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Esipuhe

Learning from Innovation and Networking in STEM – 
science, technology, engineering and mathematics 
(LINKS) on Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman 
rahoittama hanke. Viiden Euroopan maan yhteistä 
hanketta koordinoi ranskalainen La main à la 
pâte -säätiö. Hankekumppaneina on yhdeksän 
instituutiota, jotka tarjoavat opettajien ja opettajan-
kouluttajien LUMA-aineiden jatkuvaa ammatillista 
oppimista (engl. continuous professional 
development, CPD). Mukana ovat Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt ja NaturErlebnisPark 
Itävallasta, Helsingin yliopiston tiedekasva-
tuskeskus ja Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus 
Suomesta, Maisons pour la science, Maison pour 
la science en Midi-Pyrénées ja Fondation La 
main à la pâte Ranskasta, Associazione degli 
Insegnanti di Scienze Naturali Italiasta ja STEM 
Learning Isosta-Britanniasta. Instituutiot kuuluvat 
kansallisiin verkostoihin ja osa niistä koordinoi 
kansallista toimintaa, joten yhdessä ne edustavat 
120 paikallista jatkuvan ammatillisen oppimisen 
tarjoajaa. 

LINKS-hankkeen toimijat jakavat yhteisen 
näkemyksen seuraavista asioista:  

1. Aikamme haasteet vaativat, että tiede- 
ja teknologiakasvatuksen rooli Euroopan 
innovaatiopotentiaal in sekä kestävän 
sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 
pohjana tunnustetaan. On tärkeää edistää 
kansalaisten ymmärrystä tieteestä, kiinnostusta 
ja motivaatiota innovaatioiden luomiseen, 
kansalaisuuteen liittyviä taitoja sekä parantaa 
opiskelijoiden saavutuksia LUMA-aineissa.

2. Opettajat ovat avainasemassa lasten ja 
nuorten valmistautumisessa elämään 
monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa 
maailmassa. Oppilaiden tavoin myös 
opettajien on opittava jatkuvasti, kehitettävä 
taitojaan sekä päivitettävä tietojaan.

3.  Jatkuva ammatillinen oppiminen (CPD) on 
toimivin ja vaikuttavin tapa LUMA-opettajien 
ammatillisen kehittymisen tukemisessa 
sekä LUMA-aineiden opetuksen laadun 
parantamisessa. Jatkuva ammatill inen 
oppiminen mahdollistaa ohjatun reflektoinnin 
ja vertaistuen, jotka edesauttavat opettajien 
osallistamista. 

LINKS-hankkeen päätavoittena on kehittää 
verkostoja, jotka keskittyvät systeemiseen 
muutokseen (toimintamallien ja rakenteiden 

muutos, joka luo edellytyksiä tulevaisuuden 
hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle). Tavoitteena 
on esittää jatkuvan ammatillisen oppimisen 
tarjoajille, paikallisille ja kansallisille hallituksille, 
työnantajille, tiedeyhteisölle sekä Euroopan 
komissiolle pitkän aikavälin suosituksia innovatii-
visten, vaikuttavien ja kestävien LUMA-aineiden 
jatkuvan ammatillisen oppimisen (CPD) -ohjelmien 
edistämiseksi ja tukemiseksi.

LINKS-hankekumppanit ovat koonneet yhteen 
omien maidensa käytänteitä ja kokemuksia 
vaikuttavan jatkuvan ammatillisen oppimisen 
piirteistä ja toteutustavoista. Hankekumppanit 
ovat myös jakaneet LINKS-hankkeen tuotoksia 
aktivoidakseen muita jatkuvan ammatillisen 
koulutuksen toimijoita.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotiin 
yhteinen viitekehys LUMA-aineiden jatkuvalle 
ammatilliselle oppimiselle (CPD) kansallisten 
verkostojen kokemusten perusteella sekä 
esitettiin suositukset jatkuvan ammatillisen 
oppimisen toteuttamiseen. Tämä toteutettiin 
analysoimalla verkoston maiden innovatiivisimpia, 
menestyksekkäimpiä ja vaikuttavimpia jatkuvan 
ammatillisen koulutuksen (CPD) käytänteitä. 

Tämä julkaisu on edellä kuvatun tutkimuksen 
yhteenveto. Koko tutkimus on saatavilla 
verkossa. 

Kääntäjien huomiot:

• Tässä dokumentissa puhutaan johdon- 
-mukaisesti LUMA:sta (luonnontieteet ja 
matematiikka), kun alkuperäisessä englannin-
kielisessä dokumentissa puhutaan STEM:stä 
(science, technology, engineering, mathematics). 
LUMA on vakiintunut suomenkielinen termi, 
joten pitäydymme sen käytössä selvyyden 
vuoksi, vaikka käsitteillä onkin hieman toisistaan 
poikkeavat merkitykset.

