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Kasvatustieteilijä voi työllistyä moniin eri tehtäviin ja laaja
työllistymismahdollisuuksien valikoima saattaakin aiheuttaa itse kullekin
päänvaivaa. SKOL haluaa olla tukemassa tulevien kasvatustieteen
asiantuntijoiden ammatillista identiteettiä ja ylpeyttä jo opiskeluaikana,
minkä pohjalta syntyi työelämäopas kasvatustieteiden opiskelijalle.

Tämä työelämäopas kokoaa tietoa kasvatustieteilijän uramahdollisuuksista ja
työelämästä. Oppaan tavoitteena on antaa opastusta ja herättää ajatuksia
työelämään liittyvissä kysymyksissä kasvatustieteiden opiskelijoille ja muille
alasta kiinnostuneille.
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"Saatuani kokemusta erilaisista tehtävistä ja
projekteista jo opintojen aikana, sain suunnattua
kiinnostustani ja identiteettiäni yhteen suuntaan,
joka osoittautuikin ainakin tällä erää
intohimokseni."
- Kasvatustieteiden alumni

"[Kasvatustieteilijän] etuja ovat ainakin ajattelun
taidot mutta myös ajattelusta viestimisen taidot,
ymmärrys ihmisten välisestä toiminnasta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä, kyky asettua monenlaisiin
tilanteisiin ja monenlaisiin saappaisiin."
- Kasvatustieteiden alumni

"Oikein brändättynä ja oman osaamisen
tunnistamalla ja tiedostamalla generalistit voivat
työskennellä lähestulkoon missä yrityksissä tai
tehtävissä vaan. Keskeisintä on se, että itse aidosti
tunnistaisi sen, mistä haluaa aloittaa, mitä haluaa
tehdä ja mihin haluaa vaikuttaa."
- Kasvatustieteiden alumni

kol  



kasvatustieteilijä
työelämässä
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Kasvatustieteilijä on generalisti eli yleisosaaja. Laaja yleisosaaminen tuo omat murheensa 
 mutta myös selkeät ilonsa. Kasvatustieteet antavat valmiudet valtaisaan skaalaan erilaisia
työtehtäviä, ja sen opit ovat hyödynnettävissä lähes alalla kuin alalla. Monipuolisesti
hyödynnettävä osaaminen on valttikortti työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Moniosaajuus
asettaa kasvatustieteilijän työelämässä kuitenkin hieman haastavaan asemaan. Samanlaisia
työtehtäviä hakevat usein esimerkiksi kauppatieteilijät ja hallinnon asiantuntijat. Meillä on
kuitenkin annettavana sellaista arvokasta erityisosaamista, mitä toisten alojen tekijät eivät voi
korvata.

Alta löydät listan mahdollisista kasvatustieteilijän työnimikkeistä. Listaa on hyvä tarkastella
tietynlaisena ponnahduslautana oman alan työelämän pariin, sillä se ei ole missään mielessä
kaiken kattava. Sivuaineita sekä omia kiinnostuksen kohteita hyödyntämällä kasvatustieteilijä
voi löytää hyvinkin omanlaisensa urapolun ja ammatin. Oman paikkansa löytäminen
työkentältä vaatii omien intressien ja osaamisen pohtimista ja tunnistamista. Tärkeää
generalistina onkin löytää se oma intohimo ja toimiala, jossa osaamistaan hyödyntää ja
soveltaa.

