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Juha Suoranta, Juha Kauppila ja Petri Salo

2 AIKUISKASVATUKSEN 

TIETEELLISTYMINEN

Aikuiskasvatuksen käsite 

Suomessa yliopistollisesta oppiaineesta ja tieteenalasta käytetään ang-
losaksisen mallin mukaan samaa nimitystä kuin kohteena olevasta 
käytännöstäkin. Niinpä aikuiskasvatus-käsitteellä viitataan meillä kol-
meen erilaiseen asiaan: oppiaineeseen, teoriajärjestelmään ja käytän-
nön toimintakenttään. Käytännön ja teorian erottamiseksi toisistaan 
on syytä nimittää tieteenalaa aikuiskasvatustieteeksi. Useissa maissa 
aikuiskasvatuksen teoriajärjestelmästä on käytetty myös nimitystä an-
dragogiikka tai sen johdannaisia (esim. andragologia). 

Aikuiskasvatustiede-nimitys yleistyi käyttöön vasta 1950-luvul-
ta lähtien. Käsitteen juuret pohjautuvat Urpo Harvan (1910-1994) 
ajatteluun. Harva perusteli jo 1940-luvulla teoreettisesti, miksi aikui-
sille järjestettävä opintokerhotoiminta olisi käsitettävä kasvatukseksi 
tai kasvamaan ”saattamiseksi”. Harvan tarkastelun lähtökohtana oli 
englanninkielinen termi adult education. Suomessa ennen aikuiskas-
vatuksen käsitteen käyttöönottoa alan peruskäsitteinä oli pidetty va-
listuksen, sivistyksen tai kulttuurin käsitteitä. Harvan teoretisoinnissa 
aikuiskasvatuksen kriteerinä korostui yleissivistävän kokonaispersoo-
nallisuuden kehittämisen vaade. Kun koulutuksen tehtäväkenttä laa-
jeni vapaan kansansivistystyön ulkopuolelle ja erityisesti ammatilli-
seen aikuiskoulutukseen ja tutkintotavoitteisten opintojen suuntaan, 
tarvittiin uutta toimintakokonaisuutta kattava yleiskäsite. Aikuiskas-
vatus sai 1960-luvulla laajemman merkityssisällön. Siihen alettiin 
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katsoa sisältyvän niin perinteinen aikuisten omaehtoinen vapaa-ajalla 
tapahtuva opiskelu kuin kaikki työhön ja ammattiin liittyvä koulutus 
ja opiskelu. (Tuomisto 1999, 80–81.) 

Aikuiskasvatustieteen syntyajankohtaa ja oppialan ikää on vaikeaa 
määrittää tarkasti, sillä määritys on kiinni määrittelijästä, määrittely-
tavasta, -ajasta ja -paikasta. Kaikki länsimaissa harjoitetut ihmistieteet 
nousevat pitkälti samasta länsimaisen filosofian maaperästä. Näitä an-
tiikin filosofiaan kiinnittyviä juuria voi pitää myös aikuiskasvatuksen 
perustana. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kehittäjistä Urpo Harva, 
joka oli itsekin filosofi, kiinnitti erityistä huomiota aikuiskasvatuksen 
filosofiseen perustaan ja siitä nouseviin kysymyksiin. Jotkut aikuiskas-
vatustieteilijät ovat nostaneet länsimaisten filosofien rinnalle länsimai-
set uskonnolliset opettajat ja myös muiden valtakulttuurien filosofit 
ja uskonnolliset esikuvat. Aikuiskasvatus onkin laajentunut myös ai-
kuisuuteen kuuluvan aatemaailman pohdinnaksi. Aikuiskasvatuksen 
ja aikuiskasvatustieteen tehtäväalaa on vaikeaa rajata esimerkiksi työ-
elämän koulutuksen tai edes vapaan sivistystyön piiriin – pikemmin-
kin aikuiskasvatuksesta on tullut synonyymi elämänlaajuiselle itsensä 
sivistysprosessille. Aikuiskasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä on usein 
pidetty kaikinpuolisen itsekasvatuksen edistämistä. Tavoite ei sulje 
pois kasvatuksellista ja muuta vuorovaikutusta. 

Aikuiskasvatustieteen tutkimusalan rajaaminen on käynyt entistä 
hankalammaksi. Aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen runsaudesta 
ja alan sisäisistä muutoksista saa jonkinlaisen käsityksen käsikirjoista, 
joita on julkaistu angloamerikkalaisella kielialueella, erityisesti Yhdys-
valloissa 1930-luvulta lähtien. Käsikirjoista voi huomata, että aina 
1980-luvun lopulle saakka aikuiskasvatuksen tutkijoiden piirissä us-
kottiin realistis-positivistiseen tietoteoriaan eli käsitykseen siitä, mitä 
(tieteellisellä) tiedolla tarkoitetaan. Tämä tarkoitti, että luultiin voita-
van problematisoimatta esittää (yksien kansien välissä) miltei kaikki 
olennainen ja kaikille yhteinen tieto aikuiskasvatuksen käytännöistä 
ja teorioista. Lisäksi painotus oli erilaisten käytäntöjen kuvaamisessa 
eikä niinkään niiden teoreettis-käsitteellisessä hahmottamisessa (vaik-
ka alalle onkin ollut tyypillistä jo 1960-luvulta lähtien pyrkiä erilaisiin 
yleisnäkemyksiin aikuiskasvatuksen tiedeluonteesta). 
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Suuri ”epistemologinen” tai jopa tieteenfilosofinen muutos siinä, 
miten alan moninaisuus teoreettisessa mielessä ymmärretään, tapah-
tui vuosituhannen vaihteessa Yhdysvalloissa julkaistussa – ja tähän 
asti viimeisessä – aikuiskasvatuksen käsikirjassa (Wilson & Hayes 
2000). Kirjan toimittajat Arthur Wilson ja Elisabeth Hayes pohtivat, 
millaisen kuvan aiemmat aikuiskasvatuksen käsikirjat ovat välittäneet 
lukijoilleen. Kirjoittajien johtopäätös on, että aiempien kirjojen luon-
ne on ollut liian ohjaava ja yhtenäinen. Tällainen tarkastelutapa ei ole 
enää mahdollinen, sillä aikuiskasvatus on muiden yhteiskuntatietei-
den tapaan moninaistunut, eikä tämän moninaisuuden kuvaaminen 
onnistu yhdessä kirjassa - vaikka teokset yleensä ovatkin melkoisia, 
noin 700-sivuisia ”järkäleitä”. 