• Muiden useasti toistuvien termien suhteen on 
pyritty käyttämään nykyään yleisesti käytössä 
olevia suomenkielisiä käsitteitä. Alkuperäiset 
englanninkieliset termit on kerrottu suluissa, 
kun uusi termi mainitaan ensimmäisen kerran.

LUMA-aineiden opetus 
muuttuvassa maailmassa

1
2000-luvun alun maailmanlaajuiset trendit 
asettavat haasteita LUMA-aineiden opetukselle. 
Perinteisen oppiainekohtaisen opetuksen 
rajoitukset on tiedostettu nopeasti muuttuvassa 
globalisaation, teknisten innovaatioiden, digitali-
saation ja sosiaalisten mullistusten leimaamassa 
yhteiskunnassa. Lisäksi koulutuspoliittisten 
linjausten mukaan koulujen tulisi edistää ihmisen 
holistista kehittymistä niin kognitiivisesti, fyysisesti, 
sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin.

Koulutuksen tulee valmistaa tulevat sukupolvet 
elämään monimuotoisessa maailmassa, jossa 
tiedot, taidot ja ammattitaito ovat avainasemassa 
ihmisten taloudelliselle ja sosiaaliselle osallista-
miselle. Koulutuksen tarjoajien tulee huomioida 
myös kestävän kehityksen mukanaan tuomat 
haasteet.

LUMA-aineiden opetus ja 
kestävä kehitys

Ilmastonmuutokseen, luonnon 
monimuotoisuuteen ym. 
liittyvien teknologisten 

haasteiden huomioiminen

LUMA-aineiden 
opetus ja 
kansantalous

Muuttuvissa taloustilanteissa vaaditta-
vien tietojen ja taitojen kehittäminen

LUMA-aineiden opetus ja 
kansalaistaidot

Tieteellisen ja kriittisen ajattelun vahvista-
minen ympäröivän maailman 
ymmärtämiseksi ja valistunei-

den valintojen tekemiseksi

LUMA-aineiden 
opetus ja 

sosiaalinen inkluusio
Sukupuolen ja erilaisuuden 

huomioiminen tasavertaisemman 
LUMA-aloille pääsyn takaamiseksi

 Haasteet 
LUMA-aineiden 

opetuksessa

https://www.fondation-lamap.org/sites/
default/files/upload/media/minisites/
international/links_Final_Study.pdf

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/fondation/presse/LEE/01_01.pdf
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Toimivan ja vaikuttavan 
jatkuvan ammatillisen 
oppimisen tekijät

2

2.1 Jatkuvan ammatillisen 
oppimisen (CPD) 
tärkeimmät sisällöt

Arvioitaessa opettajien ja muiden kouluttajien 
jatkuvaa ammatillista oppimista (CPD) tarjotta-
vien toimintamuotojen sisältö on tärkeää. 
Sisällöllä viitataan sekä tiedonalaan – tässä 
tapauksessa luonnontieteisiin – että käytettyihin 
opetusmenetelmiin.

Sisältötiedon (subject content knowledge) ja 
pedagogisen sisältötiedon (pedagogical content 
knowledge) integroiminen samaan jatkuvan 
ammatillisen oppimisen ohjelmaan hyödyttää 
opettajia erityisesti maissa, joissa jatkuvan 
ammatillisen oppimisen koulutukseen pääsy on 
vaikeaa.

LINKS-maissa tätä integraatiota toteutetaan 
eri tavoin. Yhteisen näkemyksemme mukaan 
integraatio on tehokasta tilanteissa, joissa aikuisop-
pijoiden asemassa olevat opettajat perehtyvät 
huippututkimuksen tieteelliseen sisältöön koulutta-
jien tukemana. Tämänkaltainen lähestymistapa 
mahdollistaa opettajille soveltuvan oppimiskoke-
muksen sekä tukee heitä ymmärtämään paremmin 
omien opiskelijoidensa uusien tilanteiden äärellä 
mahdollisesti kokemia haasteita.

LINKS-hankekumppanit ovatkin valinneet 
h u i p p u t u t k i m u k s e n  s i s ä l l y t t ä m i s e n 
LUMA-opettajien jatkuvaan ammatilliseen 
oppimiseen keinoksi vahvistaa opettajien sisältötie-
toa ja tutkimuksellisen luonnontieteiden 
opettamisen (inquiry-based science education, 
IBSE) lähestymistavaksi opettajien pedagogisen 
sisältötiedon vahvistamiseksi. Näiden käyttöä 
täydennetään harkinnanvaraisesti oppimisen 
tutkimuksen tuoreilla löydöksillä ja erilaisiin 
oppijoihin liittyvillä aiheilla. 

Näiden kahden perusajatuksen pohjalta 
LINKS-hankekumppanit kehittävät jatkuvan 
ammatillisen oppimisen (CPD) innovaatioita 
luonnontieteellisen tiedon luonteen (Nature 
of Science, NoS) ja monitieteisyyden (interdis-
ciplinarity) huomioimiseen LUMA-aineiden 
opetuksessa. Molemmat ovat ajankohtaisia 
teemoja LUMA-aineiden opetuksessa ja kuuluvat 
luontaisesti sekä huippututkimukseen että 
tutkimukselliseen luonnontieteiden opetukseen.

