuksen saaminen saa opiskelijan sekä luokkatoverien, ystävien 
ja perheen ymmärtämään saavutetuksen paremmin. Todistus on 
selkeä päämäärä, jota tavoitella ja on opiskelijalle tunnustus tehdys-
tä työstä.

• Todistuksen ansiosta myös oppilaan itseluottamus kasvaa ja positii-
vinen käsitys oppilaasta ystävien ja lähimmäisten silmissä lisääntyy. 
Todistuksen teho kasvaa, jos järjestetään todistustenjakotilaisuus.

Nimi 10. Myönteisten sos. asenteiden saavuttaminen  epämuodollis-
esti

Lähde
• Kouluttajat
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Mallit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Sosiaalinen kanssakäynti
• Hallinta
• Henk. kohtainen kasvu
• Henk. kohtainen tyytyväisyys
• Psyykkinen terveys

Perustelut

• Yleisen käsityksemme mukaan koulutuksen käsite  sisältää 
läsnäoloa luokkaopetuksessa, kouluttajien ja opettajien   kuuntele-
mista, kotitehtäviä, ja kokeiden tekemistä. Koulutus on suunniteltu 
joko viralliseksi tai epämuodollisemmaksi opetukseksi ja se tapah-
tuu suurimmaksi osaksi luokkahuoneissa. Koulutus ei kuitenkaan 
sisällöltään ole vain yksisuuntaista monimutkaista toimintaa, johon 
sisältyy aina opettaja-oppija suhde sekä opiskelijoiden väliset suht-
eet. Epävirallinen oppiminen tapahtuu juuri näissä vuorovaikutus-
suhteissa. 

• Empatia, itsevarmuus,  kommunikointi-, keskustelu ja neuvot-
telutaidot ovat niitä epämuodollisia taitoja joita em. tilanteissa voi 
saavuttaa. 

• Sosiaaliset taidot karttuvat luokassa riippumatta siitä, mitä ainetta 
opetetaan.

• Nämä sosiaaliset asenteet ovat välttämättömiä, jotta oppilas voi 
saavuttaa apua ja tukea, ystävyyssuhteita, yhteistyötä ja tuntea 
itsensä osalliseksi jne. Sosiaaliset taidot ovat välttämättömiä ihmis-
suhteissa, olipa kyseessä tutut jo luodut suhteet (perhe ja ystävät), 
vielä   toistaiseksi tuntemattomat (uudet ystävät, kollegat) tai täysin 
vieraat ihmissuhteet. 

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 10. Myönteisten sos. asenteiden saavuttaminen  epämuodollis-
esti

Vaatimukset

1. Kouluttajien ja henkilökunnan tulee olla tietoisia epävirallisen op-
pimisen mahdollisuuksista mm. kartuttaa sosiaalisia taitoja ja lisätä 
kommunikaation positiivisia asenteita. 

2. Kouluttajat käyttävät hyväkseen epämuodollista oppimista suunnit-
telemalla sen mukaisesti toimintaa ja helpottamalla vuorovaikutusta 
opiskelijoiden välillä mm. jakamalla heidät ryhmiin ja järjestämällä 
erilaisia keskustelutilanteita.

3. Oppilaat tiedostavat aktiivisen roolinsa opetustilanteissa luokassa. 
Läsnäolo tarkoitaa kuuntelemisen lisäksi aktiivisuutta ja osallistumista.

Suositukset

Epävirallisella oppimisella on paljon potentiaalia, mutta sen hallit-
seminen ja sen tuottaminen suunnitellulla tavalla on vaikeaa. Sitä 
antavat kaikki koulutuslaitoksen tahot ja toiminta :

• Johto: tukemalla tämän tyyppistä oppimismallia.
• Koulutuslaitos: asettamalla tavoitteeksi opiskelijoiden sosiaalisen 

kanssakäymisen lisäämisen.
• Kouluttaja: tiedostamalla epävirallisen oppimisen olemassaolon ja 

omaamalla taidot sen tarjoamiselle.
• Avustajat, tuutorit: luomalla oikeanlaisen ilmapiirin keskustelulle ja 

järjestäessään toimintaa ryhmissä sekä muita lukujärjestyksen ul-
kopuolisia aktiviteetteja, joilla on sosiaalista kanssakäyntiä edistävä 
vaikutus.

Oppaan kappale 4 (Koulutusmallit) esittelee epävirallisen oppimisen 
taustoja ja kuvailee siitä saatuja kokemuksia.

Nimi 11. Virallinen opetuksen tuottaja

Lähde
• Johto
• Sisäiset säännökset

Koul. ulottuvuus • Mallit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Välillinen vaikutus
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Nimi 11. Virallinen opetuksen tuottaja

Perustelut

• On tärkeää, että opiskelijat osallistuvat itselleen mieleisille kurs-
seille, mutta opetusohjelmaan tulee sisällyttää myös sellaiset tärkeät 
kurssit, joita tarvitaan yleistiedon ja monipuolisten pätevyyksien 
saavuttamiseksi.

• Senioriopiskelijoiden yleiset taito- ja pätevyysvaatimukset pe-
rustuvat koulutuslaitoksen opetussuunnitelmaan, mutta pätevy-
ysvaatimukset ovat myös suhteessa senioreiden omiin tarpeisiin 
elämänlaadun tunnusmerkkeihin pohjautuen. Nämä aineet ja 
koulutustoiminta parantavat itsetietoisuutta  (ikääntymisprosessis-
sa) ja tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta: edistää henkilökohtaista 
kasvua, terveyttä, onnellisuutta, osallistumista omassa yhteisössä ja 
yhteiskunnassa. 

• Koulutuslaitoksissa, joissa ei ole pakollisia aineita, tulee oppilaita 
opastaa ainevalinnoissa ja ohjata heidät sopivimmille kursseille. 

• Mikäli koulutuslaitoksessa ei ole virallista rakennetta opetukselle, 
voi osalta oppilaista jäädä olennaista tietoa saamatta, koska he ovat 
valinneet aineita vain oman  mielenkiintonsa mukaisesti.

Vaatimukset

1. Koululaitoksella on virallinen opetussuunnitelma tai rakenne, joka pe-
rustuu pakollisille kursseille ja toiminnalle tai laitoksella on käytössään 
neuvontajärjestelmä, joka opastaa oppilaita valitsemaan kursseja.

2. Pakolliset kurssit ja toiminta perustuvat koulutuslaitoksen tavoitteisiin 
ja elämänlaadun kriteereihin.

Suositukset

• Osa taidoista ja pätevyyksistä voi olla yhteisiä kaikille opiskelijoille. 
Vaikka on hyvä antaa oppilaiden valita itse itselleen mielenkiintoi-
simmat kurssit, tulee heille tarjota apua ainevalintoja tehtäessä. 
Suositellut ja pakolliset aineet perustuvat aina koulun yleisiin tavoit-
teisiin.

• Virallinen opetussuunnitelma pakollisista aineista tai kurssivalinto-
jen neuvontapalvelu.

Oppaan kappaleessa 4 ”Ehdotus virallisesta kurssirakenteesta ja sen 
mahdollisuuksista” esitellään hyvä käytäntö, jossa on esimerkkinä kol-
men vuoden akateeminen kurssikokonaisuus pakollisine kursseineen.

Nimi 12. Viralliset opetusryhmät

Lähde
• Johto
• Sisäiset määräykset
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Mallit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Psyykkinen terveys
• Sosiaalinen kanssakäynti
• Henk. kohtainen kasvu
• Fyysinen terveys

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 12. Viralliset opetusryhmät

Perustelut

• Kursseille osallistuvien opiskelijoiden tulee tuntea kuuluvansa 
ryhmään tai yhteisöön. He ovat hakeneet koulutuslaitokseen ja 
haluavat olla osana sitä. Yhteenkuuluvuuden tunne vahvistaa 
opiskelijoiden välisiä suhteita ja näin myös motivaatiota yhteiseen 
toimintaan ja kanssakäymiseen.

• Opiskelijoiden väliset siteet vahvistuvat luoden tukiryhmiä kiin-
nostavien aiheiden ympärille (terveys, epävarmojen kysymykset tai 
ongelmat jne.)

Vaatimukset

1. Säännöllisten tapaamisten seurauksena ja  pitkäaikaiset suhteet saavat 
opiskelijat muodostamaan keskenään ryhmiä, joissa he voivat olla 
vuorovaikutuksessa ja kommunikoida keskenään, tutustua lyhyem-
mällä aikavälillä (kouluvuoden aikana) tai pidemmällä aikavälillä. Ajan 
kanssa syntyy myös pienempiä tukiryhmiä.

2. Opiskelijat tuntevat kuuluvansa ryhmään, jossa he voivat antaa ja 
vastaanottaa tukea ja jossa heillä on ystäviä ja opiskelutovereita koulun 
sisällä. 

3. Seniorit tuntevat velvollisuudekseen muuttaa aikataulujaan ja aktivi-
teettejaan ystävien mielipiteiden ja tarpeiden perusteella.

Suositukset

• Tarjotaan pitkän aikavälin toimintaa tai kursseja (joka voi jatkua 
koko kouluvuoden ajan), jotka rohkaisevat senioreita kanssakäynti-
in toistensa kanssa.

• Sellaisten koululaitosten tapauksissa, joissa opetus sisältää pakolli-
sia kursseja kaikile opiskelijoille  (vaatimus yleisistä pätevyyksistä), 
tulee kurssit järjestää siten, että näiden kurssien oppilaat tapaavat 
toisensa vuosi vuoden jälkeen.

Oppaan kappaleessa 4 esitelty hyvä käytäntö ”Ehdotus virallisesta 
kurssirakenteesta ja sen mahdollisuuksista” antaa esimerkin virallisesta 
opetusryhmästä ja sen pitkän aikavälin hyödyistä.

Nimi 13. Kattava koulutustoiminta 

Lähde
• Johto
• Sisäiset määräykset; kurssitarjonta, toiminta
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Mallit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Psyykkinen terveys
• Hallinta
• Henk. kohtainen tyytyväisyys
• Henk. kohtainen kasvu
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Nimi 13. Kattava koulutustoiminta 

Perustelut

• Vanhempien  ihmisten heterogeenisyys tulee ottaa huomioon, kun 
järjestetään koulutustoimintaa. Toiminnan tule olla laajaa ja monip-
uolista, jotta se motivoi ja saa ihmiset osallistumaan.

• Vapaaehtoisia kursseja ja toimintaa tulee järjestää, jotta opiskelijat 
voivat valita itselleen mieleisimmät aineet. Heille tulee tarjota katta-
va kurssitarjonta myöskin sellaisilta alueilta, jotka eivät välttämättä 
ole heille ne kaikein mielenkiintoisimmat. Tarjolla tulee olla oppia 
terveydestä, tieteistä, lainsäädännöstä, taloustieteestä, ihmiskun-
nasta jne. 

• Kurssitarjonnan monipuolisuuden lisäksi tulee opetusmuodoissa 
olla vaihtelua: luennot, teoriaopinnot, vapaaehtoiset tunnit, työpajat 
ja jopa virtuaaliopetus.

• Vaikka monipuolisuudella sekä opetusmuodoissa että sisällöissä on 
positiivinen merkitys, tulee toiminnan suunnittelun perustua aina 
senioreiden tarpeiden arvioinneille ja heidän omille henkilökohtais-
ille mieltymyksilleen.

Vaatimukset

1. Tarjottu opetus (kurssit, toiminta, lukujärjestyksen ulkopuolinen ja 
epämuodollinen toiminta) on monipuolista sekä aiheiden (terveys, 
tieteet, taloustiede, oikeusoppi jne.) että opetusmuotojen puolesta 
(luennot, teoriatunnit, vapaaehtoinen opetus ja työpajat) 

2. Opetustoiminnalla on kaksi merkitystä: opiskelijat saavuttavat taitoja ja 
pätevyyksiä, mutta opetustoiminta on myöskin suunniteltu vastaamaan 
senioreiden tarpeita (esim. käytännön elämän tietotekniikkataidot tai 
hyödyllisten kysymysten läpikäyminen ).

3. Koulutus on räätälöity juuri senioriopiskelijoille. Se rohkaisee sosiaal-
iseen kanssakäyntiin, lisää hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja 
masentuneisuutta sekä on yleisesti läheisesti sidoksissa elämänlaadull-
isiin kysymyksiin. 