Koordinaattori
Hankekoordinaattori

Asiantuntija
Erityisasiantuntija

Konsultti
Valmentaja

Uravalmentaja
 

Suunnittelija
Erikoissuunnittelija

Koulutussuunnittelija
Opintosuunnittelija

Projektipäällikkö
Projektisuunnittelija

Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Palveluesimies

HR-asiantuntija
Group HR Specialist

Talent Acquisition Coordinator
Rekrytointikoordinaattori

Senior Manager - Career Services
Henkilöstöpäällikkö

HR Director
People & Culture Lead

 

Koulutuspäällikkö
Pedagoginen asiantuntija

Oppimisprosessien asiantuntija
Digitaalisen oppimisen asiantuntija

Verkkopedagogi
Opettajankouluttaja

Aikuiskouluttaja

Projektitutkija
Tutkijatohtori

Väitöskirjatutkija
 Lehtori

Opinto-ohjaaja
Opintoneuvoja
Opintosihteeri

Opintoasian päällikkö
Luokanopettaja

Erityis(luokan)opettaja

Kasvatustieteilijästä on moneksi...



kasvatustieteilijän
osaaminen
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Kasvatustieteilijän vahvuudet
 

Elinikäinen oppiminen
 

Suulliset ja kirjalliset
vuorovaikutustaidot

 

Projektinhallinta- ja
tiedonhankintataidot

 

Ihmistuntemus
 

Opetus- ja koulutustilanteiden
suunnittelu ja toteutus

 
 

Uteliaisuus
 

Kyky siirtää tietoa/taitoa toiselle
 

Ohjaustaidot
 

Kriittinen ajattelu ja
ongelmanratkaisutaidot

 

Moninaisuuden tunnistaminen ja
ymmärtäminen

 

Joustavuus ja mukautuvaisuus
 

Itsensä johtaminen ja kehittäminen
 

Empatia

aSIANTUNTIJAN OSAAMINEN
 

Sosiaaliset taidot
Viestintätaidot
Tekniset taidot

Kaupallinen ja taloudellinen
osaaminen

Kansainvälinen osaaminen
Yleiset työelämätaidot

Kasvatustieteilijän

osaaminen
 

Kasvatustieteilijät arvottavat
korkeimmalle kompetensseja kuten
oppimiskyky, vuorovaikutustaidot,

henkilökohtainen organisoituminen ja
ajanhallinta sekä ongelmanratkaisukyky

ja analyyttisyys.

"Kasvatustieteilijän ydinosaamista on  ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä, elämänvaiheista
ja niihin liittyvästä oppimisesta ja kasvusta. Ihmisten lisäksi kasvatustieteilijä ymmärtää

toimintaympäristöjä, yhteiskunnan rakennetta ja  etenkin niihin liittyviä koulutuspoliittisia
tekijöitä. Ymmärrämme, miten instituutiot vaikuttavat ihmisiin ja miten koulutus näkyy ihmisen
eri elämänvaiheissa sekä yhteiskunnan toiminnassa. Tunnistamme yksilöiden vahvuuksia sekä

sitä, miten vahvuuksia voitaisiin parhaiten hyödyntää esimerkiksi työelämässä."

Kyseinen sitaatti on koostettu liittomme entisen hallituslaisen Suvi Poikelan artikkelista
Kasvatustieteilijän vahvuudet työelämässä ja tulevaisuuden työssä, jonka voit lukea
nettisivuiltamme. Mainitut ilmiöt ja niiden ymmärtäminen tahdittavat osaamistamme, mutta
kasvatustieteilijänä ja ennen kaikkea asiantuntijana olemme paljon muutakin. Alta voit lukea
ominaisuuksia, joiden kautta omaa osaamista on mahdollista hahmottaa ja sanoittaa.
Vahvuuslista on kerätty suoraan alamme opiskelijoilta työelämäpäivillä.

https://skolnet.fi/2019/12/kasvatustieteilijan-vahvuudet-tyoelamassa-ja-tulevaisuuden-tyossa/


Keskustele suosittelusta aina etukäteen suosittelijan kanssa
Muista pyytää työtodistusta työpaikaltasi
Voit kysyä myös ”laajempaa työtodistusta”, jossa osaamistasi ja
kokemustasi kuvataan kattavammin sanallisesti

Ryhmittele osaamisesi/kokemuksesi kategorioittain (esim.
lähdeperustaisesti, kokonaisuuksittain, osaamisen osa-alueittain)