2.2 Jatkuvan ammatillisen 
oppimisen 
toteuttaminen 

Jatkuvan ammatillisen oppimisen (CPD) toteutus-
tavat ovat koulutuksen vaikuttavuuden kannalta 
yhtä tärkeitä kuin koulutuksen varsinainen sisältö.

Käytännön näkökulmasta on tärkeää löytää 
reunaehdot jatkuvaa ammatillista koulutusta 
parhaiten tukeville valinnoille ajan ja paikan 
suhteen. Kuinka voimme mahdollistaa jatkuvan 
ammatillisen oppimisen mahdollisimman suurelle 
määrälle opettajia? Entä kuinka voimme tukea 
sellaisia opettajia, jotka eivät pääse osallistu-
maan lähikoulutuksiin? Kuinka voimaannuttaa 
opettajat ottamaan vastuu omasta ammatillisesta 
kehittymisestään sekä muodostamaan oppimisyh-
teisö kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa?

LINKS-hankekumppaneiden pyrkimyksenä ei ole 
antaa yleispäteviä ohjeita jatkuvan ammatillisen 
oppimisen järjestämiseen vaan osoittaa, että tietyt 
piirteet ovat tunnusomaisia toimivalle jatkuvalle 
ammatilliselle oppimiselle. Näitä ovat mm. riittävän 
pitkä ajallinen kesto ja käytetyt toimintastrategiat, 
kuten kouluttajien kouluttaminen.

Jatkuva ammatillinen oppiminen on tehokkaam-
paa, jos siinä yhdistetään useita toteutusmuotoja. 
Etäopiskelu voi esimerkiksi täydentää kontaktio-
petusta ja ns. avaimet käteen -materiaaleja 
voidaan hankkia sekä luokkahuoneisiin että niiden 
ulkopuolelle. Koulutuksen toimintamuotojen 
tehokkuus  maksimoidaan pohtimalla niiden yhteyksiä 
opettajilla käytössä oleviin toimintamuotoihin jo 
ennen koulutusta. Yhtenäisen koulutusjärjestel-
män luominen oppimisyhteisöjen tuella toisistaan 
irrallisten toimintamuotojen sijaan onkin tärkein 
hankkeessa oppimamme yksittäinen asia.

Sisältötieto:  huippututki-
muksen valinta

Pysytään ajan tasalla tutkimus-
tiedosta ja hyödynnetään 

ajankohtaisia teemoja opiskelijoiden 
innostamiseksi tieteiden pariin 

Luonnontieteiden opetuksessa korostetaan 
luonnontieteellisen tiedon luonteen 

parempaa ymmärrystä sekä 
monitieteisyyden tärkeyttä

Luonnontieteellisen 
tiedon luonne: 
väylä tieteelliseen 

lukutaitoon
Opettajien tieteeseen ja sen yhteiskun-
nallisiin haasteisiin liittyvien näkemysten 

kehittyminen realistisemmiksi

Vastuullisen kansalaisuuden ja kriittisen 
ajattelun opettaminen tieteellisten arvojen 

ja ponnistusten ymmärrystä vahvistaen

Pedagoginen sisältötieto
Rakentuu luonnontieteiden tutkimuksel-

lisen opetuksen ympärille

Huomioi erilaisuuden ja sukupuolet

Hyödyntää oppimisen 
tutkimuksen saavutuksia

Monitieteisyyden 
vahvistaminen 

LUMA-aineiden 
opetuksessa

Realistisemman kuvan edistäminen 
tilanteissa, joita ei voida luokitella 

oppiainejaon mukaisesti

Projekti- tai ilmiöpohjaisen opetuksen 
soveltaminen, kun yhdistetään 

oppijoiden kiinnostuksen kohteista ja 
toiveista nousevia sisältöjä toisiinsa

Jatkuvan 
ammatillisen 
koulutuksen 
tärkeimmät 

sisällöt
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Jatkuva ammatillinen oppiminen 
vaatii pitkäkestoista panostusta

• Tutkimuksellisen luonnontieteiden 
opettamisen (IBSE) soveltaminen vaatii 
opettajilta asenteellisia muutoksia 
sekä oppimiskäsityksen tarkastelua 
uudesta näkökulmasta

• Opettajien tulee sitoutua uusiin asioihin: 
yhteistyöhön kollegoiden kanssa 
monitieteisyyden hengessä mutta myös 
työskentelyyn koulun johdon, vanhempien 
ja tieteellisen yhteisön kanssa

• Opetuskäytänteiden muuttuminen 
edellyttää opetuksen reflektointia sekä 
opetustilanteessa että sen ulkopuolella