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 13. Kattava koulutustoiminta 

Suositukset

• Erilaisten kurssien järjestäminen, esimerkiksi:
- Tietotekniikkakurssit senioreille
- Kielikurssit
- Liikuntakurssit (uinti, sauvakävely)
- Työpajat
- Ruoanlaittokurssit
- Kuorolaulu
- Monikulttuurinen toiminta
- Taide- ja historiakurssit
- Kurssit taloustieteestä ja yhteiskunnasta
- Tiede- ja teknologiakurssit 

Lisätietoja aiheesta oppaan kappaleessa 6 ”Tietotekniikkaa senioreille”.  
Tietotekniikkakursseilla on osallistujilleen ainakin kolmenlaisia seurauk-
sia  (1) ne ovat auttaneet vanhempia ihmisiä rakentamaan itseluottamus-
ta uusista tekniikan muodoista, (2) ne ovat antaneet osallistujille uuden 
mahdollisuuden kommunikoida lastenlasten ja kaukaisten sukulaisten 
kanssa sekä (3) kurssit ovat myös eräänlainen kognitiivisen opetuksen 
muoto.

Oppaan kappaleessa 4 ”Ehdotus virallisesta kurssirakenteesta ja sen 
mahdollisuuksista” antaa esimerkin monipuolisesta kurssitarjonnasta ja 
myöskin kappaleessa 4 ”Epävirallinen oppiminen harrastusten kautta” 
löytyy esimerkki lukujärjestysen ulkopuolisesta toiminnasta.

Nimi 14. Sukupolvien välinen oppiminen 

Lähde

• Johto
• Dokumentointi (esitteet, valokuvat, raportit)
• Kouluttajat
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus
• Mallit
• Toiminta

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Sosiaalinen kanssakäynti
• Psyykkinen terveys
• Hallinta
• Henk. kohtainen tyytyväisyys
• Henk. kohtainen kasvu

Perustelut

• Sukupolvien välinen oppiminen mahdollistaa tunne- ja kommuni-
kaatiokokemusten ja toiminnan vaihtamisen sukupolvien välillä.

• Epävirallista ja arkioppimista tapahtuu tällaisissa sukupolvien väli-
sessä vaihdannassa, joka on hyödyllistä molemmille osapuolille.

• Seniorit voivat tuntea itsensä paremmin osallisiksi perheessään tai 
yleisesti yhteiskunnassa tekemällä asioita yhdessä ja samalla myös 
lisäämällä tuntemusta (epävirallista) omasta väestönryhmästään 

• Muiden sukupolvien välisen kanssakäymisen kautta, seniorit myös 
oppivat lapsilta ja nuorilta. 
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Nimi 14. Sukupolvien välinen oppiminen 

Vaatimukset

1. Ainakin yksi aktiviteetti, johon osallistuvat seniorit ja nuoremmat 
kansalaiset (muut sukupolvet).

2. Aktiviteetti on suunniteltu niin, että molemmat sukupolvet hyödyn-
tävät epävirallista oppimista ja arkioppimista; toiminta on sopivaa ja 
kestää tarpeeksi kauan, jotta sukupolvien välinen kanssakäyminen 
helpottuu.

Suositukset

• Seniorikansalaisten laaja elämänkokemus voi olla toiminan läht-
eenä, minkä avulla nuorempia sukupolvia opetetaan. Haasteena 
onkin valita sopivin aihealue ja paikka toiminnalle; jos tehdään 
vääriä valintoja, muuttuu opetustilanne aivan normaaliksi perintei-
seksi opetusprosessiksi. 

• Toiminta ei saa olla yksisuuntaista vaan sen tulee sallia molempien 
osapuolten osallistuminen ja sen tulisi sisältää epävirallisia osateki-
jöitä kuten oppimisen asenteita ja tapoja. 

• Ei-perinteisen, koulutuslaitoksen ulkopuolisen ympäristön tarjoam-
inen, esimerkiksi, jossain veden äärellä, jossa voi tehdä nuotion, 
juoda yhdessä teetä tai katsella auringonlaskua. 

• Toinen lähestymistapa on yhdistää historia ja tarinankerronta 
lapsille, jolloin keskitytään erilaisiin tapoihin ja perinteisiin ja näin 
annetaan molempien osapuolten löytää uusia asenteita ja käyttäyty-
mistapoja.

• Seniorit saattavat olla kiinnostuneita toisistaan ja toistensa perhe-
istä sukupuun tekemisen kautta. 

Sukupolvien välisestä koulutuksesta löytyy esimerkki “Iäkkäät ihmiset 
nyt verkossa: koulua iltapäivällä projekti” oppaan kappaleessa 7.

Nimi 15. Konstruktiivinen pedagogiikka 

Lähde
• Kouluttajat
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Pedagogiikka

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Henkilökohtainen kasvu
• Henkilökohtainen tyytyväisyys
• Hallinta

Perustelut

• Oppimisessaa opiskelijaa ei tule nähdä pelkkänä tiedon vastaanot-
tajana, vaan henkilönä, jonka rikasta elämänkokemusta voidaan 
käyttää helpottamaan opiskelijan omaan oivallukseen johtavaa 
opettamis-oppimisprosessia.

• Konstruktiivista teoriaa sovellettaessa opiskelijat tulee ohjata 
kasvattamaan muitakin kykyjään: itsensä löytämistä, aikaisemmis-
ta kokemuksista oppimista, ongelmien analysointia ja ratkaisujen 
löytämistä, vaikeuksista oppimista lannistumisen sijaan.

• Tällä tavoin konstruktivismia voidaan soveltaa paitsi tiettyjen oppi-
aineiden oppimiseen, myös muissa tilanteissa hyödyllisten kykyjen 
hankkimiseen.

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 15. Konstruktiivinen pedagogiikka 

Vaatimukset

1. Opiskelijat ovat tietoisia konstruktiivisesta teoriasta ja sen erity-
ispiirteistä ja mahdollisuuksista.

2. Kun oppiaineen aihe tai aktiviteetti sen mahdollistaa, konstruktivismia 
on sovellettava niin, että tehtävät ja harjoitukset tukevat opiskelijoiden 
omaa ajattelua ja itsensä löytämistä (kouluttajat toimivat työskentelyn 
helpottajina) 

Suositukset

• Ehdotetaan aiheita ja toimintoja, joissa kouluttajat helpottavat 
opiskelua hankkimalla informaatiota, mutta joissa opiskelijoiden on 
itse löydettävä ja valittava hyödyllinen tieto.

• Suunnitellaan väittelyjä, työryhmiä ja keskusteluja kiistanalaisista 
aiheista tai aiheista, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan tai opiskelijoid-
en elämään.  Nämä aktiviteetit mahdollistavat opiskelijoiden vuor-
ovaikutuksen ja ideoiden jakamisen joko hyväksyen tai neuvotellen, 
uusien näkökulmien löytämisen ja eri näkökulmista asiaa tarkastel-
len.

• Motivoidaan opiskelijoita kriittiseen ajatteluun, analyysiin, synteesi-
in. loogiseen päättelyyn, yhteyksien luomiseen muihin faktoihin tai 
näkökulmiin sekä löytämään vaikutuksia elämän muihin puoliin ja 
ulottuvuuksiin. Ei yritetä ymmärtää vain pinnallista ideaa tai tehdä 
yhteenvetoja teksteistä tai uutisista, vaan opitaan kaivamaan esiin 
kätketty sisältö ja tutkitaan ja testataan uusia ideoita. 

Lisätietoja oppaan kappaleessa 5 – Pedagogiikka – kokemuksia ”Uutta 
tietoa uuden informaation hankkimisesta”.

Nimi 16. Tutkiva oppiminen

Lähde
• Kouluttajat
• Sisäiset säännöt, kurssiluettelot
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus
• Pedagogiikka
• Toiminta

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Osallistuminen
• Henkilökohtainen kasvu
• Henkilökohtainen tyytyväisyys
• Hallinta

Perustelut

• Sovellettaessa tutkivan oppimisen pedagogiikkaa kurssien ja toi-
mintojen suunnitteluun luovuus lisääntyy ja tunne tuloksellisuudes-
ta, aktiivisuudesta ja hyödyllisyydestä kasvaa.

• Opiskelijat, jotka keksivät jotain itse, tuntevat itsensä ylpeiksi ja 
hyödyllisiksi ja heidän itsekunnioituksensa kasvaa. 

• Tutkivassa oppimisessa ei pidä ottaa tavoitteeksi tieteellisen 
tutkimuksen tekemistä vaan opiskelijoiden päätöksentekokyvyn ja 
itsenäisyyden kasvattaminen. Tämän toiminnan kautta opiskelija 
oppii itse aihealueesta ja oppii myös uusia taitoja osallistumiseen, 
hallintaan, päätöksentekoon ja järjestelmällisyyttä. 
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Nimi 16. Tutkiva oppiminen

Vaatimukset

1. Oppilaitos edistää oppimista tutkivan pedagogiikan avulla: täysin 
itseohjautuvaa oppimista kouluttajien ja tuutoreiden ohjauksessa. On 
olemassa ainakin yksi oppiaine tai aktiviteetti, jossa tätä menetelmää 
sovelletaan tai kursseja, joiden opetussuunnitelma sisältää tällaisen 
tehtävän. 

2. Tämän työn tulokset esitellään julkisesti ja levitetään yhteiskuntaan. 
3. Yleisesti milloin suinkin mahdollista opiskelijoiden pitäisi löytää 

(itsenäisesti) ympäristöstään tietoa tai informaatiota tai ratkaista kysy-
myksiään käyttämällä kirjastoja, internetiä tai kysymällä muilta jne. 

Suositukset

• Ehdotetaan aiheita ja aktiviteetteja, joissa tuutorit ohjaavat ja 
avustavat opiskelijoita tutkimusaiheiden kanssa, joista oppijat ovat 
kiinnostuneita.

• Ryhmäprosessien mahdollistajien (fasilitaattoreiden) pitää myös 
motivoida opiskelijoita ja hankkia tiedonlähteitä opiskelijoiden 
käyttöön.

• Tutkimuksen tulokset täytyy julkistaa (julkaista web-sivulla, konfe-
renssissa jne.) ei pelkästään luokkatovereiden oppimisen maksimo-
imiseksi, vaan myös oppijan huomioimiseksi, joka on saavuttanut 
virstanpylvään akateemisella polullaan. 

Esimerkki tutkivasta oppimista on kuvattu kokeilussa, ”Ehdotus per-
inteisen kurssin rakenteeksi ja sen mahdollisuudet” jossa opiskelijat 
toteuttavat tuutoroidun tutkimusprojektin kolmannen vuoden lopulla. 

Nimi   17. Osallistava pedagogiikka

Lähde
• Kouluttajat
• Opiskelijat

Koul. ulottuvuus • Pedagogiikka

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Hallinta 
• Osallistuminen
• Sosiaalisuus

Perustelut

• Kun kouluttaja selittää jotain luokassa, oppijoille on annettava 
mahdollisuus lisätä oma panoksensa selitykseen. Kun osallistumis-
en halutaan olevan maltillista, on silti annettava mahdollisuus ky-
symyksiin ja kommentteihin. Tällainen osallistuminen luokassa on 
ensimmäinen askel kasvavaan osallistumiseen ja kommunikaatioon 
myös muissa toiminnoissa ja myöhemmin yhteiskunnassa. 

• Kouluttajat voivat myös kysyä ujoilta opiskelijoilta tai heiltä, jotka 
ajattelevat ettei heillä ole omaa mielipidettä. Tämä auttaa kasvat-
tamaan heidän hallinnantunnettaan ja oppijat tiedostavat, että 
heidän mielipiteensä on tärkeä.

3. Mittarit
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Nimi   17. Osallistava pedagogiikka

Vaatimukset

1. Oppijat vapautuvat osallistumaan luokassa, vaikka heillä on epäilyksiä 
tai kysymyksiä; he voivat myös tuoda lisää informaatiota ja kouluttajat 
ovat kiinnostuneita keskustelemaan aiheen eri näkökulmista heidän 
kanssaan. 

2. Kouluttajat sallivat ja rohkaisevat opiskelijoita antamaan palautetta ja 
hankkimalla hyödyllistä lisäinformaatiota erityisesti silloin kun se on 
tarpeellista opiskelijoiden kanssa väitellessä.  