Tapoja jäsentää osaamista

Osaamistaulukko
Käytä jaotteluun apuna taulukointia (esim. työtehtävät, koulutukset,
luottamustehtävät, vastuut, osaaminen, vahvuudet, onnistumiset, opit)

Osaamispäiväkirja
Kirjoita viikon ajan osaamispäiväkirjaa (onnistumisesi, osaamisen
hyödyntäminen, uuden oppiminen, saamasi palaute, millainen osaaminen
on ollut tarpeellista)

Kysy kaverilta
Pyydä tuttujasi kuvailemaan sinua, niin saat uusia näkökulmia
apukysymyksien pohtimiseen

Pyydä suositus
Etsi itsellesi suosittelijoita (esim. työnantaja, työkaveri,
yhteistyökumppani, opiskelukaveri)

Osaamisen yhteen kerääminen ja ryhmittely
Kokoa ensin kasaan kaikki osaamisesi, jonka jälkeen rajaa työtehtävän
kannalta arvokas osaaminen

Tehtävä

Ideoi ja kirjoita paperille ylös omia
vahvuuksiasi alta löytyvien apukysymyksien
avulla.

Kysymyksiä

Missä sinä olet hyvä?
Missä olet omimmillasi?
Minkä tekeminen on helppoa?
Mistä saat kiitosta tai hyvää palautetta?

Kuulostaisiko vaikka joku näistä
taidoista osuvalta?

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Johtamistaidot
Kokoustaidot
Organisointitaidot
Projektinhallinta
Taloushallinto
Tuntemus ihmisten käyttäytymisestä ja
oppimisesta
Kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä
syy-seuraussuhteita
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Osaamisen usein ymmärretään tarkoittavan yksilön tietoja (näkyvää ja hiljaista tietoa), taitoja,
kokemuksia, asenteita sekä verkostoja. Omaa osaamista kannattaa pyrkiä tunnistamaan, sillä
se helpottaa esimerkiksi työnhaussa ja omassa urasuunnittelussa. Itselleen kannattaa
kuitenkin olla armollinen, etenkin opiskelijana. Moni asia omasta osaamisesta kehittyy ja
selkeytyy vasta ajan ja työnteon kautta.

Oman osaamisen tunnistamiseen sisältyy ajatus omien vahvuuksien ja kehityskohteiden
sanoittamisesta esimerkiksi työtehtävittäin. Yksi helppo tapa oman osaamisen tunnistamiseen
on miettiä millaista palautetta, erityisesti kiitosta on saanut omasta tekemisestään. On
olemassa myös erilaisia työkaluja ja materiaaleja, joiden avulla omaa osaamista voi tunnistaa.
Alta löydät esimerkkinä tehtävän ja tapoja, joiden avulla voit lähteä jäsentämään omaa
osaamistasi.

Oman osaamisen tunnistaminen

Tehtävät koostanut Iida Kassokselta Specian
Oman osaamisen tunnistaminen -koulutuksesta



tulevaisuuden
osaamistarpeet
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Monissa kasvatustieteiden koulutuksissa sivuaineet ja vapaasti valittavat opinnot muodostavat
ison osan tutkintoa. Valinnanvaikeuden iskiessä yhtenä valintaperusteena voi käyttää
esimerkiksi omaa kiinnostusta jotakin tiettyä työuraa, toimialaa tai ammattia kohtaan.
Opintoja on syytä pohtia ja suunnitella myös katse tulevaisuudessa. Opintojen suunnittelu voi
kuitenkin osoittautua hankalaksi tältä kantilta - mistä tietää millaista työelämä on vuosien
päästä? Seuraavassa kappaleessa pohdimme kasvatustieteilijän tulevaisuuden näkymiä, ja
alamme mahdollisia osaamistarpeita.

Minkälainen on tulevaisuuden kasvatustieteilijä?