Tieteenalan moninaistumisen taustalla on myös käsikirjan tekstejä 
syvempi tieteenfilosofinen muutos postmodernissa tieteen teoriassa, 
jonka mukaan sosiaalisesta todellisuudesta – johon aikuiskasvatuksen 
tietokin kuuluu – ei ole mahdollista saada kokonaiskuvaa. Tämän 
ajattelutavan mukaan todellisuudesta ei ole myöskään mahdollista 
kirjoittaa esitystä, joka sisältää kaikki mahdolliset näkökulmat. Post-
modernin käsityksen mukaan asioista on olemassa useita (ja usein 
ristiriitaisia) näkökulmia. Niinpä edellä mainitun käsikirjan toimit-
tajatkaan eivät usko siihen, että aikuiskasvatuksen kokonaisuutta (tai 
”koko totuutta”) voisi hahmottaa yhden kirjan puitteissa, vaan on hy-
väksyttävä, että tekstit on kirjoitettu aina aikaansa heijastellen tietystä 
näkökulmasta. 

Näkökulmien moninaisuuden hyväksyminen ei tarkoita, että 
mikä tahansa kävisi aikuiskasvatuksesta tai olisi yhtä totta tai perustel-
tua. Kulloinkin vallitsevassa tilanteessa tarvitaan kriittistä reflektiota, 
jonka Wilson ja Hayes (2000) nostavat 2000-luvun aikuiskasvatuk-
sen ”suureksi kertomukseksi” ja enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi 
– alan teorioita ja käytäntöjä yhdistäväksi – juoneksi. Aikuiskasvattaja 
ja aikuiskasvatus tarvitsevat pohdintaa oman toimintansa luonteesta 
sekä toimintaympäristöstään (missä ollaan mukana ja millä ehdoin, 
mitä edistämässä ja mitä ei) enemmän kuin mitään muuta. Lisäksi 
postmodernin tieteenteorian varjossa on myös katseltava ympärilleen 
ja tutkittava naapuritieteenaloja niiden käsitteistä ja teoretisoinneista 
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oppien ja uutta luoden. Aikuiskasvatuksen tutkijan on oltava kiin-
nostunut kaikesta, mikä liittyy ihmisen keholliseen, tajunnalliseen ja 
sosiaalis-yhteiskunnalliseen elämään. Tämä ei ole vähäinen vaatimus, 
mutta ei mahdotonkaan. Ennen kaikkea se on kiinnostava mahdol-
lisuus, joka voi palauttaa aikuiskasvatuksen filosofisille juurilleen ja 
antaa yleisen mallin yhteiskuntatieteistä sivistystieteinä. 

Edellä hahmotetun perusteella kriittinen reflektio voidaan nostaa 
aikuiskasvatuksen yliopisto-opintojen tärkeäksi tavoitteeksi, ja sen voi 
ulottaa myös moniin aikuiskasvatuksellisiin käytäntöihin. Käsitettä ei 
kuitenkaan kannata ottaa tutkimuksen tai muun käytännön annet-
tuna lähtökohtana, vaan sitä on syytä pohtia, analysoida ja kehitellä 
kritiikin kautta. 

Perinteisesti aikuiskasvatustieteen ala on ollut laaja. Se näyttää 
myös laajenevan jatkuvasti; lähitieteenaloilla (sosiologiassa, psyko-
logiassa, sosiaalipsykologiassa, hallintotieteissä jne.) on kiinnostuttu 
aikuisuuteen ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. Aikuiskasva-
tustieteen ala on laajuudessaan kuitenkin vielä vaatimaton verrattuna 
aikuiskasvatuksen käytännön kenttään. Aikuiskasvatusta harjoitetaan 
muodollisesti monin tavoin esimerkiksi eriasteisissa oppilaitoksissa ja 
aikuisoppilaitoksissa sekä järjestöissä ja yrityselämässä. Jos aikuiskas-
vatuksen käsitteen alaa laajennetaan arkipäivän oppimiseen eli ihmis-
ten oppimiseen käytännön elämässä, se kasvaa entisestään. Tällöin 
käy vaikeaksi vetää selkeää rajaa aikuiskasvatuksen ja muun aikuisuu-
teen liittyvän ”luonnollisen” kasvun ja ihmisen varttumiseen liittyvän 
muutoksen välille. Tässä mielessä sanonta ”oppia ikä kaikki” lienee 
paikallaan. 

Aikuiskasvatuksen tutkimus Suomessa 
Suomalaisen aikuiskasvatuksen tutkimuksesta voi laajasti ottaen erot-
taa kolme historiallista vaihetta alan yliopistollisen kehityksen pe-
rusteella. Ensimmäinen vaihe alkaa kansansivistysopin professuurin 
perustamisesta Yhteiskunnalliseen korkeakouluun (sittemmin Tam-
pereen yliopisto) vuonna 1946. Tuota vaihetta luonnehti teoreettiskä-
sitteellinen ja filosofinen pohdinta. Toinen vaihe sijoittuu alan toisen 
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oppituolin perustamiseen vuonna 1980 Helsingin yliopistoon. Sen 
myötä alan tutkimus laajentui 1980-luvulla empiirisesti työelämän 
tutkimukseen ja laajeni etenkin tutkimusmenetelmien käytön osalta. 
Kolmanteen vaiheeseen siirryttiin 1990-luvun puolivälissä, kun uusia 
professuureja perustettiin Turun, Jyväskylän, Joensuun ja Lapin yli-
opistoihin sekä Åbo Akademin Vaasan yksikköön. 

Tieteelliselle tutkimukselle on tyypillistä, että kiinnostus kasautuu 
joidenkin kysymysten ympärille, jolloin puhutaan tieteellisistä kou-
lukunnista. Suomalaisessa aikuiskasvatustutkimuksessa koulukuntia 
ja tutkimusyhteisöjä, joita kiinnostavat suunnilleen samantyyppiset 
kysymykset ja jotka nojaavat samoihin teorioihin ja teoriaperinteisiin, 
on viime vuosiin asti ollut melko vähän. Suomessa aikuiskasvatusta 
tutkitaan ja opetetaan seitsemässä yliopistossa. Seuraavassa esitellään 
kolmannen vaiheen (1990-luvun ja 2000-luvun alkuvuosien) aikuis-
kasvatuksen kotimaista tutkimuskenttää. 

Helsingin yliopistossa, ja erityisesti professori Yrjö Engeströmin 
vaikutuspiirissä, heräsi 1970-luvun lopulla kiinnostus neuvostopsy-
kologian niin kutsuttuun toiminnan teoriaan. Yksi sen suomalaisis-
ta sovelluksista oli kehittävä työntutkimus, jota harjoitettiin paitsi 
yliopistossa, myös Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT). 
Engeström jatkoi toiminnan teorian yleisempää kehittelyä, ja kehit-
tävä työntutkimus onkin sittemmin saanut uusia sovelluskohteita. 
Engeströmin tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua, ja hän on 
toiminut muun muassa Kalifornian yliopiston professorina tehden 
yhteistyötä vygostkilaisen toiminnan teorian tutkijan Michael Colen 
kanssa. Yrjö Engeströmin edeltäjän Seppo Kontiaisen yksi keskeisim-
mistä panoksista oli niin sanotun dynaamisen käsiteanalyysin kehit-
täminen. Sen avulla sosiaalisen todellisuuden monimutkaisuutta py-
ritään kuvaamaan todellisuutta kuvaavien käsitteiden välisiä suhteita 
analysoimalla. 