Suositukset

• Kouluttajien tulee rohkaista opiskelijoita osallistumaan opetuksen 
aikana. Jopa teoreettisten luentojen yhteyteen pitäisi rakentaa mah-
dollisuus kysymyskierrokselle. 

• Kun opiskelijat antavat palautetta (kysymys tai ehdotus) koulut-
tajilla täytyy olla tarpeelliset taidot  kysymyksen ratkaisemiseen 
ja ehdotuksen hyväksymiseen tai asianmukaiseen hylkäämiseen. 
Sananvaihdon täytyy tapahtua asianmukaisesti ja tasa-arvoisesti 
kouluttajan ja opiskelijan välillä mutta ottaen huomioon myös kou-
luttajan auktoriteetti.

• Kouluttajilla tulee olla tarpeelliset taidot oman aineensa ohella myös 
kommunikaatiossa.

Nimi 18. Oppimaan oppiminen

Lähde
• Kouluttajat
• Opiskelijat

Koul. ulottuvuus • Pedagogiikka

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Osallistuminen
• Hallinta
• Henkilökohtainen kasvu

Perustelut

• Oppiminen ei saa loppua kun opiskelijat astuvat ulos oppilaitokses-
ta. He voivat aina oppia epävirallisesti luokkahuoneen ulkopuolella 
perheensä kanssa ja kaikesta, mitä tapahtuu heidän ympärillään. 

• Opiskelijoiden tulee hankkia taitoja ymmärtääkseen mitä tapahtuu 
(analysoiden) ja sopeutuakseen muutoksiin sekä ollakseen vuorovai-
kutuksessa muiden ihmisten kanssa, kaikkea sitä mikä lisää heidän 
hallinnan tunnettaan ja osallistumistaan. 

• ”Oppimaan oppinen” on opiskelijan kyky, jota voi vahvistaa opetuk-
sessa tai käyttämällä osallistavia menetelmiä. Se on yhteydessä 
taitoihin, joita tarvitaan kun etsitään tai haetaan apua, informaati-
ota tai tukea. Se on myös yhteydessä uteliaisuuteen, motivaatioon 
ja innokkuuteen oppia uusia asioista. Kohdatessaan vaikeuksia 
opiskelija hyötyy positiivisesta asenteesta.
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Nimi 18. Oppimaan oppiminen

Vaatimukset

1. Kouluttajat ovat tietoisia oppimaan oppimisen lainalaisuuksista ja 
rohkaisevat opiskelijoita jatkamaan oppimista ja uuden löytämistä 
luokkahuoneen ulkopuolella. Kouluttajat kehittävät ja ehdottavat har-
joitustehtäviä luokkahuoneen ulkopuolella tehtäväksi. 

2. Opiskelijat (yleisesti ottaen) tuntevat että he ovat motivoituneempia 
oppimaan uusia asioita, lukemaan ja puhumaan aiheista, jotka eivät ole 
aikaisemmin kiinnostaneet heitä. He ovat itsevarmempia puhumaan ja 
keskustelemaan aiheista, jotka ovat heidän oman ympäristönsä muka-
vuusalueen ulkopuolella (perhe, ystävät, aikaisemmat työtoverit).

Suositukset

• Oppimaan oppimisen tarkoituksena on suunnata senioriopiskeli-
joita omaehtoisiksi opiskelijoiksi, jotka pyytävät ja antavat apuaan. 
Tämä saavutetaan hankkimalla monipuolisia luetun ja ymmärtämis-
en taitoja, ymmärtämällä saatavilla olevaa informaatiota sekä 
osaamalla soveltaa tai siirtää sitä omaan elämään. 

• Teoreettisten aineiden kuten psykologian, filosofian, sosiologian 
ja taidehistorian ymmärtäminen voi olla helppoa niin kauan kuin 
tieto on osoitettu laajalle yleisölle, mutta on tärkeää osata välittää 
tätä tietoa jokaisen oman asiantuntemuksen alueelle. Käytännöl-
lisimmät aineet kuten TVT on vaikeampi omaksua itseopiskellen, 
siksi on tärkeää opettaa kuinka kysytään oikeat kysymykset ja miten 
autetaan muita opiskelijoita. 

• Lopuksi kouluttajien pitää hankkia tiedonlähteitä ja tapoja tarjota 
tukea kun epäilykset ja kysymykset heräävät.  Internet on erittäin 
hyvä informaation lähde, mutta sitä pitää käyttää oikealla tavalla: 
kysymykset täytyy kysyä oikein ja opiskelijoilla täytyy olla tarpeelli-
set taidot erottaa luotettava tieto epäluotettavasta. 

• Seniorien tulisi tiedostaa, että ongelmat ja haasteet, joita he kohtaa-
vat elämässään voivatkin olla positiivisia oppimiskokemuksia. 

• Tietoyhteiskunnassa on yhtä tärkeä päästä informaation lähteille 
kuin tietää mitä etsiä, mistä sen löydämme ja mitä voimme tehdä 
kuin löydämme etsimämme. Voi olla hyödyllistä sisällyttää opetus-
suunnitelmaan kurssi, joka edistää oppimaan oppimisen asennetta. 

Nimi 19.  Kyky elämänmuutoksiin

Lähde
• Opetussuunnitelma
• Sisäiset säännöt, johto
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Kurssit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Hallinta
• Henkilökohtainen tyytyväisyys
• Henkilökohtainen kasvu

3. Mittarit
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Nimi 19.  Kyky elämänmuutoksiin

Perustelut

• Vaikka vanheneminen tapahtuu asteittaisesti, tietyt tapahtumat tai 
tilanteet voivat joskus kohdata senioria odottamatta, useimmiten 
koska ne eivät ole olleet tiedossa tai joskus toinen äkillinen tapahtu-
ma laukaisee reaktion tai saa menettämään hallinnantunteen.

• Nuo muutokset ovat olla asteittaisia, kuten roolin muuttuminen per-
heessä, vähentynyt aktiivisuus tai vähentyneet sosiaaliset suhteet, 
alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti jne. tai äkillisiä kuten 
ystävän kuolema, tapojen, kodin tai naapuriston muutokset.

• Elämänlaadun vaarantavien riskien vähentämiseen tarvittavien 
kykyjen kehittäminen vaatii itsetuntemusta.  Jokainen ihminen voi 
tunnistaa oman potentiaalinsa ja karkottaa negatiiviset ajatukset 
oppimalla sopeutumaan ympäristöönsä. 

Vaatimukset

1. Vähintään yksi kurssi on suunniteltu antamaan senioreille tietoja 
ikääntymisprosessista ja taitoja muutoksista selviytymiseen. 

2. Tämä kurssi koostuu filosofisesta, sosiologisesta ja psykologisesta ma-
teriaalista, mutta se esitellään yksinkertaisesti ja helposti opiskelijoiden 
jokapäiväisiin kokemuksiin soveltuvassa muodossa. 

3. Opiskelijat, jotka suorittavat tämän kurssi, kokevat että he voivat hallita 
negatiivisia tunteitaan ja huoliaan sekä että he osaavat paremmin 
nauttia elämästään. 

Suositukset

• Teoreettinen viitekehys rakennetaan useilta aloilta: filosofiasta 
(itsensä ja muiden hyväksyntä, suvaitsevaisuus, monimuotoisuus, 
ihmisyyden kulttuurinen perusta), sosiologiasta (ikääntymisen pro-
sessi tämän päivän yhteiskunnassa, ikääntyneiden omat käsitykset, 
uudet perherakenteet) ja psykologiasta (vanhenemisen prosessi, 
ihmisten väliset suhteet, kiintymys, minäkäsitys).

• On olemassa paljon itsehoitokirjoja, joita voi helposti soveltaa senio-
riopiskelijoille. Tarinoiden ja muiden fiktiivisten tilanteiden kautta 
he voivat käydä läpi negatiivisia tilanteita, jotka vaikuttavat heihin 
tai heidän perheisiinsä. 

Oppaan kappaleessa 4 (Ehdotus perinteisen kurssin rakenteeksi ja sen 
mahdollisuudet) kuvataan kokeilua, jossa ehdotetaan aiheita psykologia-
sta, sosiologiasta ja filosofiasta. 

Nimi 20. Digitaalinen omaksuminen

Lähde
• Opetussuunnitelma
• Sisäiset säännöt, johto
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Kurssit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Lisääntyvä osallistuminen
• Henkilökohtainen tyytyväisyys
• Henkilökohtainen kasvu
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Nimi 20. Digitaalinen omaksuminen

Perustelut

• Opiskelijat käyttävät enemmän TVT-laitteita kommunikoidessaan 
perheensä, sukulaistensa ja ystäviensä kanssa. He voivat osallistua 
aktiivisemmin näissä ryhmissä ja yhteiskunnassa. 

• TVT:n levitessä yhä laajemmalle tämän päivän yhteiskuntaan kom-
munikaatio, tiedon jakaminen ja yhteistyö ovat nykyisin vaadittuja 
taitoja toimittaessa sosiaalisissa ryhmissä. 

• Viestintä, jossa käytetään TVT:tä, tarjoaa paremmat mah-
dollisuuden tukiverkkojen laajentamiseen ja samaan aikaan sitä 
pidetään vapaa-ajan toimintana.

Vaatimukset

1. Tarjotaan ainakin yksi kurssi opiskelijoiden TVT- taitojen parantam-
iseksi mutta tavoitteena on myös parantaa opiskelijoiden henkilö-
kohtaisessa viestinnässä (ystävät, perhe jne.) tarvitsemia TVT-taitoja

2. Tarjolla on useita eri tasoryhmiä.
3. Oppijat tuntevat että he voivat vaivattomasti käyttää TVT:tä viestiäk-

seen tai etsiäkseen informaatiota (he eivät välttele teknologiaa) 
4. TVT-välineitä käyttävien opiskelijoiden määrä on paljon korkeampi 

kuin keskimäärin yli 65-vuotiaan väestön.

Suositukset

• Opiskelijoille tarjotaan käytännöllisiä aineita, joissa he voivat tuoda 
esiin omia tarpeitaan ja kokemuksiaan. Kaikille opiskelijoille pitäisi 
tarjota sähköpostitilin mahdollisuutta.

• Kouluttajia pitäisi auttaa laajentamaan tietojaan opiskelijoiden 
kokemuksista ja tarpeista: miksi oppijat tarvitsevat TVT:ta ja miten 
he voivat käyttää tehokkaammin hyväkseen teknologiaa, erityisesti 
viestinnänvälineitä, sosiaalisia verkostoja, tiedonhakua netistä, 
esimerkkejä tarjolla olevista palveluista ja tiedosta, valokuvien tai 
muun tiedon jakamista sekä tietoa turvallisuudesta.

• Oppilaitoksen pitäisi itse myös käyttää TVT jakaessaan informaatio-
ta ja viestiessään opiskelijoiden kanssa. Tämä luo tutun ympäristön, 
missä kokemattomat oppijat voivat harjoitellessaan tuntea olonsa 
luottavaisiksi. 

Oppaan kappaleessa 6 ( TVT:tä senioreille) kuvataan kokeilua, joka 
osoittaa TVT:n paitsi työvälineeksi myös keinoksi auttaa integroimaan 
monikulttuurinen opiskelijoiden ryhmä samalle kurssille.

Nimi 21. Fyysinen hyvinvointi

Lähde
• Opetussuunnitelma
• Sisäiset säännöt, johto
• Seniorioppijat

Koul. ulottuvuus
• Kurssit
• Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Fyysinen terveys
• Psyykkinen terveys

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 21. Fyysinen hyvinvointi

Perustelut

• Ikääntymisen alkaessa tarkoituksenmukaiset fyysiset harjoitukset, 
aktiivisuuden säilyttäminen ja istuvan elämäntyylin välttäminen 
tulevat yhä tärkeämmiksi. Hyvät terveystavat (ruokavalio, haitallis-
ten tapojen vähentäminen ja lääkityksen minimointi) auttavat myös 
lisäämään ymmärrystä fyysisestä hyvinvoinnista.

• Kävely tai helpot harjoitukset pakottavat seniorit liikkumaan ja 
motivoivat yhteisiin ponnisteluihin, kohottavat fyysistä kuntoa ja 
lisäävät heidän halukkuutta itsenäiseen toimintaan.