Alati teknologisoituvassa työelämässä kasvatustieteilijöiden osaaminen on merkittävää, sillä
vuorovaikutus- ja ihmisosaaminen sekä inhimillisyyden vaaliminen nähdään vastapainona
teknologia-, koodaus- ja koneosaamiselle. Lähtökohtaisesti ajatellaan, ettei kasvatus-
tieteilijöiden osaamista voida korvata teknologialla kovinkaan paljoa. Rutiininomaisia tehtäviä
tulee kuitenkin korvautumaan automaation ja tekoälyn ansiosta, joten työnkuvat tulevat
muuttumaan vääjäämättä nykyisestä. Entistä enemmän korostuvat tehtävät, jotka liittyvät
innovoimiseen, arvon luomiseen ja kehittämiseen ennemmin kuin silkkaan hallinnointiin.

Työelämä on mullistuksessa ja meidän tehtäväksemme jää
pysyä muutosten mukana. Tällä hetkellä muutoskyvykkyys ja
kyky ennakoida tulevaa korostuvat. Esimerkiksi fuksivuonna
käyty tietotekniikan tai viestinnän kurssi voi olla
auttamattomasti vanhentunutta tietoa viiden vuoden päästä
opiskelijan valmistuessa. Muutoskyvykkyyttä on esimerkiksi
se, että osaamista päivittää opintojen aikana ja
valmistumisen jälkeen, tai se, että kykenee muuttamaan
työtapojaan tilanteen muuttuessa sujuvasti.

Tulevaisuuden kasvatustieteilijä on moniosaaja, joka hallitsee erilaiset digitaaliset alustat ja
työkalut, toimii sulavasti laajassa moniammatillisessa verkostossa ja kehittää työnsä
toimintoja asiakaslähtöisesti. Opetushallituksen Osaaminen 2035 -raportissa määritellään, että
tulevaisuudessa itsensä johtamisen ja jatkuvan oppimisen merkitys ja työn projektiluontoisuus
sekä kansainvälisyys korostuvat. Isommat trendit, kuten kestävä kehitys, eettisyys ja
monikulttuurisuus, näyttäytyvät myös tulevaisuuden työelämässä entistä isommin. Nämä ovat
ilmiöitä, joita kasvatustieteilijänkin on syytä ymmärtää ja osata soveltaa omassa työssään.



harjoittelupaikan
haku
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Työharjoittelu on usein kasvatustieteilijän ensimmäinen kosketus oman alan työtehtäviin. Se
on arvokas oppimismahdollisuus ja hyvä tapa saada jalkansa oven väliin kohti työelämää.
Harjoittelu antaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja luoda yhteyksiä, joista voi
hyötyä tulevaisuudessa.

SKOL linjaa, että yliopistojen tulisi sisällyttää tutkintojen pakollisiin opintoihin vähintään yksi
työelämäharjoittelujakso opintojen aikana. Toivottavaa olisi kuitenkin, että mahdollisuuksia
harjoitteluille olisi enemmän sekä kandidaatti- että maisterivaiheissa niille, jotka katsovat
tarvitsevansa paremman tarttumapinnan työelämään.

Harjoittelupaikkaa hakiessa voi miettiä omia
mahdollisia kiinnostuksen kohteita omaa
työuraa ajatellen. Toisaalta harjoittelun
avulla saattaa myös helposti löytää sellaisen
työn, mitä ei halua tehdä, sitoutumatta siihen
harjoittelujaksoa pidempään. Kasvatus-
tieteilijän harjoittelupaikkoja on mahdollista
saada niin julkiselta puolelta esim. kunnalta
tai valtiolta, yksityiseltä puolelta yrityksiltä
kuin kolmannelta sektorilta eli järjestöiltä.

Mihin harjoitteluun?

Pohdi kuinka kauas mukavuusalueeltasi olet
valmis liikkumaan. Kasvatustieteilijä voi
suorittaa harjoittelunsa ulkomaillakin, kun
sopivan paikan vain osaa etsiä. Nykypäivänä
hybridinä tai täysin etänä tehtäviä töitä on
myös paljon tarjolla, joten niihin kannattaa
tutustua ja laajentaa harkan hakukriteerejä 
 ennakkoluulottomasti.