Tampereen yliopistolla on aikuiskasvatuksen tutkimuksessa pitkät 
perinteet 1940-luvulta saakka. Urpo Harvan kaudella alan tutkimus-
ta hallitsi teoreettisten ja filosofisten peruskysymysten pohdinta, joka 
sai hieman myöhemmin rinnalleen vapaaseen sivistystyöhön liitty-
vien aihealueiden tarkastelun. 1980-luvulta lähtien tutkimuksessa 
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suuntauduttiin entistä enemmän työelämän aikuiskoulutuksen kysy-
myksiin, ja tämä suuntautuminen vahvistui 1990-luvulla professori 
Annikki Järvisen työskentelyn tuloksena. Ammatillinen aikuiskasva-
tus ja elinikäisen kasvatuksen problematiikka ovat saaneet jalansijaa 
Tampereen yliopistossa professori Anja Heikkisen astuttua virkaansa 
vuonna 2005. Professori Juha Suorannan tultua samaan opinahjoon 
Urpo Harvan entiseen virkaan tamperelainen aikuiskasvatus on suun-
tautumassa aikuisten opiskelun ja (informaalin) oppimisen kysymys-
ten tutkimiseen vapaan sivistystyön, korkeakoulutuksen, median ja 
yhteiskunnallis-sosiaalisten liikkeiden toimintaympäristöissä. Näkö-
kulmina ovat yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen muutos (trans-
formaatio ja kriittinen reflektio) sekä kriittisen teorian ja radikaalin 
aikuiskasvatuksen lähtökohdat. Myös aikuiskasvatuksen filosofiset, 
metodologiset ja teoreettiset kysymykset ovat nousseet jälleen asia-
listalle.  

Turun yliopiston aikuiskasvatuksessa on tehty aikuiskasvatuksen 
ja -koulutuksen sosiologista tutkimusta professori Risto Rinteen joh-
dolla. Tutkimuksen painopisteitä ovat olleet muun muassa aikuisten 
osallistuminen, vertaileva koulutustutkimus, aikuiskoulutuksen his-
toria, koulutuksen rakenteita koskeva tutkimus, aikuiskoulutuksen ja 
työelämän suhteen tutkimus ja koulutuksen globalisaatio. Turun kou-
lukunnan työ on ollut Suomen mittakaavassa myös poikkeuksellisen 
kansainvälistä. Risto Rinne on viime aikoina paneutunut erityisesti 
pohjoismaisen ja suomalaisen koulutuspolitiikan tutkimukseen. 

Alan tutkimuksen kansainvälistä kärkeä edustaa myös Joensuun 
yliopiston kasvatussosiologinen aikuiskasvatuksen tutkimus, joka on 
kehittynyt ennen kaikkea professori Ari Antikaisen kasvatussosiologi-
sen tutkimustyön myötävaikutuksella. Joensuun yliopiston tutkimuk-
sen painopiste on ollut aikuisten elämänkulun ja sukupolvien oppi-
miskokemusten analyysissa. Kasvatustieteiden tiedekunnassa hah-
mottumassa olevat aikuiskasvatuksen pääaineopinnot on suunnattu 
aikuisuuden yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin kysymyk-
siin omaehtoisen ja yhteisöllisen kasvun ja oppimisen sekä kriittisen 
kasvatuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista. Nämä 
teemat jäsentävät myös heräävää tutkimuskiinnostusta. 
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Lapin yliopistossa aikuiskasvatuksen tutkimusta on tehty 1990-
luvun alkuvuosista lähtien. Professori Kari E. Nurmi on edistänyt 
ennen kaikkea kahta tutkimusaluetta. Yhtäältä hän on ollut kehittä-
mässä elämäkertoihin perustuvaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansa-
laisuuden luonteeseen liittyvää vertailevaa kansainvälistä tutkimusta, 
toisaalta kotimaisen mediakasvatuksen, erityisesti uusien teknologioi-
den pedagogista tutkimusta osana Lapin yliopiston kasvatustieteiden 
painottamaa mediateknologioiden oppimissovellusten tutkimusta. 
Hänen kolmantena keskeisenä tutkimusalueenaan on ollut yrittäjyys-
kasvatus. 

Jyväskylän yliopistossa aikuiskasvatuksen oppituoli on ollut 
1980-luvulta lähtien, ja siellä tutkimus on suuntautunut työelämän 
ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kysymyksiin. Viran ensimmäisen 
haltijan Tapio Vahervan tutkimuksellinen kiinnostus kohdistui ylei-
sempien didaktisten ja kasvatussosiologisten teemojen ohella koulu-
tuksen talouteen sekä koulutuksen vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. 
Nykyisen professorin Anneli Eteläpellon keskeisimmät tutkimustee-
mat liittyvät ammatillisen kasvun tukemisen ohella asiantuntijuuden 
ja ammatillisen identiteetin kehittymiseen työelämässä. Huomion 
arvoista Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatuksessa on, että työelämän 
aikuiskoulutuksen tutkimuksen ja opetuksen rinnalla siellä on alan ai-
noa professuuri, jonka viran alaksi on täsmennetty aikuiskasvatuksen 
sosiologia. Virkaan on antanut panoksensa Tapio Aittola, yksi suoma-
laisen kasvatussosiologian pioneereista.

Åbo Akademissa (Vaasan yksikössä) on ollut aikuiskasvatuksen 
opetusta 1980-luvulta lähtien, käytännössä ilman alan professuuria. 
Alan tutkimus on kuitenkin ollut aktiivista suuntautuen vapaan sivis-
tystyön kysymyksiin ja suomenruotsalaisten sivistysharrastusten em-
piiriseen ja historialliseen tutkimukseen. Uutena avauksena on ollut 
sivistysharrastusten ja -opintojen tarkasteleminen inhimillisen, sosiaa-
lisen sekä identiteettipääoman käsitteiden avulla. 