• Tarjoamalla terveysvaikutteisia fyysisiä aktiviteetteja kasvatetaan 
osanottajien luottamusta terveellisen elämäntyylin hyötyihin. 

• Erityishuomiota kiinnitetään opiskelijoiden valmiuksiin tarkastella 
omia uskomuksiaan tehtävistä menestyksellisesti suoriutumiseen ja 
siihen miten se korreloi heidän oman fyysisen kuntonsa kanssa. 

• Opiskelijoille pitää antaa tietoa terveellisestä elämäntyylistä ja ter-
veysasenteista omaan elämäänsä sovellettavaksi. Tämän informaa-
tion keskiössä pitää olla ikääntyneiden tarpeet ja riskit. 

Vaatimukset

1. Senioriopiskelijoille on tarjolla ainakin yksi kurssi terveellisten 
elämäntapojen edistämisestä, joka sisältää yleistä terveystietoa, hyviä 
tottumuksia ja asenteita sekä suositeltavia fyysisiä harjoitteita.

2. Tarjotaan täydentäviä aktiviteetteja, jotka sisältävät fyysisiä harjoitteita.
3. Opiskelijat pitävät fyysisen terveyden kurssia hyödyllisenä, koska sen 

jälkeen he tuntevat paremmin oman kehonsa ja heillä on terveellisem-
piä tottumuksia. 

Suositukset

• Senioriopiskelijoiden tulee saada tietoa terveellisistä elämäntavoista 
sekä muista ikääntymiseen ja terveyteen liittyvistä ongelmista sekä 
niiden välttämisestä ja minimoimisesta. 

• Opiskelijoille tulisi tarjota käytännön toimintaa, jotta heidän olisi 
mahdollista yhdistää oppimansa jokapäiväiseen elämäänsä. Koska 
tämä on pitkän aikavälin tavoite, fyysisiä aktiviteetteja pitää tarjota 
jatkuvasti ja niiden pitää tuottaa mielihyvää (pelejä, retkeilyä ja 
ryhmäliikuntaa).

• Näitä kursseja ei pitäisi nähdä lääketieteellisen tiedon välittämisen 
väylänä vaan yrityksenä kannustaa asennemuutokseen. Opiske-
lijoiden pitäisi nähdä yhteys terveellisen elämäntavan (keho) ja 
opiskelun (mieli) välillä, joka luo synergiaa ja vahvistaa oppimista.

Nimi 22. Kielet

Lähde

• Opetussuunnitelma
• Sisäiset säännöt, johto
• Kouluttajat
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus • Kurssit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Osallistuminen
• Sosiaalinen sopeutuminen (integraatio)
• Psyykkinen terveys
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Nimi 22. Kielet

Perustelut

• Globaalissa yhteiskunnassa, jossa teknologia on osa jokapäiväistä 
elämää ja ulkomaille matkustaminen arkipäiväistyy, kielten kursseja 
tulisi olla tarjolla, jotta opiskelijat voivat tuntea itsensä osaksi 
yhteiskuntaa ja he kykenevät kommunikoimaan ja tuntemaan olon-
sa luottavaiseksi.

• Kieltenopetusta voi myös käyttää kehittämään kommunikaa-
tiovalmiuksia, itsenäistä oppimista ja kehittymistä, lisäämään 
opiskelijoiden itsetuntemusta ja –luottamusta sekä muiden maiden, 
kulttuurien, tapojen ja traditioiden tuntemusta.

• Uuden kielen oppiminen on kognitiivinen toiminto, joka pakottaa 
aivojen useat osat työskentelemään samanaikaisesti. Tätä aktiviteet-
tia voi pitää myös “aivojumppa” prosessina.  

Vaatimukset

1. Kurssiohjelma sisältä ainakin yhden kielikurssin, jonka tavoitteena on 
lisätä opiskelijoiden vieraan kielen taitoa ja joka on suunniteltu rohkai-
semaan kielen käyttämistä. 

2. Kursseja on tarjolla eri taitotason opiskelijoille. Kurssit on suunniteltu 
erityisesti ikääntyneiden viestinnällisiin tarpeisiin (ei esim. kaupallinen 
englanti)

3. Opiskelijat kokevat, että heidän kielitaitonsa on parantunut ja että kou-
lutus on auttanut kehittämään heidän itsetuntemustaan ja vahvistanut 
heidän kommunikaatiotaitojaan. 

Suositukset

• Kouluttajia koulutetaan didaktiikassa, metodologiassa sekä sosiaal-
isissa taidoissa ja kyvyissä, joita he tarvitsevat työskennellessään 
erityisryhmän kanssa. Ikäryhmälle valitaan asianmukaista koulutus-
materiaalia. 

• Annetaan opiskelijoille perusteluita ja todisteita, miksi muilla 
kielillä tapahtuva kommunikointi kehittää heidän ihmissuhde- ja 
kommunikaatiotaitojaan. Sovelletaan tekniikoita, jotka motivoivat 
senioriopiskelijoita opiskelemaan vieraita kieliä. 

• Kielen opetukseen tuodaan mukaan myös kulttuuriset näkökulmat. 
Rohkaistaan osallistumaan, sisäiseen vahvistumiseen (empower-
ment), tasa-arvoon ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. 

• Keskiössä on yhteistoiminnallinen, itseohjautuva ja tilannesidon-
nainen oppiminen sekä ratkaisukeskeinen lähetystapa oppimiseen. 

Nimi 23. Ongelmaperustainen oppiminen

Lähde
• Senioriopiskelijat
• Kouluttajat
• Opetussuunnitelma

Koul. ulottuvuus • Kurssit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Hallinnantunne
• Sosiaalinen sopeutuminen (integraatio)

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 23. Ongelmaperustainen oppiminen

Perustelut

• Tämän tyyppisessä oppimisessa osallistujien motivaatio löytää 
ratkaisu annettuihin ongelmiin kasvaa. Osallistujien edellytetään 
työskentelevän yhdessä ja jokaisen käyttävän omia vahvuuksiaan 
tuodakseen lisäarvoa työhön.

• Jos tapaustutkimuksessa käytetään uudenlaisia aktiviteetteja, 
opiskelijoilta vaaditaan luovuutta, uutta ajattelua ja löytämiensä 
ratkaisujen soveltamista. Onnistuneen työskentelyn tuloksena 
opiskelijoista tulee asioista hyvin perillä olevia, itsevarmempia ja 
sosiaalisempia. 

Vaatimukset

1. Ainakin yhdessä kurssissa tai useammissa kursseissa on merkittävä 
osuus, jossa seniorit työskentelevät yhteistoiminnallisesti löytääkseen 
ratkaisun määriteltyihin ongelmiin. 

2. Tällä kurssilla opiskelijat työskentelevät ryhmänä, neuvottelevat, kesk-
ustelevat ja esittävät tuloksiaan muulle luokalle. Oppijat ovat vapautu-
neita kun he esittelevät tuloksiaan. 

3. Aiheet ja ongelmat, joita tällä kurssilla käsitellään, ovat ajankohtaisia 
asioita, uutisia, kiistanalaisia tapahtumia tai ennusteita.

4. Kouluttajat helpottavat keskustelua ja väittelyä ja toimivat myös 
sovittelijoina yksimielisyyden saavuttamiseksi sekä varmistavat että 
keskustelu etenee rakentavaan loppupäätelmään. 

Suositukset

• Motivoidaan kouluttajia soveltamaan ongelmakeskeisiä tehtäviä 
omissa oppiaineissaan. 

• Senioreja autetaan hankkimaan uusi näkökulmia ja mielipiteitä 
tarjoamalla jatkuvasti uudistuvia aiheita ja kiistanalaisia yhteiskun-
nallisia aiheita.

• Hankitaan apua ja ohjausta, jos opiskelijat tuntuvat hämmentyvän, 
motivoidaan opiskelijoita tuomaan esiin mielipiteensä ja autetaan 
rakentamaan yksimielisyys. 

• Rohkaistaan osallistujia esitysten aikana ja niiden jälkeen.
• Metodia ei tule käyttää liian usein, jotta vältetään sen muuttuminen 

yksitoikkoiseksi.

Nimi 24. Psyykkinen hyvinvointi

Lähde
• Senioriopiskelijat
• Kouluttajat
• Opetussuunnitelma

Koul. ulottuvuus
• Kurssit
• Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Psyykkinen terveys
• Henkilökohtainen kasvu
• Henkilökohtainen tyytyväisyys
• Hallinnantunne
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Nimi 24. Psyykkinen hyvinvointi

Perustelut

• Jokaisen mieleen voi tulvia negatiivisia ajatuksia ja tunteita (vihaa, 
huolia tai epämääräisiä pelkoja jne.). Seniorit eivät ole poikkeus, er-
ityisesti kun heidän roolinsa elämässä tai ympäristössään muuttuu. 
Näiden negatiivisten ajatusten ja tunteiden pitäisi olla kontrol-
loitavissa ja vältettävissä kun ne ovat perusteettomia ja huoleen ei 
ole aihetta. Ihmisten tulee oppia tunnistamaan ja painottamaan 
positiivisia tunteita.

• Rentoutustekniikoiden käytön tarkoituksena on saavuttaa rent-
ouden tila ahdistuneisuuden oireiden kontrolloimiseksi, stressin 
vähentämiseksi ja vaalia senioreiden uskoa kykyynsä selvitä 
vaikeista tilanteista. Tähän voidaan päästä fyysisillä harjoitteilla ja 
henkisellä terveydellä. Ajan mittaan stressillä on hyvin negatiivinen 
vaikutus senioreiden terveydentilaan. 

Vaatimukset

1. Tarjolla on ainakin yksi kurssi, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoi-
ta hankkimaan stressinhallintataitoja tai karkottamaan negatiivisia 
ajatuksia.

2. Oppijat eivät koe luokkatilannetta stressaavaksi (he eivät hämmenny 
kun ovat kiireisiä tai aktiivisia).

3. Oppijat kokevat vähemmän stressiä ja ahdistuneisuutta, heillä on 
vähemmän negatiivisia ajatuksia tai ainakin he pystyvät paremmin 
kontrolloimaan niitä. 

Suositukset

• Opettajan tulisi käyttää luokkahuoneessa rentoutustekniikoita, 
joihin sisältyy myös fyysisiä aktiviteetteja ja lisäksi muita strategi-
oita, jotka rohkaisevat optimismia ja auttavat lievittämään stressiä. 
Luokassa tapahtuvan oppimisen ei tulisi olla stressaavaa (johtuen 
materiaalien määrästä, kotitehtävistä, keskustelusta, väittelyistä 
jne.).

• Negatiiviset ajatukset ja tunteet (syyllisyys, itsekritiikki, ylimääräi-
set pelot, viha jne.) voivat yleistyä ikääntymisprosessin myötä tai 
kuin seniorilla on liian paljon vastuita tai uusi rooli perheessään 
Senioreille on hyödyllistä tietää kuinka tavallisia nämä tuntemukset 
ovat ja kuin he voivat välttää ja kontrolloida niitä. 

Nimi 25. Kultuurimatkat 

Lähde
• Senioriopiskelijat
• Johtajat
• Opetussuunnitelma

Koul. ulottuvuus
• Kurssit
• Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Henkilökohtainen tyytyväisyys
• Sosiaalinen sopeutuminen (integraatio)
• Hallinta

3. Mittarit
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Nimi 25. Kultuurimatkat 

Perustelut

• Joillakin senioriopiskelijoilla ei ole ollut mahdollisuutta matkustella 
ulkomailla säännöllisesti. Matkustaminen voi olla hyvin miellyttävä 
kokemus, kun sen tekee saman mielenkiinnon kohteen jakavien 
ihmisten kanssa, ryhmässä joka jo tuntee toisensa tai kun matkan 
on järjestänyt instituutio, johon senioriopiskelija luottaa.

• Hyvä tapa organisoida loma- ja viikonloppumatkoja on yhdistää 
senioreita eri oppilaitoksista. Nämä matkat antavat senioreille mah-
dollisuuden pitää hauskaa yhdessä, laajentaa alueen tuntemustaan, 
tutustua toisiinsa paremmin sekä muodostaa ja vahvistaa ystävyys-
suhteita.