• LINKS-toimijat suosittelevat 80 tunnin 
jatkuvaa ammatillista oppimista 
merkittävän opetuskäytänteiden 
muutoksen saavuttamiseksi

... mutta pitkäkestoinen jatkuva 
ammatillinen oppiminen edellyttää myös 
organisoituja levitysstrategioita ja kaikille 
opettajille saatavilla olevia toimintoja

• Kouluttajien kouluttaminen on 
tärkeää koulutuksen vaikutusten 
moninkertaistamiseksi ja opettajien 
tukemisen tehostamiseksi

• Etäoppiminen ja digitaalisten apuvälinei-
den käyttö auttaa täydentämään ja 
syventämään kontaktiopetuksena toteutet-
tavaa jatkuvaa ammatillista oppimista

• Sellaisenaan sovellettavat avaimet 
käteen -materiaalit ja -aktiviteetit 
helpottavat luokkahuonetoteutusta

• Tarvitaan oppimisyhteisöjä, joissa 
opettajat voivat työskennellä kollegoiden 
ja muiden sidosryhmien kanssa

• LINKS-hankekumppanit näkevät nämä 
toimintastrategiat toisiaan täydentä-
vinä mutta samanarvoisina toimintoina, 
jotka tulisi huomioida kehitettäessä 
jatkuvaa ammatillista oppimista

2.3 Jatkuvan ammatillisen 
oppimisen 
kohderyhmät ja 
tarjoajat 

Jatkuvan ammatillisen oppimisen (CPD) tarjoajat 
työskentelevät opettajia ja lopulta lapsia varten. 
He saavat liikkeelle LUMA-aineiden opetukselle 
omistautuneita asiantuntijoita: valmentajia, 
kouluttajia, tuutoreita ja ohjaajia.

Opettajat ovat jatkuvan ammatillisen koulutuksen 
kohderyhmä, mutta toimintaa ei kohdisteta vain 
yksilöille vaan myös ryhmille. Tämän vuoksi 
jatkuva ammatillinen oppiminen tulee järjestää siten, 
että oppimisyhteisö tarjoaa opettajille mahdollisim-
man paljon tukea. Lisäksi täytyy huomioida, että 
opettajat työskentelevät koulutuksen eri tasoilla. 
Opettajat ovat paitsi elinikäisiä oppijoita, myös 
käytännön opetuksen asiantuntijoita, sillä he ovat 
tottuneet sopeuttamaan opetuksensa ylhäältä 
tuleviin vaatimuksiin ja ruohonjuuritason tarpeisiin 
päivittäin.

Opettajien osallistaminen perinteisten täydennys-
koulutuskurssien lisäksi koko opettajanuran 
kestävään jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen 
edellyttää, että toimintaan otetaan mukaan 
laajast i er i la is ia opetustyötä tukevia 
toimijoita, jotka voivat luoda opettajien kanssa 
molempien osapuolien oppimista edistäviä 
suhteita. LINKS-hankekumppanit ovat kehittäneet 
yhteistyötä korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden 
ja tieteentekijöiden kanssa opettajankouluttajien 
tekemän perinteisemmän koulutuksen täydentä-
miseksi. Arvokasta tukea voi toki saada muiltakin 
opetuksen ja tieteen toimijoilta. On kuitenkin 
tärkeää huomata, että opettajat itse, niin 
yksilöinä kuin yhdessä vertaistensa kanssa, 
ovat oman jatkuvan ammatillisen kehityksensä 
tärkeimpiä toimijoita.

Jatkuvan ammatillisen 
oppimisen perinteisten 
rajojen ylittäminen 

 f Ala- ja yläkoulun opettajia 
yhteinen koulutus
• Rohkaistaan eri kouluasteiden 

opettajien jakamaan hyviä 
opetuskäytänteitä

• Edistetään paikallisten vertaisyh-
teisöjen syntymistä ja toimintaa 

• Edesautetaan oppilaiden sujuvaa 
siirtymistä alakoulusta yläkouluun

 f Opettajankoulutuksen ja 
täydennyskoulutuksen 
välinen vahva yhteys
• Edistetään ammatillisen 

kehityksen jatkumoa, joka alkaa 
opettajankoulutuksen aikana 
ja jatkuu koko työuran ajan

• Hyödynnetään samoista asioista 
kiinnostuneiden mutta eri taustoista 
tulevien ihmisten kohtaamisia

Uusien kouluttajaryh-
mien osallistaminen

 f Opiskelijoiden mahdollinen rooli
• Luonnontieteiden opiskelijat 

tarjoavat hyödyllistä tukea sisällöissä 
niille alakoulun opettajille, jotka 
kokevat luonnontieteiden olevan 
mukavuusalueensa ulkopuolella