Vaasassa toimiva aikuiskasvatuksen tutkija Petri Salo (2006) on 
tarkastellut edellä esitellyn suomalaisen aikuiskasvatuksen tutkimuk-
sen kolmen historiallisen vaiheen (aluksi Tampereen yliopiston pro-
fessuuri, tämän jälkeen Helsingin yliopiston professuuri ja lopulta 
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muut) pohjalta Aikuiskasvatus-lehdessä julkaistuja tutkimuksia kym-
menenvuotisjaksolla 1995–2005 ja päätynyt seuraavaan yleishavain-
toon tutkimuksen jakautumisesta eri yliopistoihin: 

Aikuiskasvatuksessa 1980-luvulla julkaistuista artikkeleista yli 
puolet oli Tampereen yliopiston ja viidennes Helsingin yli-
opiston tutkijoiden kirjoittamia. Vuosituhannen vaihteeseen 
tultaessa tamperelaisten osuus oli pudonnut neljännekseen ja 
helsinkiläisten noussut samaiseen neljännekseen. Jyväskylän 
yliopiston tutkijoiden asema oli ”säilynyt ennallaan”. Heitä 
oli noin kymmenesosa. Turun yliopiston tutkijoiden osuus oli 
noussut selvästi, viidestä prosentista kolmeentoista prosent-
tiin. Kivisen ja Rinteen (1995) tarkastelussa Joensuun, Oulun 
ja Lapin yliopiston sekä Åbo Akademin edustajat muodostivat 
pienen viiden prosentin ”kirjoittajaklusterin”. Vuosituhannen 
vaihteessa tämän klusterin osuus kirjoittajista oli jo viidennes. 
Klusterin vahvistuminen johtuu kuitenkin lähes yksinomaan 
Lapin yliopiston (9 % kirjoittajista) sekä Joensuun yliopiston 
(8 % kirjoittajista) osuuksien kasvusta. 

Perinteisen tieteenalajäsennyksen (aikuiskasvatuksen sosiologia, psy-
kologia, didaktiikka, filosofia, vertaileva aikuiskasvatus) perusteella 
tilanne näyttää Salon (2006) näkemyksen mukaan seuraavanlaiselta: 

Aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen ilmiöiden tarkastelu sosio-
logisista näkökulmista vaikuttaa vahvistuneen. Jos osuus oli 
aiemmin noin kolmannes, on se tänään vajaa puolet. Selkeästi 
psykologisten näkökulmien osuus on puolestaan vähentynyt 
viidenneksestä noin seitsemäsosaan. Yksiselitteisesti didakti-
sen osa-alueen osuus on kasvanut muutaman prosenttiyksi-
kön aiemmasta seitsemäsosastaan. Filosofisten artikkeleiden 
osuus viimeisten kymmenen vuoden artikkeleista oli noin 
kymmenesosa. Artikkeleiden määritteleminen yksiselittei-
sesti kasvatustieteiden osa-alueiden perusteella on kuitenkin 
vaikeaa ja osin jopa mielivaltaista. Kaksi melko yksiselitteistä 
johtopäätöstä perinteisen osa-aluejaon perusteella voi kuiten-
kin tehdä. Varsinainen vertaileva kasvatustiede ei globalisaa-
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tiopuheesta ja Suomen kymmenvuotisesta EU-jäsenyydestä 
huolimatta ainakaan suomalaisia aikuiskasvatuksen tutkijoita 
innosta. (...) Tarkastelujakson loppua kohti trendi, jossa suo-
malaista aikuiskasvatustutkimusta tehdään osana laajempia, 
usein eurooppalaisia tutkimusprojekteja ja joissa tuloksia on 
mahdollista vertailla maittain, näytti kuitenkin vahvistuvan. 
Historiallinen tutkimus ei aikuiskasvatuksen tutkijoita vai-
kuttanut vuosituhannen vaihteessa säväyttävän. 

Analysoimalla Aikuiskasvatus-lehdessä vuosituhannen vaihteessa jul-
kaistuja artikkeleita Salo on tunnistanut seuraavat tehdyn tutkimuk-
sen teemat: 1) työelämän ja työmarkkinoiden muutos (työvoimapo-
liittinen koulutus, työttömyys, työssä oppiminen sekä koulutuksen ja 
työelämän vuorovaikutus), 2) organisaatioiden kehittäminen (kehittä-
misen välineet ja mallit, tiimit sekä oppiva organisaatio), 3) aikuisten 
opettaminen ja opiskelu (akateeminen opetus ja opiskelu sekä moni-
muoto-opetus) sekä 4) aikuinen oppijana (aikuisuus ja siihen liittyvät 
oppimisen ja opiskelun sosiaaliset ja yhteiskunnalliset sekä elämän-
kulkuun liittyvät merkitykset). Näiden lisäksi yksittäisiä aiheita ovat 
olleet tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen aikuisopetuksessa ja 
-opiskelussa, naisnäkökulma ja sukupuoli, asiantuntijuus ja osaami-
nen, henkilöstön kehittäminen sekä yrittäjyys ja johtajuus. Neljästä 
keskeisestä tutkimusteemasta kaksi, eli työelämän ja markkinoiden 
muutokseen sekä aikuisten opettamiseen ja opiskeluun kohdistunut 
tutkimus, olivat keskeisellä sijalla jo 1990-luvun alussa (Salo 2006.)

Salon analyysia voi verrata Aikuiskoulutusneuvoston tutkimusjaos-
ton vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa julkaisemaan tutkimuskartoituk-
seen ”Aikuiskoulutuspolitiikka ja aikuiskoulutusta käsittelevän tutki-
muksen tavoitteet ja nykytila” (Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 
18/2005). Siinä listataan seuraavia aiheita käsittelevät tutkimushank-
keet: elinikäinen oppiminen, aktiivinen kansalaisuus ja yhteiskunnal-
linen selviytyminen, sosiaalisen pääoman merkitys ja kasvattaminen, 
yhteiskunnallinen murros ja sosiaaliset innovaatiot, suuret ikäluokat, 
työelämän kehitys, työelämän ja koulutuksen välisten yhteistyömuo-
tojen kehittäminen, yrittäjyys, kansalainen aikuisopiskelijana, koulu-
tukseen motivoituminen, koulutuksen merkitys elämänkululle, op-
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pimisen kontekstin laajeneminen, avoimet oppimisympäristöt ja ver-
kot, vapaan sivistystyön tutkimus, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja 
korkeakoulujärjestelmän toiminta osana yhteiskuntaa, avoin yliopis-
to, koulutuspoliittisten uudistusten arviointi, muut hallinnolliset ar-
vioinnit, ammattikasvatus ja ammatillinen kehittyminen. Listasta voi 
huomata, että aikuiskasvatuksen tutkimus on eriytynyt sisällöllisesti ja 
tutkimusta tehdään monella tieteenalalla. Kartoitukseen osallistuneet 
aikuiskasvatuksen tutkijat ja asiantuntijat joutuivatkin toteamaan: 
”Perehtyessämme keräämäämme materiaaliin havaitsimme, että tut-
kimusten kirjo on laaja. Yhteistä linjaa ei löytynyt edes Akatemian ra-
hoittamista tutkimuskokonaisuuksista. Lopputulema oli, että emme 
löytäneet Suomessa tehtävälle aikuiskoulutustutkimukselle selkeätä 
yhtenäistä linjaa.” (Aikuiskoulutusneuvosto 2005.) 