• Matkoilla pitää olla kulttuurinen tai opetuksellinen sisältö (muse-
ovierailu, käynti historiallisessa rakennuksessa jne.). Kuitenkin on 
tehtävä selväksi, ettei oppilaitos ole matkatoimisto.  Luokkahuoneen 
ulkopuolella järjestyt aktiviteetit, jotka järjestetään ystävien kanssa, 
kuten luonnossa liikkuminen, museoissa tai muissa kulttuurikohtei-
sessa vierailut lujittavat luokassa tapahtuvaa oppimista. Ne myös 
vahvistavat opiskelijoiden tunnetta, etteivät asenteet, sosiaaliset - ja 
viestintätaidot ole sovellettavissa vain luokkahuoneessa. 

• Aika, joka vietetään luokkahuoneen ulkopuolella, antaa mah-
dollisuuden hankkia ympäristöosaamista (ympäristöasenteet), 
avaruudellista hahmottamiskykyä (paikantaminen) oppimistaitoja 
(havainnoiminen) ja sosiaalisia taitoja (vapaus, itsenäisyys, vastu-
untunto, organisointi ja ystävälliset asenteet).

Vaatimukset

1. Vuosittain järjestetään vähintään yksi kulttuurimatka, johon kuuluu 
vähintään yksi yö, jolloin ei yövytä kotona. Näin opiskelijat tulevat viet-
täneeksi aikaa toistensa seurassa vähän pidempään kuin tavallisesti. 

2. Matka sisältää kulttuurisia ja koulutuksellisia aktiviteetteja, mutta 
myös vapaa-ajantoimintaa, jonka tavoitteena ei ole oppiminen, mutta 
oppimista voi tapahtua epävirallisesti.

Suositukset

• Hyödynnetään läheisissä kaupungeissa sijaitsevat erityiset paikat, 
tapahtumat ja kulttuuriaktiviteetit järjestämällä matkoja joissa 
yhdistävät koulutukselliset ja vapaa-ajan aktiviteetit. 

• Näiden aktiviteettien ei tarvitse olla täysin ilmaisia, koska siinä 
tapauksessa oppijat eivät ehkä pitäisi matkoja arvokkaina kokemuk-
sina. Heidän tulisi maksaa osa kustannuksista, kun oppilaitos voi 
yrittää löytää loppurahoituksen muista läheistä. 

Nimi 26. Epävirallinen oppiminen luokkahuoneen ulkopuolella

Lähde • Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus
• Kurssit
• Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Psyykkinen terveys
• Fyysinen terveys

3. Mittarit
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Nimi 26. Epävirallinen oppiminen luokkahuoneen ulkopuolella

Perustelut

• Luokkahuoneessa jaettava teoreettisinkin tieto tulee yhdistää 
käytännölliseen ruohonjuuritason tietoon. Mikä sitten aiheena 
onkin, se tulisi voida yhdistää oppilaitoksen ulkopuoleisen toimin-
nan osaksi, täten painotetaan luokkahuoneen ulkopuolella tapahtu-
vaa käytännön oppimista.

• Luokkahuoneen ulkopuoleiset aktiviteetit ovat hyvä mahdollisuus 
täydentää ja hankkia muita kykyjä kuten fyysisesti ja psyykkisestikin 
avoimessa tilassa  olemisen. Näin ihmiset luopuvat estoistaan ja 
toimivat itsenäisemmin. 

• Senioreiden tulee tiedostaa, että mikä tahansa paikka on hyvä paik-
ka oppia ja heidän tulee luopua ajatuksesta, että oppimista tapahtuu 
vain luokkahuoneessa. 

Vaatimukset

1. On ainakin yksi kurssi, jossa merkittävä osa oppimistilanteista tapah-
tuu luokkahuoneen ulkopuolella. 

2. Näiden kurssien pedagogisessa suunnittelussa voi hyödyntää mah-
dollisuutta hankkia luokkahuoneen ulkopuolella sellaista osaamista, 
jota ei voi oppia tavallisessa luokassa.

Suositukset

• Kulttuuriset aktiviteetit, jotka järjestetään kontrolloimattomasti 
ja etukäteen määrittelemättömässä tilassa, antavat senioreille 
hyvän mahdollisuuden kehittää taitojaan, kun heidän on toimittava 
erilaisessa ympäristössä. Samaan aikaan heillä on tilaisuus oppia 
havainnoimalla ja uutta keksimällä.

• Nämä aktiviteetit voivat sisältää vierailun tiettyyn paikkaan, josta he 
keräävät tietoa (esim. kasvioppia tai geologiaa varten) tai tutkimus-
työhönsä (kysymällä ihmisiltä tai etsimällä tietoa kirjastoista).  

• Ideaalitilanteessa nämä toiminnot täydentävät luokkahuoneessa 
opetettua, näin ensin esitellään teoreettinen tausta ja sen jälkeen se 
pannaan käytäntöön. 

Nimi 27. Kognitiivisten taitojen kehittäminen 

Lähde
• Seniorit
• Kouluttajat

Koul. ulottuvuus
• Kurssit
• Aktiviteeti
• Psyykkinen terveys

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Psyykkinen terveys

3. Mittarit
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Nimi 27. Kognitiivisten taitojen kehittäminen 

Perustelut

• Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että Alzheimerin tauti ja siihen 
verrattava oireet ovat yksi vanhempien ihmisten suurimmista pe-
loista. 

• Harjoitukset voivat auttaa vähentämään kognitiivisten kykyjen heik-
kenemistä, mutta milloin heikkeneminen on väistämätöntä, voidaan 
hankkia sitä kompensoimaan muita taitoja, tapoja ja taktiikoita. 

• Muutoksista selvitäkseen täytyy ymmärtää mitkä muistin ja muiden 
kognitiivisten toimintojen muutokset ovat ikääntymisprosessissa 
normaaleja ja mitkä epänormaaleja. On myös tärkeää oppia kom-
munikoimaan dementiaa sairastavien ystävien kanssa. 

Vaatimukset

1. Tarjolla on ainakin yksi kurssi, joka sisältää koulutuksellisia osioita 
normaalista ja epänormaalista kognitiivisesta ikääntymisprosessis-
ta. 

2. Tämä kurssi käsittelee mahdollisia keinoja estää kognitiivisia 
häiriöitä. 

Suositukset

• Senioreiden tulisi tiedostaa kognitiivisen vanhenemiseen liittyvät 
muutokset ja mahdolliset keinot pysäyttää tai hidastaa niitä. 

• “Aivojumppa” harjoituksia voi tehdä luokassa, mutta senioreja tulisi 
myös rohkaista tekemään harjoituksia ja muita kognitiivisia pelejä 
kotona (esim. shakki, tietokonepelit, uuden kielen opiskelu).

• On hyödyllistä pitää koulutuksellisia tuokioita vertaistukiryhmien 
kanssa. 

Nimi 28. Sosiaaliset tapaamiset

Lähde
• Senioriopiskelijat
• Johto

Koul. ulottuvuus • Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Sosiaalinen sopeutuminen (integraatio)
• Henkilökohtainen tyytyväisyys

Perustelut

• Toistuvat sosiaaliset tapahtumat (pääsiäinen, joulu, uusivuosi jne.) 
antavat tilaisuuksia solmia uusia kontakteja ja ystävyyssuhteita sekä 
vaihtaa näkemyksiä ja vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta ja 
sen myötä kasvattaa sosialisaatiota.

• Näitä tilaisuuksia ei tulisi suunnitella sosiaalisiksi velvollisuuksiksi, 
vaan ajaksi, jolloin vietetään vapaa-aikaa, nautitaan ja käytetään 
aikaa hyödyllisesti. Seniorien tulisi voida nauttia ennen tapahtumaa, 
sen aikana ja tapahtuman jälkeen.

Vaatimukset
1. Tapahtumat suunnitellaan tietyille päivämäärille. 
2. On olemassa valokuvia, jotka palauttavat tapahtumia ihmisten mieleen.
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Nimi 28. Sosiaaliset tapaamiset

Suositukset

• Nämä tapahtumat järjestää oppilaitos, mutta päätökset paikasta, 
ajasta ja osallistumisesta aiheutuvista kuluista pitää tehdä neuvotel-
len seniorien edustajien kanssa. 

• Nämä tapahtumat voivat olla joillekin yksineläville henkilöille ainoa 
mahdollisuus viettää tiettyjä juhlapäiviä. Vaikka oppilaitosten hen-
kilökuntaa ja luokkatovereita ei voi pitää perheenä ja sukulaisina, on 
hyödyllistä järjestää nämä tapahtumat ikään kuin osana isoa perhet-
tä, näin seniorikansalaiset rakentavat uusia yhteyksiä toisiinsa.

• Tapahtumat pitäisi järjestää tuottamaan iloa ja huvia, ottaen erityis-
esti huomioon ihmiset, jotka eivät ole tottuneita ryhmässä toimim-
iseen tai jotka tuntevat itsensä epävarmoiksi tällaisissa tilanteissa 
ja joista tuntuu vaikealta liittyä mukaan ryhmään. Jos tällaiset 
tilaisuudet järjestää oppilaitos, ne voivat olla kaikille soveltuvampia 
ja ujot tai introvertit ihmiset ovat ehkä halukkaampia ottamaan 
osaa. 

• Tapahtuman jälkeen esitellyt valokuvat auttavat ihmisiä muistele-
maan kokemustaan ja tunnistamaan itsensä osaksi tätä toimintaa. 

Nimi 29. Taiteellinen työskentely ja esiintymiset

Lähde
• Senioriopiskelijat
• Johto

Koul. ulottuvuus • Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Henkilökohtainen tyytyväisyys

Perustelut

• Ryhmänä tuotetut taiteelliset esitykset (esim. teatteri, kuorot, 
runous) tuottavat suurta iloa ja mahdollistavat ihmiselle va-
paa-ajanvieton tuottavasti ja luovasti. Ne myös kehittävät osallis-
tujien ja heidän ystäviensä sekä perheidensä myönteisiä asenteita 
taiteita kohtaan. 

• Esityksen koordinointi, harjoittelu ja esiintyminen muodostavat 
monimutkaisen prosessin, joka kehittää seniorien organisaatio-
taitoja ja vastuuntuntoa. Se myös tukee heidän henkilökohtaista 
kasvuaan kehittämällä muistia, luovuutta, tarjoamalla vahvoja 
esteettisiä kokemuksia, harjoittamalla aisteja, mielikuvitusta, älyä, 
ja mahdollistaa mielialan ja tunteiden vaihtelun kokemisen sekä 
ujouden voittamisen. 

• Se tarjoaa paikan poistaa estoja, rakentaa itseluottamusta ja itsear-
vostusta, edistää sekä henkilökohtaista että ryhmään kohdistuvaa 
vastuullisuutta ja luo vapautuneisuutta ja avoimuutta muiden 
ihmisten kanssa toimimiseen.

Vaatimukset
1. Ainakin yksi taideaktiviteetti on tarjolla kaikille opiskelijoille. 
2. Tämä aktiviteetti (kuoro tai teatteriproduktio tms.) on tarjolla 

vähintään kahdesti vuodessa ja se on avoinna yleisölle. 
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Nimi 29. Taiteellinen työskentely ja esiintymiset

Suositukset

• Seniori opiskelijat voivat ottaa omista kyvyistään ja aikaisemmista 
kokemuksistaan riippuen erilaisia vastuita ja tehtäviä (näyttelijä, 
ohjaaja, ääni, naulakon hoito jne.).

• Oppilaitos voi sponsoroida toimintaa, mutta opiskelijat hyötyvät en-
emmän, jos he sitoutuvat toimintaan ja organisoivat sen keskenään.

• Tämän toiminnan vaikuttavuus on suurempi, jos esitys on julkinen, 
kun mukana olijoiden luokkatoverit ja perheet näkevät esityksen.

• Esitysten tulisi olla pääsymaksuttomia, ellei ole päätetty käyttää 
tapahtumaa varainhankintamahdollisuutena jollekin kansalais-
järjestölle, mikä myös voi vahvistaa seniori opiskelijoiden asemaa 
yhteisössä.

Nimi 30. Vapaaehtoistoiminta

Lähde
• Senioriopiskelijat
• Johto

Koul. ulottuvuus • Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Osallistumisen lisääntyminen
• Henkilökohtainen tyytyväisyys

Perustelut

• Seniorikansalaisilla voi olla vapaa-aikaa eläköitymisen tai perhesi-
toumusten tai –velvollisuuksien vähennyttyä. Useimmat heistä 
ovat hankkineet elämänsä aikana joiltakin aloilta runsaasti tietoja 
ja kokemusta. Kaikki tällainen asiantuntemus pitäisi voida jakaa ja 
käyttää tuottoisasti. 