• Opettajaopiskelijoita voidaan 
hyödyntää opettajien tukemisessa 
erityisesti pienimuotoisis-
ten projektien kautta, joilla 
testataan uusia innovatiivisia 
lähestymistapoja kouluissa

 f Tutkijoiden suurempi rooli 
• Luonnontieteiden ja niihin 

liittyvien ammattien promotointi 
sekä roolimalleina toimiminen

• Tieteellisen tuen tarjoaminen 
koulutuksissa tai 
luokkahuonetilanteissa

• Koulutustapaamisten suunnittelussa 
ja toteutuksessa sekä opetusmate-
riaalien tuottamisessa avustaminen

LUMA-kouluttajien sitouttaminen 
 f •Kouluttajiin suhtaudutaan aktiivisina toimijoina

• Luodaan vertaisryhmille tarkoitettuja oppimisyhteisöjä 
• Edistetään käytännön toimijoiden reflektointia

 f •Hyödynnetään olemassa olevaa tietoa systeemisestä muutoksesta
• Mukautuminen niin ylhäältä kuin ruohonjuuritasolta tuleviin vaatimuksiin
• Itsensä näkeminen välitason toimijana ja pyrkimys vuorovai-

kutukseen ja ajatustenvaihtoon tutkijoiden, paikallisten CPD:n 
tarjoajien, teollisuuden ja opetuksen sidosryhmien kanssa
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Tutkimukselliseen 
luonnontie-

teiden 
opettamiseen 

soveltuva opetus-
suunnitelma

Kouluissa 
tapahtuvan 
jatkuvan 

oppimisen 
suosiminen

Ajan 
varaaminen 
ajatusten ja 

ideoiden 
vaihdolle

Jatkuvan 
oppimisen arvon 
tunnistaminen

Pitkän aikavälin 
poliittinen 
viitekehys

Avoimuuteen 
kannustaminen 

kouluissa

Omistautunut 
paikallinen 
koordinointi

Suoritusten 
uudenlainen 

arviointi 

Julkisen 
rahoituksen 

varmistaminen 
Työnantajien 

tuki

Tilojen ja 
verkkoalustojen 

saatavuus 

Opetukseen 
liittyvä 

 tutkimus

LUMA-aineiden jatkuvan ammatillisen 
oppimisen strategisia edellytyksiä Jatkuvan ammatillisen 

oppimisen tulevaisuus 
LUMA-aineissa: LINKS- 
hankekumppaneiden visio

3

3.1 Strategiaehdotus
Jatkuvaa ammatillista oppimista voidaan kehittää 
erilaisten mallien ja strategioiden kautta koulutus-
järjestelmästä riippuen. Tiettyjen osatekijöiden 
on kuitenkin todettu olevan toiminnan ytimessä, 
sillä ne tuovat lisäarvoa jatkuvaan ammatilliseen 
oppimiseen jokaisen LINKS-hankekumppanin 
kansallisessa kontekstissa. 

 f Yhtenäisten ja kattavien 
jatkuvan ammatillisen oppimisen 
ohjelmien toteuttaminen

 f Mahdollisuudet kasvaa innovatiivisista 
pilotoinneista laajoiksi ohjelmiksi

Pilotti voi olla paikallinen, kansallinen tai miksei 
kansainvälinenkin projekti, jossa kehitetään pieniä 
prototyyppejä. Samalla voidaan kuitenkin jo miettiä 
mahdollisuuksia laajentaa projektia jatkossa. 

Samanaikaisesti tehdään jatkuvaa reflektointia siitä, 
kuinka ylläpitää ja laajentaa valikoituja toimintamuo-
toja ja verkostoja. Kaikki LINKS-hankekumppanit 
tiedostavat tämän kaksitasoisen dynamiikan: 
eteneminen tapahtuu pienin toiminnallisin askelin, 
mutta samanaikaisesti täytyy pitää mielessä 
seuraavat suuremmat askeleet. 

 f Paikallisten tarpeiden huomioiminen 
ja paikallisten tulosten 
parantaminen verkostojen avulla 

Jatkuvan ammatillisen oppimisen ohjelmien 
laajentaminen ei tarkoita, että kaikkien opettajien 
tulisi suorittaa sama ohjelma. LINKS-hankekump-
panit korostavat ammatillisen oppimisen tarpeessa 
olevien opettajien tasavertaista kohtelua, vaikka 
opettajien tarpeet eivät välttämättä ole samoja. 
Kansallisten jatkuvan ammatillisen oppimisen 
strategioiden tulee olla riittävän joustavia, jotta 
niitä voidaan muokata paikallisesti. Erityisesti 
pienet koulut ja muut pienemmät opettajaryhmät 
tulee huomioida. 