Kaiken kaikkiaan suomalaisen aikuiskasvatustutkimuksen voi 
todeta olevan monipuolista ja -muotoista. Kuviossa 2 pyritään yleis-
luontoiseen aikuiskasvatuksen tutkimusheimojen hahmotukseen. 
Sen perustana ovat elinikäisen oppimisen ja kasvun lähtökohdat ja 
ulottuvuudet: aikuinen kansalaisena yhteiskunnassa, työntekijänä 
tuotannossa sekä ihmisenä kulttuurissa. (ks. Tuomisto 1994, 52-56). 
Tämänhetkisen aikuiskasvatustutkimuksen termein tarkasteltuna 
yhteiskunta näyttäytyy erityisesti (aikuis)koulutusjärjestelmänä, tuo-
tanto erityisesti työelämän organisaatioiden kehittämisenä ja näiden 
ulkopuolinen elämä elämänkulkua ja -kokemuksia määrittävänä toi-
mintana vapaassa sivistystyössä/yhteiskunnallisissa liikkeissä sekä uu-
den median ja teknologioiden kohtaamisena arjessa. 
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KUVIO 2. Suomalaisen aikuiskasvatustutkimuksen keskeisiä teema-
alueita

Aikuiskasvatus on kautta historiansa ollut pragmaattinen tieteenala. 
Käytännön kansansivistyksen ja myöhemmin aikuiskoulutuksen ta-
voitteet ovat olleet välineellisiä: ensin itsenäinen kansakunta, sittem-
min tasa-arvoinen hyvinvointivaltio ja kolmannen vuosituhannen 
alussa oppivat ja innovatiiviset organisaatiot kilpailukykyisessä tie-
toyhteiskunnassa. Aikuiskasvatuksen ilmenemismuotoja koskevien 
filosofisten, teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tarkastelu ja 
tutkimus ovat parhaimmillaankin näyttäytyneet vain sivujuonteina. 
Vaikka suomalainen aikuiskasvatustutkimus on ollut monimuotoista 
ja laaja-alaista, sen tutkimusavaruudesta löytyy myös mustia aukko-
ja. Niitä tässä luettelematta voi todeta, että suomalainen aikuiskasva-
tustutkimus on ollut ja on edelleenkin elinikäisen ja elämänlaajuisen 
oppimisen yhteiskunnassa instituutio- ja organisaatiolähtöistä ja -kes-
keistä. Esimerkkinä voidaan mainita osallistumistutkimus. Sen kes-
keisenä lähtökohtana on ollut tutkia ja selvittää tekijöitä (esimerkiksi 
koulutustaustaa, työmarkkina-asemaa, sukupuolta ja -polvia), jotka 
määrittävät pääasiassa formaaliin aikuiskoulutukseen osallistumista. 

 

Koulutusjärjestelmä                                 Työelämä

Kulttuuri

Koulutuspolitiikka, rakenteet, osallistuminen,
vaikuttavuus, arvionti

Rakenteet, organisaatiot, työ, 
ammatti, asiantuntijuus, identiteetti

Elämänkulku, kokemukset, 
media, uudet teknologiat
yhteiskunnalliset liikkeet

Elinikäinen oppiminen ja kasvu

filosofiset
teoreettiset
metodologiset
lähtökohdat

Koulutusjärjestelmä                                 Työelämä

Kulttuuri

Koulutuspolitiikka, rakenteet, osallistuminen,
vaikuttavuus, arvionti

Rakenteet, organisaatiot, työ, 
ammatti, asiantuntijuus, identiteetti

Elämänkulku, kokemukset, 
media, uudet teknologiat
yhteiskunnalliset liikkeet

Elinikäinen oppiminen ja kasvu

filosofiset
teoreettiset
metodologiset
lähtökohdat
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Osallistumistutkimusten perusteella on todettavissa, että koulutuk-
seen osallistuminen on vuosien mittaan lisääntynyt kaikissa aikuis-
ryhmissä, mutta erot korkean ja matalan koulutustason omaavien 
välillä evät juurikaan ole pienentyneet. Aikuiskoulutus ja siihen osal-
listuminen kasautuvat. Käytännöllispainotteisella tutkimuksella ei ole 
kuitenkaan pystytty vaikuttamaan aikuiskoulutukseen osallistumisen 
vinoutumaan. Aikuiskoulutukseen osallistumisen tai osallistumat-
tomuuden monimuotoisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin tai yksilöllisiin 
merkityksiin ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Näkökulma on 
ollut kapea ja välineellinen, pääosin institutionaalisuutta ja ammatil-
lisuutta korostava. Vaihtoehtoiset tarkastelutavat, epämuodollisiin ja 
arjen sosiaalisiin käytäntöihin kiinnittyneet oppimispolut ja -tarinat 
jäävät osallistumistutkimuksessa usein huomioimatta. Aikuiskasva-
tustutkimuksenkin lähtökohtana ja tavoitteena vaikuttaa olevan, että 
aikuiskoulutus on vaikuttavaa vasta silloin, kun kaikki suomalaiset 
saadaan sen ääreen. Vastahypoteesia ei edes muotoilla.

Aikuiskasvatustutkimus muualla
Suomessa aikuiskasvatustieteellä on kansainvälisesti tarkasteltaes-
sa kolmannen vuosituhannen alussa vahva yliopistollinen asema. 
Muualla Euroopassa, esimerkiksi Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja 
Isossa-Britanniassa, aikuiskasvatustiede on menettämässä akateemis-
ta jalansijaansa. Syyt ovat osin taloudellisia, osin poliittisia. Para-
doksaalista tilanteessa on, että koulutuspoliittisissa linjauksissa niin 
Euroopan unionissa kuin sen jäsenvaltioiden tasolla aikuisten oppi-
misen monimuotoiset merkitykset ovat yhä korostuneemmin esillä. 
Myös pohjoismaisesta näkökulmasta tarkasteltuna Suomi näyttäytyy 
poikkeuksellisen vahvana aikuiskasvatustieteen tyyssijana. Esimerkik-
si Ruotsissa, jossa tieteenalalla on ollut yksi professuuri Linköpingin 
yliopistossa parikymmentä vuotta, aikuiskasvatusta ei välttämättä 
hahmoteta itsenäiseksi kasvatustieteen osa-alueeksi (Bron 2006, 60). 
Aikuiskasvatustieteellistä tutkimusta laajasti ymmärrettynä tehdään 
kuitenkin entistä enemmän monien muiden tieteenalojen puitteissa. 
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Suomessa marginaaliin ajautuneella kansansivistyksen tutkimuksella 
on Ruotsissa edelleen vahva asema työelämän kehittämiseen liittyvien 
aikuiskasvatuksellisten kysymysten rinnalla. Norjassa aikuiskasvatus-
tutkimusta harjoitettiin pitkään pääosin yhdessä itsenäisessä tutki-
muslaitoksessa (Norsk Voksenpedagogisk Institut). Kyseisen tutki-
muslaitoksen siirryttyä Trondheimin teknisen yliopiston alaisuuteen 
sinne perustettiin vuonna 2007 myös alan professuuri. Tieteenalan 
nimikkeenä ei kuitenkaan ole aikuiskasvatus vaan aikuisten oppimi-
nen (voksnes laering), joka määritellään monitieteiseksi tieteenalaksi ja 
jonka lähtökohtina ovat laaja-alainen oppimisnäkemys ja oppimisen 
monet kontekstit (koulutus, työ ja yhteiskunnallinen osallistuminen). 
Tanskassa aikuiskasvatuksen tutkimuksen keskeisiä teemoja olivat pit-
kään kysymykset demokratian toteutumisesta ja yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta. Tanskan pedagogisessa yliopistossa (Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet), jossa alan ainoa professuuri sijaitsee, keskeisiä 
tutkimuksen kohteita ovat muun muassa opitun tunnustaminen ja 
aikuisten opettaminen.