Missä harjoitteluun?

Liittomme linjaus harjoittelun palkoista on
yhteneväinen Specian linjan kanssa. Meidän
mielestämme asiantuntijaharjoittelustakin
tulee saada palkkaa. Specia määrittelee, että
korkeakouluharjoittelijan vähimmäispalkka
koko-aikaisessa työsuhteessa on 1 283
euroa/kk (v. 2022), kuitenkin aina vähintään
työttömyysturvalain työoloehtoa kerryttävän
palkan suuruinen. Jotkut työnantajat
tarjoavat vain palkattomia työharjoitteluita,
mutta suosittelemme suhtautumaan niihin
tietyllä varauksella. Lähes valmis alansa
asiantuntija ei ole ilmaista työvoimaa. Specia
linjaa palkoista myös, että kasvatustieteiden
kandidaatin palkan tulee olla vähintään 90 %
annetuista vähimmäispalkkasuosituksista.

Tuleeko harjoittelusta
saada palkkaa?

https://specia.fi/palvelut/palkkaneuvonta/
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Skol tukenasi
Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto on kasvatustieteiden opiskelijan tukena eri
vaiheissa. Liittomme toimii valtakunnallisena edunvalvojana sekä yliopistokaupunkeja
yhdistävänä toimijana. Halunamme ja tehtävänämme on edistää kasvatustieteiden asemaa
kansallisesti ja luoda alastamme ymmärrettävämpää niin opiskelijoille kuin muillekin
sidosryhmille.

Toteutimme huhtikuussa 2021 edunvalvontakyselyn (n=81), joka käsitteli opintojen laatua,
opiskelijoiden hyvinvointia, työllistymistä sekä omaa identiteettiä kasvatustieteilijänä.
Opintojen sisältö ja toimivuus koettiin kyselyn aineistossa pääosin hyväksi ja opiskelijoiden
odotuksia vastanneeksi. Suoritustapojen monipuolisuus jakoi mielipiteitä osan vastaajista
kokiessa, että opinnot painottuvat liian yksipuolisesti kirjallisiin töihin ja tentteihin. Parhaat
eväät koulutuksesta sai vastanneiden mukaan tutkimustyöhön, projektityöhön ja
ohjaustyöhön. Käytännön näkökulmat ja työelämäyhteydet oli huomioitu opinnoissa
vaihtelevasti.

Haluamme SKOLilla toimia kasvatustieteilijän etua ajatellen ja kehittää kasvatustieteiden
opintoja yhteiskunnassamme. Järjestämme sellaista toimintaa, josta jokainen eri vaiheissa
opintoja oleva opiskelija saa jotakin irti. Toimintamme kattaa virkistäytymistapahtumia,
työelämätapahtumia, sometempauksia ja paljon muuta!

Seuraavilla sivuilla kerromme liittomme alaisista työelämälähtöisistä konsepteista
Duunisafarista ja vertaismentoroinnin ohjelmasta. Tavoitteenamme on tuoda molemmat
konseptit kaikkiin kasvatustieteiden ainejärjestöihin ja niiden kautta opiskelijoille.

https://skolnet.fi/2021/09/skolin-vuoden-2021-edunvalvontakyselyn-tulokset-julki/


duunisafari
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Duunisafarin tarkoituksena on luoda ja vahvistaa yhteyksiä opiskelijoiden, alumnien ja
työelämän välillä. Alunperin Duunisafari on Aikuiskasvatuksen Killan työelämähanke, joka on
sittemmin levinnyt myös muihin kasvatustieteilijöiden kaupunkeihin.