• Vapaaehtoistyön edistäminen voi olla hyödyllistä kolmesta eri 
näkökulmasta. Ensimmäiseksi senioriopiskelijoiden hyödyllisyyden 
tunne ja itsekunnioitus nousevat ja samaan aikaan se vähentää 
eristäytymisen tunnetta. Toiseksi muille ihmisille on hyötyä heidän 
vapaa-ajastaan ja kokemuksestaan, mikä lisää senioreiden vaikutus-
ta yhteiskunnassa. Lopuksi se luo ikääntyneille positiivista imagoa 
yhteiskunnassa. 

Vaatimukset

1. Oppilaitoksissa rohkaistaan opiskelijoita osallistumaan vapaaehto-
istoimintaan avustamalla tai hoitamalla  työryhmiä, tapahtumia, 
aktiviteetteja jne. (erotettava selkeästi kotitehtävistä tai toimista, jotka 
muodostavat kurssin tai oppiaineen virallisen osuuden).  

2. Oppilaitos rohkaisee opiskelijoita osallistumaan vapaaehtoistyöhön 
oppilaitoksen ulkopuolella esittelemällä ainakin yhtä mahdollisuutta 
vapaaehtoistoimintaan.

3. On ainakin yksi senioriopiskelijoiden ryhmä, joka osallistuu säännöllis-
esti vapaaehtoistyöhön yhteisössä tai muussa kumppanuusorganisaati-
ossa. 

3. Mittarit



60

Nimi 30. Vapaaehtoistoiminta

Suositukset

• Vaikka vapaaehtoistyötä voi tehdä oppilaitoksessa osallistumalla 
koulutuksellisiin prosesseihin (tuutorointi, toimintojen järjestely, 
konferenssit, tapahtumat jne.) siitä on merkittäviä hyötyjää kun se 
järjestetään yhteistyössä kansalaisjärjestön tai muun yhdistyksen 
kanssa oppilaitoksen ulkopuolella. Jos sitä tehdään oppilaitoksessa, 
se täytyy selkeästi erottaa koulutuksellisista toiminnoista, sen täytyy 
olla tuottavaa ja erikoistunutta työtä, jolla on vaikutusta muihin 
ihmisiin. 

• Nämä aktiviteetit suunnitellaan ja tarjotaan vapaaehtoisten asian-
tuntemuksen ja tarpeiden pohjalta ottamalla yhteyttä henkilöihin, 
jotka toimivat kolmannen sektorin projekteissa (kansalaisjärjestöt, 
yhdistykset). Heidät kutsutaan tapaamaan senioreita ja esittelemään 
vapaaehtoistyön etuja ja motivoimaan osallistujia toimintaan.

• Pidetään kirjaa ihmisistä, jotka ovat lupautuneet vapaaehtoistyöhön 
sekä tutkitaan muutoksia ja vaikutuksia, joita seniorien osallis-
tumisella vapaaehtoistyöhön on.  Levitetään tietoa tuloksista. 

Nimi 31. Digitaalinen tasa-arvo (inkluusio)

Lähde
• Senioriopiskelijat
• Johto

Koul. ulottuvuus • Aktiviteetit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Sosiaalinen sopeutuminen (integraatio)
• Osallistuminen
• Hallinnantunne
• Henkilökohtainen kasvu
• Henkilökohtainen tyytyväisyys

Perustelut

• Yhteiskunta muuttuu ja teknologian käyttö lisääntyy yhteisön 
jokapäiväisissä prosesseissa: perhe, ystävät, luokkatoverit, oppilai-
tokset sekä uusissa skenaarioissa: palvelut, oppiminen, hallinto, 
mediat ja valta. 

• Seniorikansalaisen ei pitäisi pystyä ainoastaan käyttämään tekn-
ologiaa vaan myös tuntea olevansa osa teknologista yhteiskuntaa 
(digitaalinen tasa-arvo), jolla on oma identiteetti, kyky osallistua tai 
tehdä yhteistyötä. He eivät käytä nettiä vain tiedon hankintaan vaan 
myös oppimiseen ja positiivisen kriittisyyden rakentamiseen. 

• Virtuaaliset sosiaaliset ryhmät, jotka muodostuvat  virtuaali-
yhteisöissä tai saman mielenkiinnonkohteen jakavien ihmisten 
joukossa, voivat olla hyödyllinen tapa hankkia lisää tietoja, iloa ja 
tukea. 

• Joskus, jos seniorit elävät maaseudulla tai heille on jokin vamma, 
TVT voi olla tärkein tapa, jolla he voivat integroitua yhteiskuntaan. 
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Nimi 31. Digitaalinen tasa-arvo (inkluusio)

Vaatimukset

1. Senioriopiskelijoiden identiteettiin kuuluu osana internet ja sen 
säännöllinen käyttö (heillä on sähköpostitili tai he käyttävät netin 
virtuaalifoorumeita). Senioriopiskelija käyttää nettiä, pystyy jakamaan 
ja olemaan yhteydessä muiden nettikollegoidensa kanssa (innokkuus 
teknologian käyttämiseen ja positiivinen kokemus)

2. Oppilaitoksella on julkinen webbialusta, jossa opiskelijat voivat 
yhteistyössä olla luovia ja jakaa asioita (kirjoittaa, ladata valokuvia tai 
videoita).

3. Oppilaitoksella on virtuaalinen, sosiaalinen verkosto, johon opiskelijat 
voivat liittyä mukaan. 

4. Opiskelijoiden määrä, jotka käyttävät tätä sosiaalista virtuaalista ver-
kostoa ja muita oppilaitoksen tarjoamia työkaluja hyväkseen on paljon 
suurempi kuin muun yli 65-vuotiaan väestön TVT:n käyttö.

Suositukset

• Tarjotaan teknologinen alusta (webbisivusto) ja kommunikaatio-
välineitä (sähköposti) ja edistetään niiden käyttöä säännöllisesti 
lähettämällä sähköpostia, päivittämällä valokuvia, materiaalia, 
yleistä informaatiota jne. 

• TVT-luokka on turvallinen ympäristö, jossa opiskelijat voivat oppia 
ja kokeilla uusia palveluja ja sovelluksia.

• Edistetään TVT:n hyötykäyttöä, lisätään e-sovellutusten käytön 
omaksumista, mutta myös ilon, mielihyvän ja huvin kokemuksia. 
Kasvatetaan koulutuksen avulla itseluottamusta, tiedon kautta 
turvallisuutta ja luodaan uusia tiloja sallimalla luovuus ja ilmais-
unvapaus julkaisemisen uusilla sosiaalisilla alustoilla (web 2.0 
työvälineet).

Nimi 32. Asiantuntijavaihto

Lähde

• Johto, sisäiset säännöt
• Kouluttajat
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus
• Aktiviteetit
• Kurssit

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Psyykkinen terveys
• Hallinta
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Nimi 32. Asiantuntijavaihto

Perustelut

• Senioriopiskelijoilla on paljon kokemusta, ja tämä tieto voi olla 
hyödyllistä muille opiskelijoille. Nämä kokemukset voivat liit-
tyä heidän aikaisempiin kokemuksiin sosiaalisissa tilanteissa ja 
perheessä ja tätä tietoa voidaan välittää toiselle henkilölle, jolla on 
samanlaisia ongelmia.

• Asioiden, joista tietoa välitetään, ei pitäisi olla henkilökohtaisia tai 
arkaluoteisia, koska tätä ei voi helposti tehdä opiskelijoiden kesken, 
jotka eivät tunne toisia tai jotka eivät täysin luota toisiinsa. Sitä voi 
tapahtua jokapäiväisissä tilanteissa, kuten TVT:n, kielten tai muiden 
aineiden tai toimintojen vertausohjauksessa. Ensimmäinen askel 
voi olla oppilaitoksen edesauttama ja valvoma, kun taas toinen askel 
(tukiverkkojen ja kokemuksienvaihdon välittäminen) tapahtuu ajan 
mittaan epävirallisesti. 

Vaatimukset

1. Oppilaitos tarjoaa senioriopiskelijoille tilaisuuden osallistua kahden-
välisiin tapaamisiin (vertais- tai pienet ryhmät): Nämä toiminnot 
kestävät tarpeeksi kauan (yli lukuvuoden), jotta tukirenkaiden luom-
inen ja opiskelijoiden kokemuksen ja asiantuntemuksen vaihtaminen 
helpottuvat.

2. Opiskelijoilla on heitä tukevia luokkatovereita: erilaisen asiantun-
temuksen omaavat opiskelijat tapaavat ja jakavat joko todellista tai vir-
tuaalista tilaa jatkaakseen oppimista ja sosialisaatiota mutta myöskin 
tuen antamista.

Suositukset

• Tarjotaan ja edistetään opiskelijoiden vertaistuutorointia luomalla 
lista aiheittain ryhmistä, joihin opiskelijat voivat liittyä.

• Kestävä toiminta vaatii kaksisuuntaista kokemuksenvaihtoa, 
muuten toinen osapuoli voi pian menettää kiinnostuksensa. 

• Järjestetään parhaiden käytäntöjen näyttely tai laaditaan ”tiimikir-
ja”, johon kootaan tietoa, käytäntöjä jne. 

• Suunnitellaan kurssi tai aktiviteetti, jossa opiskelijat muodostavat 
määrättyjen tehtävien parissa työskenteleviä ryhmiä. Näiden suhtei-
den pitäisi kestää koko lukuvuoden ajan, mikä kannustaa opiskeli-
joita keskinäisten yhteyksien luomiseen.

Nimi 33. Taiteellinen luovuus

Lähde
• Johto, sisäiset säännöt
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus
• Aktiviteetit
• Kurssit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Psyykkinen terveys
• Henkilökohtainen kasvu
• Henkilökohtainen tyytyväisyys
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Nimi 33. Taiteellinen luovuus

Perustelut

• Luodaan jotain taiteellista (valokuvaa, tarinoita, käsityötaidetta, 
maalausta, tms.), joka voidaan nähdä tapana viettää aikaa tuot-
tavasti tekemällä jokin määrätty tehtävä tai joka vaatii henkistä tai 
fyysistä ponnistusta, mutta joka on myös ilmaisunmuoto ja tapa 
hankkia tunnustusta kollegoilta, perheeltä ja ystäviltä. Joillain kurs-
seilla tai toiminnoissa, joissa teoreettinen käsitteistö on erityisen 
vaativa, käytännön oppimista voi kannustaa jakamalla luovasti jo 
aikaisemmin opittuja käsitteitä.

• Oikeiden työskentelymenetelmien valitseminen senioreiden kanssa 
työskentelyyn vaikuttaa myös sisällön omaksumiseen ja tuloksena 
on suurempi osallistumishalukkuus luokassa sekä kasvanut luotta-
mus, sitoutuminen ja itsevarmuus. 

Vaatimukset

1. Ainakin yksi aktiviteetti tarjoaa opiskelijoille tilaa olla luova ja ilmaista 
itseään. 

2. Lopputulos esitetään tai esitellään muulle yhteisölle käyttäen hyväksi 
eri medioita kuten valkotauluja, näyttelyitä ja webbisivuja.

Suositukset

• Tarjotut taiteelliset tai luovat aktiviteetit voivat olla eri kurssien yh-
distelmä. Tämä lisää kiinnostusta opetettaviin kursseihin ja samaan 
aikaan sillä on vaikutusta yksilöihin. 

• Esimerkiksi TVT:n ja eri teknologioiden kuten kameran käytön 
opetukseen voi sisältyä valokuvauskilpailu.  Kielten ja kirjoittamis-
en kurssit voivat sisältää runoutta tai novelleja tai materiaalin 
julkaisemista paikallisessa lehdessä tai webbisivulla. Taidehistorian 
kurssia voi täydentää maalaustyöpajalla. 

• Taiteellisia luomistuotteita kuten käsitöitä tai keramiikkaa voidaan 
esitellä muille oppijoille näyttelyssä, mikä lisää vaikuttavuutta.

• Toiminnot tulisi organisoida pieniin teemoittaisiin ryhmiin, joissa 
tarjonta sopeutetaan senioreiden harrastuksiin ja kiinnostuksen-
kohteisiin. 