Aikuiskasvatustutkimuksen tilaa ja luonnetta on tarkasteltu muu-
tamassa melko tuoreessa katsauksessa, lähinnä angloamerikkalaisessa 
viitekehyksessä. Kanadassa pitkään vaikuttanut ruotsalainen aikuis-
kasvatuksen tutkija Kjell Rubensson (2000) päivitti taannoin alun 
perin 1980-luvun alussa laatimansa kartan pohjoisamerikkalaisesta ja 
eurooppalaisesta aikuiskasvatustutkimuksesta. Hän totesi, että vaikka 
aikuiskasvatustutkimuksessa on seurattu yhteiskuntatieteissä tapahtu-
neita muutoksia sekä omaksuttu poststrukturalistisia, postmoderneja 
ja feministisiä lähtökohtia ja näkökulmia, tutkimus on säilyttänyt it-
selleen ominaisen käytäntölähtöisen ja -vetoisen peruslähtökohdan. 
Kolikon toiselta puolelta löytyy eri yhteyksissä tiedostettu ja todettu 
oman teoriaperustan puute. Globalisoituneessa talouselämässä sekä 
työmarkkinoilla tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet aikuiskas-
vatustutkimukseen. Kiinnostus valtiojohtoista koulutuspolitiikkaa 
kohtaan on saanut väistyä työllistettävyyteen, työmarkkinoilla tar-
vittaviin valmiuksiin ja oppiviin organisaatioihin kohdistuvan tutki-
muksen tieltä. Näkökulmat aikuisen oppimiseen ovat monimuotois-
tuneet ja laaja-alaistuneet. Richard Boydin ja Jerold Appsin (1980) 
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aikoinaan konkretisoima vaatimus oman teoriaperustan luomisesta 
on Rubenssonin näkemyksen mukaan korvautunut postmoderneilla 
pyrkimyksillä poikki- ja monitieteelliseen otteeseen. Hän jakaa ang-
loamerikkalaisen aikuiskasvatustutkimuksen kolmeen selkeästi toisis-
taan erottuvaan kategoriaan: 1) hyvin perusteltuihin normatiivisiin 
aikuiskasvatuskäytäntöjä ja sosiaalisten olosuhteiden parantamista 
koskeviin lausuntoihin, 2) yksittäisiin ja pienimuotoisiin empiirisiin 
tutkimuksiin sekä 3) laajempiin teoreettis-filosofisiin pohdintoihin. 
Amy Rose (2000), joka on pohtinut aikuiskasvatustutkimuksen tilaa 
pohjoisamerikkalaisesta perspektiivistä, on samaa mieltä Rubenssonin 
kanssa. Yksittäisiin muutos- ja kehityshankkeisiin keskittynyt kuvai-
leva tutkimus, jolla on pyritty hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, on 
laajentanut aikuiskasvatustutkimusta mitä moninaisimpiin asiayhte-
yksiin ja viitekehyksiin. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan ole pyritty 
tai kyetty hyödyntämään yksittäisten viitekehysten ulkopuolella, eikä 
niiden tuloksista pystytä johtamaan laaja-alaisia teoreettisia yleistyk-
siä. Aikuiskasvatuksesta on Rosen mukaan tullut yhä hankalammin 
rajattavissa ja määriteltävissä oleva tieteenala. Tieteenalalle ominai-
nen hajanaisuus tai monimuotoisuus koskee enenevässä määrin myös 
tutkimuskysymysten asetteluja ja muotoiluja. Rose toteaa tendenssin 
amerikkalaisissa aikuiskasvatusjournaaleissa olevan empiirisen tutki-
musten korvaamisen teoreettisilla pohdinnoilla, minkä hän tulkitsee 
tutkijoiden vastuunpakoiluksi. Vastuu aikuiskasvatuskentän käytän-
nön ongelmien tunnistamisesta ja ratkaisemisesta on hänen mieles-
tään siirtynyt yhä selkeämmin aikuiskasvatuksen monimuotoisella 
kentällä vaikuttaville toimijoille. 

Tukholman yliopiston kasvatustieteen professori Agnieszka Bron 
(2005) on puolestaan tarkastellut viimeksi kuluneiden vuosikymmen-
ten eurooppalaista aikuiskasvatustutkimusta ja nähnyt tarkastelunä-
kökulman siirtyneen yhä selkeämmin makrotasolta mikrotasolle. Syyt 
ovat kahtalaiset. Ensinnäkin aikuisia ei enää tarkastella opetuksen 
kohteina vaan itsenäisinä oppimisestaan vastuuta kantamaan kykene-
vinä toimijoina. Kyseinen muutos on vaikuttanut myös käsitykseen 
aikuisopettajasta ja hänen tehtävästään. Toiseksi tarkastelutason muu-
tokseen on vaikuttanut yhteiskuntatieteissä laajemminkin herännyt 
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kiinnostus mikrokulttuurisiin kysymyksiin ja sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen merkitykseen oppimista, sosialisaatiota sekä kehitystä silmällä 
pitäen. Eurooppalaisen aikuiskasvatustutkimuksen keskeiset tutki-
muskohteina Bron (mt. 27) tunnistaa seuraavat teemat:

o aikuiskoulutuksen saavutettavuus ja siihen liittyvät 
prosessit, 

o aikuiskoulutuksen erityiset kohderyhmät; maahan-
muuttajat, ikääntyvä väestö, naiset,

o aikuiskoulutus kansalaisyhteiskunnassa, aktiivinen 
kansalaisuus ja sosiaalinen pääoma. 