Duunisafarissa opiskelija pääsee muutamaksi päiväksi jo valmistuneen kasvatustieteilijän
työpaikalle seuraamaan hänen työtään. Opiskelijalla on mahdollisuus kokea konkreettisesti
kasvatustieteilijän työympäristö esimerkiksi osallistumalla kokouksiin, vaihtamalla ajatuksia
mentorinsa kanssa sekä auttamalla häntä hänen työssään. Duunisafarit tarjoavat niin
opiskelijalle kuin työnantajille uusia ajatuksia, kokemuksia ja näkökulmia sekä
duunisafarilaiselle niitä tärkeitä verkostoja oman alansa ammattilaisiin.

Duunisafarin toiminta perustuu työn varjostamiseen (engl. job shadowing). Varjostaminen
mahdollistaa käytännön tutustumisen itseään kiinnostavaan työhön paljon paremmassa
mittakaavassa mitä työnkuvien ja uratarinoiden lukeminen netistä antaa. Varjostaminen
mahdollistaa tiettyyn työympäristöön tutustumisen, jos kiinnostuksen kohteena on
esimerkiksi jokin tietty yritys tai organisaatio.

Olethan yhteydessä ainejärjestöösi, jos kiinnostuit Duunisafariin osallistumisesta tai jos
kaupungissasi ei vielä järjestetä Duunisafaria. Järjestö voi pyytää SKOLilta tukea ja vinkkejä
Duunisafari-toiminnan kehittämiseen ja lanseeraamiseen.



vertaismentorointi
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SKOL lanseerasi vuonna 2020 mentorointiohjelman. Ohjelman tarkoituksena oli tuoda
työelämää lähemmäs opintoja, tukea opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden
työllistymistä sekä tarjota inspiroiva ja hyödyllinen kokemus niin ohjelmassa mukana oleville
alumneille kuin opiskelijoillekin.

Nyt mentorointiohjelmaa on kehitetty eteenpäin, ja uusi vertaismentorointiohjelma tukee
kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön ja opintoihin. Vertaismentoroinnissa ylemmän
vuosikurssin opiskelija toimii toisen opiskelijan, esimerkiksi fuksin tai maisterivaiheeseen
siirtyvän opiskelijan, mentorina. Ohjelman tavoitteena on parantaa opiskelijoiden
menestymistä opinnoissaan, lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuoda eri
vuosikurssit lähemmäksi toisiaan.

SKOL auttaa ja tukee jäsenjärjestöjään toteuttamaan vertaismentorointia omissa
korkeakouluissaan. Tarjoamme järjestöille valmiit materiaalit toiminnan käynnistämiseen sekä
koulutamme SKOL-vastaavat vertaismentoroinnin organisointiin.

Mentoroinnissa molemmilla osapuolilla on
omien päämäärien lisäksi yhteisiä tavoitteita,
joita kohti kuljetaan yhteisten tapaamisten
sekä avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin
avulla. Tämän vuoksi erityisen tärkeänä
pidämme sitoutumista yhteiseen prosessiin.
Olennaista on aktorin eli uudemman
opiskelijan halu kehittyä ja mentorin halu
auttaa. Mentoroinnissa tärkeänä päämääränä
on se, että aktori (sekä mentorikin) löytää
omiin opintoihinsa uusia näkökulmia ja
työkaluja sekä näkee mentoroinnin jälkeen
oman siirtymänsä työelämään ja oman alan
työtehtäviin selkeämpänä ja helpommin
lähestyttävänä.



specian ja akavan
palvelut
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Myös opiskelijana kannattaa kuulua
ammattiliittoon; erityisesti jos tekee töitä
opintojen ohella.