Jatkuvan ammatillisen oppimisen suunnittelun 
ja sisällön lähtökohtana tulisi olla opettajien 
havaitut tarpeet. Vaikka tarpeiden tunnistami-
seksi saatetaan muodostaa paikallisia työryhmiä, 
niiden jäsenet eivät aina ole välttämättä mukana 
jatkototeutuksessa. Kun jatkuvan ammatillisen 

2.4 Mitä jatkuva 
ammatillinen 
oppiminen vaatii 
onnistuakseen? 

LINKS-hankekumppanit ovat osa järjestöllistä 
ympäristöä, joka muodostuu itse koulutusjärjestel-
mästä ja sen kaikista poliittisista, hallinnollisista 
ja toiminnallisista osista sekä muista julkisista ja 
yksityisistä instituutioista. Vaikka LUMA-aineiden 
opetuksen parantaminen jatkuvan ammatillisen 

oppimisen (CPD) avulla onkin kaikkien näiden 
toimijoiden yhteinen tavoite, voivat heidän 
tavoitteensa ja strategiansa erota toisistaan. 
Yhtenäisyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi on 
kuitenkin tärkeää nojautua yhteiseen viitekehykseen. 

LINKS-hankekumppanit ovat sitoutuneet työskente-
lemään omissa maissaan edellä kuvatun kaltaisen 
yhteisen LUMA-aineiden jatkuvan ammatillisen 
oppimisen (CPD) strategisen viitekehyksen 
muodostamiseksi. He ovat tunnistaneet edellytyk-
siä, joiden tulisi täyttyä jokaisessa maassa ja joita 
voidaan täydentää ja tarkentaa. 

Laadun 
varmistaminen ja 

arviointi

Jatkuvan 
ammatillisen 

oppimisen ohjelma 
LUMA-aineissa

Pitkän 
aikavälin 

ammatillinen 
oppiminen: 

kontaktiopetus, 
etäopetus 
ja näiden 
yhdistelmä

Paikalliset 
verkostot esim. 

instituutioiden, 
paikallisten 

viranomaisten, 
yliopistojen, 

työnantajien ja 
perheiden 

kanssa

Pääsy 
tieteellisiin, 

pedagogisiin 
ja didaktisiin 

materiaaleihin

Pedagoginen 
ja tieteellinen 

tuki projekteille 
ja luokassa 
tapahtuville 

aktiviteeteille

Oppimisyhteisöt

Reflektion rooli
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oppimisen strategia on määritelty paikallisesti 
(esimerkiksi koulutasolla), ja opettajat ovat siihen 
sitoutuneita, heillä on väistämättä suurempi 
panos materiaalien suunnitteluun ja sisältöihin, 
ja näin ollen ammatillisen kehityksen vaikutta-
vuus paranee. LINKS-hankekumppanit eivät näe 
opettajia vain jatkuvan ammatillisen oppimisen 
vastaanottajina vaan aktiivisina kumppaneina, 
jotka osaavat soveltaa yhdessä muodostettua 
uutta tietoa opetuksessaan.

Jatkuvan ammatillisen oppimisen koordinoin-
tia tarvitaan myös paikallistasolla. Paikallisten 
toimijoiden saattaminen yhteen niin alueellisesti 
kuin kansallisesti on tärkeää kokemusten ja 
innovaatioiden jakamiseksi. Tämän tavoitteen 
saavut tamiseksi LINKS-hankekumppanit 
korostavat voimakkaasti verkostojen kehittämistä.

 f Yhteyksien luominen tiede- ja 
koulutusyhteisöjen välille 

LUMA-aineiden opetukseen liittyy perinteisesti 
kouluja tukevia tahoja ja ohjelmia, jotka eivät 
suoraan sisälly koulutusjärjestelmän rakentei-
siin, mutta jotka ovat kuitenkin näihin kiinteästi 
yhteydessä. Ne toimivat yhteistyössä julkisen 
koulujärjestelmän ja esimerkiksi tutkimuksen, 
alueellisen kehityksen tai julkisten instituutioiden 
kanssa. 

Statuksiltaan ja organisaatioiltaan monipuoliset 
LINKS-hankekumppanit ovat tällaisessa välitason 
toimijan asemassa omissa koulutusjärjestelmissään. 

Välitasolla toimivat instituutiot ja ohjelmat 
toimivat eräänlaisena puuttuvana linkkinä tarjoten 
tieteellistä tietoa ja erityisasiantuntijoiden tietotaitoa 
tukeakseen eri toimijoiden ja instituutioiden 
uudenlaista yhteistyötä. 

LINKS-hankekumppanit ovat vakuuttuneita, 
että edellä esitellyt suositukset tarjoavat 
hyödyllisiä ideoita toimivaan ja vaikuttavaan 
jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen (CPD). 

Systeemisen muutoksen ytimessä on kuitenkin 
kaksi suurta haastetta. 

3.2 Suurimmat haasteet
 f Kaikkien opettajien tavoittaminen

LUMA-aineiden opettajien kattava tavoittami-
nen on haasteellista. LINKS-hankekumppanien 
kokemusten mukaan esimerkiksi tutkimukselli-
sen luonnontieteiden opettamisen koulutuksiin 
osallistuu jatkuvasti sama ryhmä opettajia. Syitä on 
monia, mm. järjestelykysymykset, maantieteelliset, 
taloudelliset ja opettajien motivaatioon liittyvät 
tekijät. 