Nämä kolme toisiaan täydentävää tutkimusteemaa heijastelevat ai-
kuiskasvatustutkimuksen yhä selkeämpää ja tiukempaa kytkentää 
ylikansallisiin yhteiskunta- ja koulutuspoliittisiin tavoitteenasettelui-
hin. Bron on kiinnittänyt huomiota myös tutkimusmetodologisiin 
muutoksiin. Hypoteesien testaaminen ja todentaminen laajojen sur-
vey- ja seurantatutkimusten avulla ovat korvautuneet tulkinnallisilla, 
biografisilla ja eksploratiivisilla tutkimusotteilla. Epistemologisista 
lähtökohdista asiaa tarkasteltaessa tämä on merkinnyt normatiivis-
funktionalistisen lähestymistavan korvautumista symbolisella inte-
raktionismilla ja fenomenologialla. Jukka Tuomisto (2005b, 40-41) 
kuvaa samaa muutosta siirtymäksi positivistis-empiirisestä tutkimus-
otteesta hermeneuttiseen ja tulkitsevaan tutkimusotteeseen. Tuomisto 
katsoo, että tutkimus ei suuntaudu enää formaaleissa konteksteissa 
tapahtuvan ohjatun opiskelun analyysiin vaan työ- ja perhe-elämässä 
sekä vapaa-ajalla tapahtuvan arkipäiväisen ja spontaanin oppimisen 
tutkimiseen. Opettamisen, ohjaamisen ja itseohjautuvan oppimisen 
välisten rajojen hämärtyminen on merkinnyt aiempaa selkeämpää 
suuntautumista monimuotoisiin prosesseihin, joiden avulla oppimis-
ta tuetaan, ohjataan ja arvioidaan. Muutos liittyy myös arviointitutki-
muksen aiempaa keskeiseen asemaan. 

Alan tutkimuksen monimuotoisuus on itsestään selvää, mikäli sitä 
peilataan aikuisten oppimisen ja kasvun moninaisuuden taustaa vas-
ten. Aikuiskasvatuksellista tutkimusta tehdään paljon myös muualla 
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kuin kasvatustieteen laitoksilla, joihin aikuiskasvatus on suomalaises-
sa yliopistojärjestelmässä sijoitettu. Nykyinen aikuiskasvatuksen tut-
kimus ei ole aikuiskasvatuksen tutkijoiden yksityisomaisuutta, mikäli 
se koskaan on sitä ollutkaan. Jotkut alan tutkijat, kuten esimerkiksi 
Stephen Brookfield (1996, 890), ajattelevat aikuiskasvatuksen moni-
tieteisenä siltatieteenä tai ”risteysasemana”, jossa voi oppia yhdistele-
mään lähitieteenalojen käsitteitä ja teorioita sekä keskustelemaan ja 
tekemään yhteistyötä tasavertaisesti muiden alojen tutkijoiden kans-
sa. Hänen mukaansa aikuiskasvatuksessa ja sen tutkimisessa on tultu 
sen tiehen päähän, jota kulkiessa sitä tarkasteltiin muista erillisenä ja 
itseriittoisena tieteenalana, jonka puitteissa tutkijat väittivät hallitse-
vansa jotain erityistä ja muusta poikkeavaa – jotain, mitä muut eivät 
voineet ymmärtää.  

Aikuiskasvatuksen akateeminen järjestäytyminen 
Yksi tieteenalan muotoutumisen ja elävän tutkimuksen keskeinen 
piirre on, että tieteenalalla on joitakin pysyviä instituutioita. Aikuis-
kasvatustieteen kohdalla tärkeimpiä näistä ovat aikuiskasvatuksen op-
pituolit (professuurit), joita on Tampereen (2), Helsingin (2), Jyväs-
kylän (2), Joensuun (1), Turun (1) ja Rovaniemen (1) yliopistoissa. 
Aikuiskasvatuksen opetusta annetaan myös Åbo Akademin Vaasan 
yksikössä. Yliopistoissa on eri tavoin painottuneita ja profiloituneita 
aikuiskasvatuksen koulutusohjelmia. Tieteenalan vakiintumista ku-
vaavat myös tieteelliset lehdet ja alan tutkimusta edistävät järjestöt. 
Seuraavassa on lueteltu muutamia aikuiskasvatustieteen keskeisimpiä 
tieteellisiä aikakausjulkaisuja ja tutkimusjärjestöjä. 

Lehdet (kotimaa) 

o Aikuiskasvatus-lehti julkaisee tieteellisiä artikkeleita ja nä-
kökulmia tutkimukseen, käytäntöön ja politiikkaan. Sen 
tavoitteena on edistää aikuiskasvatuksen uudistumista, hu-
manistisia sivistysihanteita ja ekologisesti kestävää kehitys-
tä. Aikuiskasvatus-lehti on elänyt koko olemassaolonsa ajan 
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käytännön ja teorian ristipaineessa. Lehteen on yhtäältä 
kaivattu käytäntöä auttavia tekstejä, mutta toisaalta sitä on 
paalutettu myös tiukan tieteellisyyden nimeen. 

o Kasvatus-lehden profiili on ollut selkeästi tieteellinen, eikä 
sillä ole ollut samanlaista ”käytäntöpainetta” kuin Aikuis-
kasvatus-lehdellä. Kasvatus on tarkoitettu alan tutkijoille, 
opettajille, kasvattajille ja opetushallinnon työntekijöille. 
Siinä julkaistaan kasvatustieteiden ja koulutuksen teoriaa ja 
käytäntöä käsitteleviä artikkeleita, alan uutisia, puheenvuo-
roja ja kirjallisia arviointeja. Lehti julkaisee myös teemanu-
meroita kasvatuksen ja sen tutkimuksen erityiskysymyksistä. 

o Aikuiskoulutuksen maailma eli Aima julkaisee erityyppi-
siä aikuiskasvatuksen käytäntöä koskevia kirjoituksia erityi-
sesti aikuisuuteen ja opettajuuteen liittyvistä teemoista sekä 
esittelee aikuiskasvatuksen uusia suuntauksia. Lehdessä on 
informaatiota koulutuksesta ja aikuiskoulutuksen kenttään 
liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista. 

o Ammattikasvatuksen aikakausikirja toimii erityisesti am-
mattikasvatuksen tutkijoiden foorumina tarjoten tutkimus-
tietoa ammattikasvatuksen kentän käyttöön opettajille sekä 
elinkeinoelämän ja henkilöstöhallinnon edustajille. 

o Lähitieteenalojen tieteelliset aikakauslehdet kuten Yh-
teiskuntapolitiikka, Sosiologia, Tiede ja edistys, Psykologia, 
Janus, Tiedotustutkimus, Tiedepolitiikka ja Kulttuurin-
tutkimus julkaisevat aikuiskasvatustieteen kannalta kiin-
nostavia tutkimustuloksia ja tieteellistä keskustelua. Myös 
Suomen ainoa filosofinen aikakauslehti Niin & näin tarjoaa 
luettavaa aikuiskasvattajille. 