Nimi 34. Gerontologian koulutus

Lähde
• Johto, sisäiset säännöt
• Kurssiohjelmat, pedagogiset /gerontologiset ohjeet
• Kouluttajat

Koul. ulottuvuus • Kouluttajat

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Välillinen vaikutus
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Nimi 34. Gerontologian koulutus

Perustelut

• Kouluttajien, jotka opettavat senioriopiskelijoita, tulisi tietää kuinka 
tämä ryhmä eroaa muista opiskelijoita (esim. nuorista tai aikuisista) 
ja mitkä ovat heidän eronsa oppimisprosessissa tai pedagogiikassa. 
Heidän pitäisi myös olla tietoisia opiskelijoiden yleisistä tarpeista 
ja riskeistä ja kuinka heidän erityistarpeensa huomioidaan oikealla 
tavalla. Näin kouluttajat voivat kohdata opiskelijoiden tarpeet ja 
suunnitella tehokkaampia kursseja.

• Ikääntyneet ihmiset nähdään yhä usein yhtenäisenä ryhmä huoli-
matta siitä että tosiasiassa seniorit ovat heterogeenisempia kuin 
keski-ikäiset (iän vaihtelut, toimintakyky, koulutustausta ja elämän-
historia). Koulutusratkaisut täytyy räätälöidä heidän tarpeitaan 
vastaaviksi ja kouluttajilla täytyy olla taitoa käsitellä näitä haasteita. 

• Ikäsyrjinnällä on monia seurauksia. Kouluttajilla tulee olla perus-
teellinen ymmärrys ikääntymisestä, jotta vältetään stereotypioita tai 
malleja. Heidän tulee kunnioittaa senioreja yksilöinä, joilla jokaisel-
la on oma ainutlaatuinen taustansa. 

• Tutkimus osoittaa, että ihmiset voivat oppia hyvinkin korkeassa 
iässä. Uusien taitojen oppiminen ja kognitiiviset prosessit vievät 
enemmän aikaa. Samalla tavoin liikkuminen on tavallisesti hitaam-
paa kuin nuoremmilla ihmisillä. Kaikki nämä näkökohdat pitää olla 
huomioon pedagogisissa ratkaisuissa. 

Vaatimukset

1. Uusille kouluttajille on tarjolla kursseja tai opastusta gerontologiaan ja 
pedagogisia suosituksia.

2. On olemassa proseduuri, jossa kouluttaja voi saada ammattimaisia 
neuvoja ikään liittyvissä kysymyksissä tai vanhempien opiskelijoiden 
opettamiseen liittyvissä pedagogisissa haasteissa.
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Nimi 34. Gerontologian koulutus

Suositukset

• Henkilökunta ja kouluttajat saavat tietoa senioreiden koulutuksesta 
ja muista heidän yleisimmistä tarpeistaan. Näin he voivat mukaut-
taa kurssiensa sisältöä ja tehostaa opetusmenetelmiään.

• Jos henkilökunnan jäsenelle tai kouluttajalla on kysymyksiä tai hän 
tarvitsee neuvoja tai hän ratkoo ongelmaa tai konfliktia, hänellä tu-
lee olla mahdollisuus saada apua tai neuvontaa. Tätä apua voi antaa 
siihen erikoistunut henkilökunta tai sitä voi saada muiden kokenei-
den kouluttajien epävirallisissa kokouksissa. 

• Kouluttajille tai tuutoreille tulee antaa koulutusta seuraavissa kysy-
myksissä:
a. normaalin ikääntymisprosessin pääpiirteet
b. normaalin ikääntymisen toiminnalliset muutokset
c. ikääntyneiden ihmisten heterogeenisyys
d. miten ikääntyä onnistuneesti
e. vanhuspedagogiikka (aikuispedagogiikka): ikääntymisen 

psykologian keskeisten näkökulmien pedagoginen arviointi ja 
mittaaminen (motivaatio, selviytymistaidot, omaksuminen, 
kognitiiviset muutokset, henkinen terveys)

f. yksinäisyyttä estävien toimien organisointi ja senioreiden 
sosiaalisen kanssakäymisen rikastaminen.

Oppaan kappaleessa 7 ”Kouluttajien koulutus” on kuvattu kokemuksia 
miten kouluttajat ovat hankkineet perustaidot gerontologissa ja koulut-
tamisessa. 

Nimi 35. Kultuurienvälinen tietoisuus, erilaisuus ja monikult-
tuurisuus

Lähde
• Johto, sisäiset säännöt
• Kouluttajat ja henkilökunta
• Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus
• Henkilökunta, kouluttajat
• Johto
• Kurssit

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Sosiaalinen sopeutuminen (integraatio)
• Osallistuminen
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Nimi 35. Kultuurienvälinen tietoisuus, erilaisuus ja monikult-
tuurisuus

Perustelut

• Lisääntyvä kulttuurien, moninaisuuden ja monikulttuurisuuden 
tuntemus on yksi ihmisten sosiaalista perustaidoista 
nyky-yhteiskunnassa, jossa yhdessä elää ihmisiä, joilla on erilainen 
etninen tausta, rotu, uskonto tai kulttuurinen ja kielellinen tausta.

• On tunnistettu tarve, että ihmisten, jotka elävät erityisesti eri uskon-
toja edustavien ihmisten populaatiossa, on sopeuduttava muutok-
siin, heidän on oltava suvaitsevampia uusia kulttuureja kohtaan ja 
ymmärrettävä ja hyväksyttävä eroavuuksia. Tällaiset tiedot ja taidot 
ovat elintärkeitä yhteiskunnan etniselle ja uskonnolliselle suvait-
sevaisuudelle sekä ryhmien väliselle myönteiselle vuorovaikutuk-
selle ja rinnakkaiselolle.

• Vaikka on mahdollista opettaa historian ja filosofian kursseilla 
suvaitsevaisuutta ja erilaisuutta, kouluttajilla täytyy olla kykyä 
työskennellä luokassa erilaisten kulttuuristen tai muiden mahdollis-
ten erilaisten ryhmien kanssa (sosiaalinen luokka, sukupuoli tai 
joku muu eroavuus)

Vaatimukset

1. Kulttuurien välinen tietoisuus, monimuotoisuus ja monikulttuurisuus 
ovat osa oppilaitoksen toiminnan perustaa tai ne on kirjoitettu sen 
koulutuspolitiikkaan. 

2. Kaikki uudet henkilökunnan jäsenet ja kouluttajat suorittavat kou-
lutusohjelman tai saavat asianmukaista tietoa kulttuurien välisestä 
tietoisuudesta, moninaisuudesta ja monikulttuurisuudesta: kuinka 
käsitellä luokassa sosiaalisia, sukupuoleen tai muuhun syrjintään liit-
tyviä kysymyksiä.  Kuinka välttää syrjintää ja edistää yhdenvertaisuut-
ta. 

3. Opiskelijat kokevat, että heillä on parempi kulttuurienvälinen 
tietoisuus, tietoja muista kulttuureista ja tavoista. He ovat suvaitse-
vampia ja he voivat tunnistaa ja hyväksyä moninaisuuden ja monikult-
tuurisuuden. 

Suositukset

• Järjestetään kouluttajille kulttuurienvälistä ja monikulttuurista kou-
lutusta, jossa käsitellään sosiaalisia eroja, etnisiä tai sukupuoleen 
liittyviä ennakkoluuloja luokassa.

• Opetetaan taitoja ja kykyä suvaitsevaisuuteen, kriittisyyteen ja 
rakentaviin asenteisiin, oppimaan oppimiseen ja muutoksiin sopeu-
tumiseen. 

• Koulutus pohjautuu opiskelijoiden omiin, tämän aihealueen 
kokemuksiin ja tarpeisiin. Painopisteenä on tarve uskonnolliseen, 
etniseen, kulttuuriseen ja kielelliseen suvaitsevaisuuteen. Osoitetaan 
eri kulttuuristen ryhmien välisen vuorovaikutuksen molemminpuo-
linen hyöty.

• Annetaan opiskelijoille perusteluja ja todisteita, miksi kulttuurien-
välinen kommunikaatiotaito parantaa ihmissuhde- ja viestintätaito-
ja.  

• Tarjotaan opiskelijoille käytännöllistä tietoa ja tapaustutkimuksia 
keskustelluista aihealueista.

3. Mittarit
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Nimi 36. Kouluttajien kommunikaatiotaidot

Lähde
• Kouluttajat, ryhmätyöskentelyn mahdollistajat (fasilitaattorit)
• Johtajat
• Evaluaatiolomakkeet ja -tulokset

Koul. ulottuvuus • Henkilökunta ja kouluttajat

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Välillinen vaikutus

Perustelut

• Kouluttajien kommunikaatiotaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä 
opiskelijoiden huomion ja motivaation säilyttämiseksi korkealla. 

• Kurssilla opetettava sisältö ja tarjottu informaatio ovat erittäin 
tärkeitä, mutta opettajasta välittyvät intohimo voi joskus olla vielä 
tärkeämpää, koska se innostaa opiskelijoita. 

• Kommunikaatiotaito ei ole kouluttajalle ensiarvoisen tärkeä taito 
vain tiedonvälittämiseksi kurssilla vaan myös muiden taitojen ja 
asenteiden välittämiseksi erityisesti keskusteluissa, väittelyissä ja 
suorassa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

Vaatimukset

1. On olemassa arviointijärjestelmä (virallinen tai epävirallinen esim. 
haastattelut), jolla varmistetaan, että uusilla kouluttajilla on aineenhal-
lintaan tarvittavien tietojen lisäksi oikeat kommunikointitaidot. 

2. On olemassa menetelmiä arvioida kouluttajien kommunikaatio- ja 
väittelytaitoja (esim. opiskelija-arviointi kouluttajien pätevyydestä).

3. Johto ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin kun kouluttajalla ei ole tarpeel-
lisia kommunikaatiotaitoja. 

Suositukset

• Seniorien kouluttajilla kyky kommunikaatioon ja ryhmässä toimim-
iseen on avaintaito. Ilman tätä taitoa opettamis-oppimisprosessi 
tulee todennäköisesti epäonnistumaan. Uusilla kouluttajilla tulee 
olla tarpeelliset tiedot ja kommunikaatiotaidot, jos heillä ei ole niitä, 
heitä ei tulisi palkata. 

• Opiskelijoille tulee antaa kyselylomakkeita opettajien pätevyyden ja 
kommunikaatiotietojen arvioimiseen. 

• Järjestetään säännöllisesti kouluttajille työpajoja kommunikaatio-
taitojen vahvistamiseksi. 

• Järjestetään työpajoja, joissa kokeneemmat kouluttajat voivat tarjo-
ta suosituksia ja neuvoja.

Nimi 37. Ammatillinen uupuminen ja stressin hallinta

Lähde
• Kouluttajat, facilitators, tuutorit, hallintohenkilöstö
• Johto, sisäiset säännöt

Koul. ulottuvuus • Henkilökunta, kouluttajat

Elämänlaadun 
ulotuvuus

• Välillinen vaikutus

3. Mittarit
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Nimi 37. Ammatillinen uupuminen ja stressin hallinta

Perustelut

• Senioriopiskelijat voivat olla hyvin aktiivisia, he eivät ole vaativa 
vain luokassa vaan myös ennen luokkatyöskentelyä ja sen jälkeen. 
Asiantuntijoille ja oppilaitoksen hallintohenkilöstölle vaativan 
asiakaskunnan kohtaaminen voi olla vaikeaa. Jatkuva työ voi olla 
uuvuttavaa ja se voi aiheuttaa työuupumista, joka lopulta johtaa 
työn laadun ja luovuuden heikkenemiseen.

• Kouluttajilla ja henkilökunnalla voi työhönsä tai kurssin suunnit-
teluun liittyviä epäilyksiä tai kysymyksiä arviointimenetelmistä, 
aktiviteettien valmistelusta, julkaisusta materiaalista, tilaisuuksien 
järjestelystä jne. 

• Koska ikääntyneet ovat niin heterogeeninen ryhmä (verrattuna 
nuorempiin aikuisiin, joka ovat passiivisempia, koska heitä motivoi 
tutkinnon suorittaminen), ei ole helppo ottaa jokaisen tarpeita huo-
mioon ja suunnitella koulutusta jokaisen makuun sopivaksi. Tämä 
voi aiheuttaa valituksia ja epäystävällisyyttä, jotkut seniorit voivat 
olla hyvinkin itsepintaisia.