Lisäksi työelämässä olevien opettajien osallistumi-
nen koulutukseen on pakollista vain tiettyyn rajaan 
asti, eikä opettajien koulutukseen osallistumista 
edistävää sijaisjärjestelmää ole kaikissa maissa 
olemassa. Siten opettajat osallistuvatkin jatkuvaan 

ammatilliseen oppimisen koulutuksiin pääasiassa 
vapaaehtoisuuteen perustuen. 

Uudet LUMA-opetuksen innovaatiot leviävät siten 
vain pieneen ryhmään opettajia, ja uusien ryhmien 
osallistaminen on haasteellista.

Jotta kaikkien opettajien tavoittamisessa 
voidaan onnistua, ja heille voidaan tarjota laajaa 
valikoimaa heidän tarpeisiinsa kehitettyjä 
jatkuvan ammatillisen oppimisen toimintamuo-
toja, täytyy huomioida toinen haaste. 

 f Kestävyyden haaste

Kestävyys ei liity vain taloudellisiin resursseihin. 
Siinä on ennen kaikkea kyse ammatillisen 
oppimisen laadusta ja koulutuksen saatavuu-
desta sekä opettajien kestävästä osallistamisesta 
kehittyvään yhteisöön, jossa opettajat voivat olla 
aktiivisia toimijoita.

Toimintamuotojen kestävyyden lähtökohtana 
ovat aina ihmiset ja heidän visionsa, sitten vasta 
taloudelliset resurssit.

Siten välitasolla toimivat verkostot ovatkin 
eräs keskeinen menestystekijä. Nämä verkostot 
koordinoivat ja levittävät innovatiivisia kehitystyön 
tuloksia eri toimijoiden välillä. Ne ovat välittäjinä 
erilaisten toimijoiden välillä koordinoiden ja 
levittäen kehitettyjä innovaatioita. Välitason toimijat 
toteuttavat toimintamuotojaan usein paikallisten, 
kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kautta. 
Vaikka hankkeet rikastuttavat ja edistävät osallistu-
jiensa ammatillista oppimista huomattavasti, ajan 
ja tilojen rajoitukset vaikuttavat niihin vahvasti. 
Näin ollen vain pientä osuutta mahdollisesta 
potentiaalista hyödynnetään laajasti. Usein 
viranomaiset suosivat edelleen selkeitä ylhäältä 
tulevia strategioita linjauksissaan riippumatta 
siitä, miten kehittymättömiksi nämä strategiat 
ovat osoittautuneet aiemmin. Välitasolla toimivien 
verkostojen rakenteet tarjoavat kuitenkin uusia 
lähestymistapoja, joita tulisi hyödyntää useammin 
poliittisissa linjauksissa. 

Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii toimenpi-
teitä opetus- ja kasvatusalan viranomaisilta kaikilla 
päätöksenteon tasoilla. Jatkuvan ammatillisen 
oppimisen tarjoajat eivät voi niitä yksin ratkaista.  

3.3 Suositukset 
päätöksentekijöille

Laadukkaan jatkuvan ammatillisen oppimisen 
(CPD) jatkuvuus ja nykyisten toimintamuotojen 
laajempi levittäminen ovat LINKS-hankekumppa-
neiden suuria huolenaiheita, jossa he tarvitsevat 
päättävien, erityisesti opetusalan, auktoriteettien 
apua systeemisen muutoksen toteuttamisessa.

Tämän vuoksi LINKS-kumppanit esittävät kolme 
tärkeää suositusta. 

 f Opetus- ja kasvatusalan viranomaisten 
sekä Euroopan unionin tulisi 

tunnustaa välitasolla toimivien 
instituutioiden keskeinen rooli entistä 
voimakkaammin ja lisätä näiden 
tekemälle toiminnalle antamaansa tukea. 

LUMA-aineiden jatkuvassa ammatillisessa 
oppimisessa mukana olevat toimijat ovat 
kehittäneet sekä innovaatioita että osoittaneet 
näiden innovaatioiden vaikuttavuuden olevan 
riittävän suuri julkisten linjausten ennustamisen 
tueksi. 

LINKS-kumppanit suosittelevatkin, että opetus- ja 
kasvatusalan viranomaiset huomioivat välitason 
toimijat jatkossa entistä vahvemmin. Tämä voi 
tapahtua eri tavoin:

• Mahdollistamalla näiden toimijoiden 
työskentely opetus- ja kasvatus-
järjestelmässä innovaatioiden 
kehittämiseksi esimerkiksi opettajien, 
kouluttajien ja koulujen kanssa 

• Tekemällä yhteistyötä toimijoiden 
kanssa suuremman mittakaavan 
projektien toteuttamisessa, jotta voidaan 
ennakoida seuraavia julkisia linjauksia 

• Turvaamalla jatkuva rahallinen tuki 
vuosien ajaksi, sillä tämä on ratkaisevaa 
esitettyjen jatkuvan ammatillisen oppimisen 
strategioiden kestävälle kehitykselle 