Lehdet (ulkomaat) 

o Adult Education -lehti (National Institute of Adult Edu-
cation) tarjoaa aikuiskasvatuksen kanssa tekemissä oleville 
mahdollisuuden vaihtaa ideoita ja tietoja sekä käytännöstä 
että käytänteistä. 

o Adult Education and Development -lehti (German Adult 
Education Association) on puolivuosittain ilmestyvä Afri-
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kan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan aikuiskoulutusta kä-
sittelevä julkaisu, joka tarjoaa näiden maiden aikuiskasvat-
tajille ja kirjoittajille foorumin vuoropuheluun ja tietojen 
vaihtamiseen. 

o Adult Education Quarterly: A Journal of Research and 
Theory julkaisee artikkeleita aikuisten oppimisesta sekä lä-
hestymistavoiltaan ja menetelmiltään erilaisia aikuiskasva-
tukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä tutkimuksia. 

o International Journal of Lifelong Education tarjoaa kan-
sainvälisen foorumin elinikäisestä oppimisesta, sen käytän-
nöistä ja periaatteista käytävälle keskustelulle. (http://www.
tandf.co.uk/journals/titles/02601370.asp) 

o Studies in Continuing Education -lehti keskittyy jatku-
vaan koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen ja koulu-
tukseen liittyviin teemoihin. (http://www.tandf.co.uk/jour-
nals/ titles/0158037X.asp) 

Muita lehtiä 

o Canadian Journal of Adult Education Convergence: 
http://www.niace.org.uk/Publications/Periodicals/Conver-
gence/Default.htm 

o Indian Journal of Adult Education
o Journal of Adult and Continuing Education: http://

www.niace.org. uk/Publications/Periodicals/JACE/Default.
htm 

o Journal of Transformative Education: http://www.
sagepub.com/ journal.aspx?pid=9184 

o Lifelong Learning in Europe 
o New Horizons in Adult Education: http://www.nova.

edu/~aed/ newhorizons.html 
o Studies in the Education of Adults: http://www.niace.

org.uk/Publications/Periodicals/Studies.htm 
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Listoja kasvatustieteellisistä lehdistä 

o Ohion osavaltion yliopiston (Ohio State University) 
työvoimakoulutuksen tutkimuskeskus pitää yllä listaa 
aikuiskasvatuksen alan tieteellisistä julkaisuista osoitteessa 
http://www.cete.org/ acve/journals.asp. 

o Kasvatustieteen ilmaisista internetissä julkaistavista ai-
kakauslehdistä on lista osoitteessa http://www.doaj.org/
ljbs?cpid=127. 

o Vastaava lista ilmaisista, vapaan pääsyn periaatteella toimi-
vista kasvatustieteellisistä lehdistä löytyy osoitteesta http://
aera-cr.asu.edu/ ejournals/. 

Tutkimusjärjestöt (kotimaa) 

o Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS) on perustettu 
vuonna 1940 ja on suomalaisten alan tutkijoiden ja käytän-
nön aikuiskoulutustyötä tekevien valtakunnallinen järjestö. 
Seura ylläpitää ja kehittää aikuiskasvatuksen alueella teh-
tävästä tutkimus- ja kehittämistyöstä kiinnostuneiden ver-
kostoa osallistuen alan tutkijatapaamisten järjestämiseen. 
(http://www.protsv.fi/ats/etusivu.html.) 

o Kasvatustieteellisen tutkimusseuran (FERA) tavoittee-
na on edistää kasvatustieteellistä tutkimusta ja lisätä siihen 
kohdistuvaa harrastusta. Seura tukee kasvatustiedettä har-
joittavia laitoksia ja yksityisiä henkilöitä myöntämällä apu-
rahoja ja stipendejä, edistää yhteistoimintaa, pitää yhteyttä 
alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja laitoksiin, har-
joittaa julkaisu- ja muuta tiedotustoimintaa sekä järjestää 
kokouksia, joissa on julkisia esitelmiä. (http://www.kasva-
tus.net.) 

o Ammattikoulutuksen tutkimusseura (OTTU) on tieteel-
linen seura, joka toimii ammattikasvatuksesta ja ammatil-
lisesta koulutuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden am-
matillisen kasvun ja tiedonvälityksen kanavana sekä keskus-
telufoorumina. (http://www.ottu.fi.) 



40

Aikuiskasvatuksen risteysasemalla

Tutkimusjärjestöt (ulkomaat) 

o European Society for Research on the Education of 
Adults (ESREA) edistää teoreettista ja empiiristä aikuiskas-
vatuksen tutkimusta Euroopassa tutkimusverkostojen, kon-
ferenssien ja julkaisujen avulla. (http://www.esrea.org.) 

o Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) tai 
Nordic Educational Research Association (NERA) on 
pohjoismainen kasvatustieteen tutkijoiden järjestö, jonka 
tarkoitus on kehittää kasvatuksen alan tutkimusta ja lisätä 
alan tutkijoiden yhteistyötä. Järjestö on avoin kaikille poh-
joismaisesta kasvatustieteestä kiinnostuneille. (http://www. 
nfpf.net.) 

o Euroopan kasvatustieteellinen tutkimusseura (EERA) 
perustettiin vuonna 1994 kansallisten kasvatustieteen tut-
kimusseurojen yhteisjärjestöksi. Sen tavoitteena on yhdistää 
alan eurooppalaiset tutkijat ja edistää kasvatustieteellisen 
tutkimuksen laatua sekä tehdä tutkimusta näkyväksi pää-
töksentekijöille ja käytännön koulutuksen asiantuntijoille. 
Seuralla on neljä tehtävää: 1) tutkimusyhteistyöhön roh-
kaiseminen, 2) tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välisen 
vuorovaikutuksen lisääminen, 3) eurooppalaisen tutkimus-
verkoston vahvistaminen ja 4) tutkimustulosten käytäntö-
vaikutuksista tiedottaminen. (http://www.eera.ac.uk/web/
eng/all/ home/index.html.) 

o The National Institute of Adult Continuing Education 
- England and Wales (NIACE) edistää Ison-Britannian 
aikuisoppijoiden etuja paikallisesti, kansallisesti ja kansain-
välisesti tehden yhteistyötä koulutusalan järjestöjen, jouk-
koviestimien, viranomaisten ja poliitikkojen kanssa. (http://
www.niace.org.uk.)

 o The American Association for Adult and Continuing 
Education (AAACE) on Yhdysvalloissa toimiva kansallinen 
aikuiskasvattajien ja alan tutkijoiden organisaatio, jolla on 
jäseniä muistakin maista. Järjestö julkaisee Adult Learning 
ja Adult Education Quarterly -lehtiä. (http://www.aaace.
org.)

 o Canadian Association for the Study of Adult Education 
(CASAE): http://www.oise.utoronto.ca/CASAE/maineng.
html 