• Kouluttajilla ja henkilökunnalla tulisi olla kanava, jonka myötä he 
saavat valmennusta ja neuvoja muilta kokeneimmilta kollegoilta 
tai ainakin tukea johdolta. Tämä ei ainoastaan nosta koulutuksen 
laatua vaan myös laskee heidän stressitasoaan. 

Vaatimukset

1. Kouluttajat suunnittelevat kurssien ja aktiviteettien yksityiskohdat, 
mutta on olemassa myös hyvin vakiintuneita kanavia (esim. asian-
tuntijoiden tarkastusmahdollisuus, johdon hyväksyntäkäytäntö) niille, 
varsinkin uusille, kouluttajille, jotka haluavat parantaa ja kehittää 
kurssejaan ja toimintatapojaan.

2. On olemassa vakiintunut kanava (säännölliset kokoukset, työpajat, 
asiantuntijat) kouluttajille tai henkilökunnalle, jotta he saavat tukea ja 
neuvoja päivittäisissä ongelmissa, konflikteissa tai epäilyksissään.

Suositukset

• Kaikkein kokeneimmille kouluttajille ja henkilökunnalle tulisi olla 
kanava, jolla he voisivat välittää jokapäiväisen työnsä parhaita 
käytäntöjä. Tämä ei ainoastaan nosta henkilökunnan työn laatua, 
vaan tekee heidän työnsä entistä miellyttävämmäksi. 

• Gerontologit tai psykologit voivat tukea ja neuvoa muita kouluttajia 
ja henkilökuntaa kuinka käsitellä stressaavia tilanteita. 

• Suunnitellessaan aktiviteetteja koulutukseen kouluttajien tulee olla 
tietoisia senioreiden vaatimuksista ja tarpeista, mutta myös yritet-
tävä välttää käyttämästä tekniikoita tai opetusmenetelmiä, jotka 
voivat aiheuttaa epäonnistumisen, koska ne eivät sovellu senioreille. 
Uusien kouluttajien pitäisi esitellä kurssiohjelmansa asiantuntijalle 
tai kokeneelle kouluttajalle, jotta he voivat antaa neuvoja ja tukea 
vaikeissa tilanteissa. 

Nimi 38. Motivaatio ja optimismi

Lähde • Senioriopiskelijat

Koul. ulottuvuus
• Henkilökunta ja kouluttajat
• Pedagogiikka

3. Mittarit
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3. Mittarit

Nimi 38. Motivaatio ja optimismi

Elämänlaadun 
ulottuvuus

• Hallinta
• Psyykkinen terveys
• Henkilökohtainen kasvu
• Henkilökohtainen tyytyväisyys

Perustelut

• Optimismi on elämänasenne, jonka voi oppia, mutta vain jos koulut-
taja todella uskoo siihen. Optimismi on tapa havainnoida ja arvioida 
maailmaa rakentavasti, yrittäen välttää negatiivisia, hedelmättömiä 
uskomuksia; niiden sijaan meidän kaikkien kohtaamia ongelmia 
tarkastellaan realistisesti ja positiivisesti.

•  Optimismi saa ihmiset uskomaan, että tavoitteet, jotka he asettavat 
itselleen ovat saavutettavissa ja se auttaa heitä tekemään niitä tuke-
via päätöksiä. Optimismi rohkaisee ihmisiä ponnistelemaan heidän 
kohdatessaan vaikeuksia.  

• Opetuksessa rohkaistaan rakentavaan kriittisyyteen vastakohtana 
murskaavalle kritiikille, joka ainoastaan paljastaa negatiivisia ja 
huonoja näkökohtia eikä johda ratkaisuihin. 

• Kouluttajien tulee olla tietoisia, ettei senioreita opeteta heidän 
ammatillisen osaamisen lisäämiseksi tai tutkinnon vuoksi, vaan 
heidän elämänsä hallintaan tarvittavien taitojen parantamiseksi. 
Sen tähden opetuksen tulee suuntautua todellisiin jokapäiväisiin 
ongelmiin, joissa senioriopiskelijat voivat muuttaa haitallisia tapo-
jaan rakentavaksi käyttäytymiseksi. 

Vaatimukset

1. Senioriopiskelijoita miellyttää, jos kouluttajat käyttävät positiivista ja 
rakentavaa lähestymistapaa kurssin sisällön välittämisessä. He vakuut-
tavat, että heidän suoriutumisensa aikaisemmin vaikeina pitämistään 
ongelmista tai tilanteista, on parantunut kurssin jälkeen 

2. Senioriopiskelijat motivoituvat elämän uusien haasteiden edessä ja he 
tunnistavat että tämä tunne on kasvanut opiskelun kuluessa. 
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Nimi 38. Motivaatio ja optimismi

Suositukset

• Kouluttajalla tulee olla oikea asenne ja kyky luoda luokkahuonee-
seen turvallinen ilmapiiri, jotta mahdollistetaan senioreiden luotta-
muksen kehittäminen maailmaan ja muihin ihmisiin sekä vah-
vistetaan heidän uskoaan kykyihinsä selvitä vaikeissa stressaavissa 
tilanteissa. 

• Kouluttajan tulee positiivisesti motivoida senioreita kurssin kaikissa 
vaiheissa ja luokan kaikessa toiminnassa sekä heidän luokka-
huoneen ulkopuolella kohtaamissaan muissa haasteissa. Koulutta-
jien tulee jatkuvasti muistuttaa opiskelijoita kurssin ja opetuksen 
tavoitteista ja vahvistaa opiskelijoiden tietoisuutta siitä, mitä he ovat 
saavuttaneet.

• Vaikka kouluttajien tulee levittää motivaatiota ja optimismia opiske-
lijoille kaikilla kursseille, on olemassa aineita, jotka voivat hankkia 
opiskelijoille työkaluja vaikeista tilanteista selviämiseen. Näitä 
aineita ovat erityisesti humanistisiin tieteisiin perustuvat aineet 
(psykologia, sosiologia, filosofia, historia). Kouluttajien tulee myös 
tuoda keskusteluun esimerkkejä ja tapauksia sekä yrittää osoittaa, 
että positiivinen ja rakentava näkökulma tilanteiden ratkaisemi-
seen ja hallintaan on parempi meille itsellemme ja kaikille meidän 
ympärillämme.  

• Opiskelijoiden motivoituneisuus ja hallinnantunne säilyy kurssin 
tai aktiviteetin jälkeenkin ja he ymmärtävät kuinka paljon taitoja 
ja asenteita he ovat hankkineet. Kouluttajan tehtävänä on auttaa 
opiskelijoita huomaamaan edistymisensä.

3. Mittarit
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Liite 1

Liite 1

ARVIOINTILOMAKE

Koulutuslaitos

Arvioitsijan nimi

Päiväys

Pisteytys:

0 – Ei näyttöä
Ei täytä mittarin arvio-
imiselle vaadittavan näytön 
vähimmäismäärää

Heikkoudet: 
a. Näytön puute
b. Suunnittelun puute
c. Heikko vaikutus
d. Muu (yksityiskohta)1 – Hyvin heikko

Täyttää hyvin heikosti mit-
tarille asetetut vaatimukset

2 - Heikko
Täyttää heikosti mittarille 
asetetut vaatimukset

3 - Tyydyttävä
Täyttää tyydyttävästi mit-
tarille asetetut vaatimukset 
(kynnysarvo)

Kynnysarvo

4 - Hyvä
Täyttää mittarille asetetut 
vaatimukset hyvällä tasolla

Laatutekijät: 
A. Vakiintunut näyttö
B. Jatkuva kehittyminen
C. Välillinen vaikutus
D. Vaihdanta
E. Muu (yksityiskohta)

5 - Erinomainen

Täyttää mittarin vaatimukset 
kaikilta osin erinomaisella 
tasolla

Desimaaliluvut hyväksytään
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Tun-

niste

Nimi Pisteet Kommentit 

(liittyen kohtiin a, b, c, d, 

A, B, C, D, E)

1. Saavutettavuus 

2. Kohtaamispaikat

3. Tilat osallistumiselle

4. Koululaitoksen itsearviointi

5. Sosiaalisen toiminnan edistäminen

6. Seniorivaatimusten arviointi

7. Opiskelijoiden osallistuminen johtamiseen

8. Opetuksen tuottaja

9. Opiskelijoiden akkreditointi

10. Myönteisten sos. asenteiden saavuttaminen 
epämuodollisesti

11. Virallinen opetuksen tuottaja

12. Viralliset opetusryhmät

13. Kattava koulutustoiminta 

14. Sukupolvien välinen oppiminen

15. Konstruktiivinen pedagogiikka

16. Tutkiva oppiminen

17.Osallistava perdagogiikka

18. Oppimaan oppiminen

19. Kyky elämänmuutoksiin

20. Digitaalinen omaksuminen 

21.Fyysinen hyvinvointi

22. Kielet

23. Ongelmaperustainen oppiminen

24. Psyykkinen hyvinvointi

25. Kultuurimatkat

 26.Epävirallinen oppiminen luokkahuoneen 
ulkopuolella

27. Kognitiivisten taitojen kehittäminen

28. Sociaaliset tapaamiset

29.Taiteellinen työskentely ja esiintymiset

30. Vapaaehtoistoiminta

31. Digitaalinen tasa-arvo

32. Asiantuntijavaihto

Liite I
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Liite 1

Tun-

niste

Nimi Pisteet Kommentit 

(liittyen kohtiin a, b, c, d, 

A, B, C, D, E)

33. Taiteellinen luovuus

34. Gerontologinen koulutus

35.Kulttuurienvälinen tietoisuus, erilaisuus ja 
monikulttuurisuus

36. Kouluttajien kommunikaatiotaidot

37. Ammatillinen uupuminen ja stressin 
hallinta

38. Motivaatio ja optimismi 

Final score: ______ of 190     =     ____ of 10

Kommentit 

Lisää tähän kaikki kommentit ja perustelut aikaisemmista mittarien pisteistä

Tämä lomake (englanniksi) on ladattavissa myös osoitteessa http://www.edusenior.eu
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Liite II

RAPORTTI

Koulutuslaitos

Arvioitsijan nimi

Päiväys

Vahvuudet

Mittarit, jotka ovat saaneet korkean pistemäärän; 
• Mitkä ulottuvuudet (sekä koulutuksen että elämänlaadun ulottuvuudet) ovat merkityk-

sellisimpiä ja koulutuslaitoksen eduksi? (erikoisosaamisen aluetta) 
• Miten vaikutukset voidaan jakaa ympäröivän yhteisön, muiden koulutuslaitosten, päät-

täjien ja verkostojen kanssa? (jakaminen ja vaihtaminen, synergioiden luominen)

Uhat

Mittarit, jotka ovat saaneet korkean pistemäärän; 
• Miten pitkäikaisvaikutuksia voidaan varmistaa ja parantaa? (laadunvarmistus)
• Mitä korjaavia toimenpiteitä ja suosituksia tulisi noudattaa sellaisille mittareille, joilla on 

riksi huonontua ajan kuluessa? (riskien hallinta)

Liite 2
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Liite 2

Uhat

Heikkoudet

Mittarit, jotka ovat saaneet heikon tuloksen ja kuuluvat osana koululaitoksen strategisiin ja 
operatiivisiin tavoiteisiin;
• Mitä korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä? (suositukset)

Mahdollisuudet

Mittarit, jotka ovat saaneet heikon tuloksen ja EIVÄT ole osa koululaitoksen strategisia ja 
operativisia tavoitteita:
• Koulutuslaitoksen mahdollisuuksiin (koulutuksen ulotuvuuteen, henkilökunnan asian-

tuntemukseen, kokemukseen, operatiivisiin kykyihin jne.) sekä sen ympäristöön (van-
husten sosiaalinen tausta, verkostoituminen, yhdistykset jne.) pohjautuen, mitä uusia 
toimenpiteitä voidaan suositella ja ottaa huomioon, kun halutaan vaikuttaa opiskelijoid-
en elämänlaatuun? (uudenlaiset kurssit, prosessit ja toiminta jne.)
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Suositukset/ Kommentit

Tämä lomake (englanniksi) on ladattavissa myös osoitteessa 

http://www.edusenior.eu

Liite 2