LINKS-kumppanit ajavat vahvasti kestävien 
rahoitusmallien luomista sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti, jotta voidaan ylläpitää 
monialaisia opetus- ja kasvatusalan verkostoja 
ja edistää innovaat ioiden syntymistä 
LUMA-aineiden opetuksessa. Kansainväliset 
projektit, erityisesti Euroopan unionin rahoittamat, 
ovat tärkeässä asemassa yl läpitämässä 
välikäsinä toimivien rakenteiden ja verkostojen 
innovointikapasiteettia. 

 f Opetus- ja kasvatusalan 
viranomaisten tulisi johtaa muutosta 
kohti oppimisjärjestelmää

Muutokseen tähtäävän strategian toteutuksessa 
ei riitä, että opiskelijat ja opettajat oppivat ja 
muuttuvat, vaan myös opetuksen tutkimuksen 
ja virallisten linjausten täytyy oppia ja muuttua. 
LINKS-hankekumppanien näkökulmasta koko 
systeemillä on tarve oppia uutta. 

Siksi pitkän aikavälin jatkuvan ammatillisen 
oppimisen hankkeiden tulisi huomioida systeeminen 
lähestymistapa opetuksen tutkimukseen tarjoten 
tätä kautta pohjaa opettajankouluttajien työlle. 
Myös opetus- ja kasvatusalan linjaukset ja niihin 
liittyvä hallinnointi tulisi ottaa huomioon, sillä ne 
määrittävät opettajantyön taustat ja kontekstin. 

Oletuksena on, että viitekehyksen mukainen jatkuva 
ammatillinen oppiminen on luonteeltaan yleispäte-
vää ja soveltuu eri tason toimijoille  (oppilaat, 
opettajat, sekä opettajankouluttajat). Tämä johtaa 
edelleen ajatukseen oppimisjärjestelmästä 

(Kreiner & Zehetmaier, 2013), joka sisältää neljä 
osatekijää: 

• Toiminta
• Reflektointi
• Autonomia
• Verkostoituminen

Vaikka molempia pareja (toiminta ja reflektointi sekä 
autonomia ja verkostoituminen) käsitellään toisiaan 
täydentävinä piirteinä, jotka tulisi pitää tietyssä 
tasapainossa, perinteisessä opettamisessa ja 
opettajankoulutuksessa reflektointi ja verkostoi-
tuminen eivät saa niille kuuluvaa huomiota. 

Siksi LINKS-kumppanit suosittelevat, että 
jatkuvan ammatillisen oppimisen linjauksissa 
korostetaan reflektoinnin ja verkostoitumisen 
merkitystä. 

 f LUMA-aineiden jatkuvaa ammatillista 
oppimista ja opetusta varten tulisi 
tehdä pitkän aikavälin linjauksia

Kansalliset ja eurooppalaiset opetusministeriöiden 
linjaukset pyrkivät nopeiden tulosten saamiseen. 
Siksi pitkän aikavälin innovatiivisten prosessien 
ylläpitäminen ei ole aina päätavoitteena, vaikka 
tällaiset prosessit ovatkin todistetusti tehokkaita 
ja toimivia. 

Muutokset ja innovaatiot vaativat kuitenkin aikaa 
ja jatkuvaa tukea; jatkuvuus vaikuttaisi olevan 
tärkein ominaisuus onnistuneelle politiikalle. 
LUMA-aineiden jatkuvalle ammatilliselle oppimiselle 
ja opetuksen kehittämiselle voidaan valita erilaisia 
strategioita, sillä ei ole olemassa vain yksittäistä 
toimivaa strategiaa. Strategian pitkäjänteinen 
ylläpitäminen ja sen toteuttamisen varmistaminen 
ovat kuitenkin välttämättömyyksiä. 

Siksi LINKS-hankekumppanit suosittele-
vat opetus- ja kasvatusalan viranomaisille 
pitkän aikavälin linjausten ja suunnittelun 
sitouttamista toimintaansa poliitt isista 
muutoksista riippumatta. Linjausten tulisi olla 
kokonaisvaltaisia ja liittyä paitsi työssä olevien 
opettajien ammatilliseen oppimiseen myös 
kaikkiin koulutusjärjestelmän osa-alueisiin, kuten 
opetussuunnitelmaan, opettajankoulutukseen, 
oppilaiden saavutusten arviointiin ja opettajien 
urasuunnitteluun. 

Systeeminen muutos vaatii kokonaisvaltaista 
ja vakaata politiikkaa. LINKS-hankekump-
panit, sekä epäilemättä myös muut jatkuvan 
ammatillisen oppimisen tarjoajat ympäri 
Eurooppaa, ovat valmiita tukemaan tällaisia 
linjauksia monin tavoin, kuten jakamalla 
onnistuneimmat innovaationsa ja prototyyp-
pinsä eteenpäin edistääkseen niiden leviämistä 
ja laajenemista. 
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