Specia - Asiantuntijat ja esihenkilöt ry on
ammattijärjestö, joka valvoo hallinnon,
kehittämisen ja suunnittelutyön moni-
osaajien etuja läpi uran ja rakentaa tasa-
arvoisempaa ja inhimillisesti kestävämpää
työelämää. Specialla kaikki jäsenet, 
 opiskelijajäsenet mukaan lukien ovat
oikeutettuja Specian palveluihin ja etuihin: 

Edunvalvonta
laki- ja palkkaneuvonta sekä
työehtoasiat

Hyvinvointipalvelut ja -edut
neuvonta, psykologi, virkistysedut
ja vakuutusturva

Osaamisen kehittäminen
laaja koulutustarjonta ja
omaehtoisen opiskelun
koulutustuki

Urasuunnittelu ja työnhaku
erilaiset neuvonta- ja
valmennuspalvelut, urapsykologi,
mentorointi sekä vinkit
työnhakuun

Työsuhdeneuvonta/lakipalvelut

Työ- ja virkaehtosopimukset

Palkkaneuvonta

Työttömyysturva

Koulutukset ja tapahtumat

Uravalmennus

Tukea työnhakuun

Kehu, positiivisen palautteen työkalu

Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta

Vakuutukset

Member+ ja muut ostoedut

Danske Bankin edut

Apurahat

Specia ry on yksi Akavan Erityisalojen
itsenäisestä jäsenyhdistyksestä.

Kuulumalla Specian jäseneksi
olet oikeutettu myös Akavan palveluihin:

Tiesitkö, että Specia ja
Akavan Erityisalat tarjoavat

myös monipuolisia
palveluita ja etuja ammatin-

harjoittajalle ja yrittäjälle?

https://specia.fi/
https://specia.fi/
https://www.akavanerityisalat.fi/
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Kasvatustieteilijänkään ei tarvitse osata alansa saloja vielä valmistuessaan, sillä opimme ja
kehitymme jatkuvasti elämämme ja uramme aikana.  Voisi melkeinpä argumentoida, että
merkittävä osa  osaamisestamme kertyy vasta työelämässä. Elinikäistä oppimista on
mahdollista toteuttaa esimerkiksi jatko- ja aikuiskoulutuksen avulla. Monelle
kasvatustieteilijälle elinikäinen oppiminen on erityinen osaamisalue, ja aikuiskoulutuksen
pariin työllistyminen yleistä. Ajankohtaista tietoa aikuiskoulutuksesta tarjoaa EPALE -
aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi.

EPALE on monikielinen ja avoin eurooppalainen yhteisö aikuiskouluttajille, ohjaus- ja
tukihenkilöstölle, tutkijoille, korkeakouluopettajille, päättäjille sekä muille aikuiskoulutuksen
ammattilaisille. Osana Euroopan unionin strategiaa EPALEn avulla pyritään lisäämään ja
parantamaan kaikkien aikuisten oppimismahdollisuuksia.

EPALEn kautta jäsenet voivat olla yhteydessä toisiinsa käymällä verkkokeskusteluja, liittymällä
toimijayhteisöihin, arvioimalla sisältöä sekä kommentoimalla blogikirjoituksia. Jäsenet voivat
pitää yhteyttä toisensa kanssa myös perustamalla yhteisen tilan eli EPALEn sisäisen yksityisen
alueen, jossa käyttäjät voivat keskustella, ladata asiakirjoja, jakaa uutisia ja lisätä kiinnostavia
tapahtumia ryhmän omaan kalenteriin. Kumppanihakutoiminnon avulla voi löytää
kiinnostavia hankkeita ja luoda uusia ammatillisia kontakteja. EPALE on siis erinomainen
foorumi verkostoitumiselle ja oman osaamisen päivittämiselle.
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kiinnostaisiko kuulla lisää
alumniemme kokemuksia?

 
kaipaatko elämääsi kiinnostavaa

uutta podcastia?

Ota kuunteluun
Perjantain SKOLaus Spotifyssa

 
viisi tuotantokautta täyttä asiaa

oman polun löytämisestä koulutuspolitiikkaan
ja rekrytoinnista yrittäjyyteen

https://open.spotify.com/show/0F06aVF8aZsRdc7vzYFdOL?si=901aecac6d924624
https://open.spotify.com/show/0F06aVF8aZsRdc7vzYFdOL?si=6fYNsGfLQuKvk5KO5qmEWw
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