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Elinikäinen oppiminen on muotia, muttei mikään uusi ilmiö.
Koulutuspoliittinen käsite arkisesta oppimisesta on löytänyt
tiensä myös surveykysymyksiin. Tarkastelen elinikäistä
oppimista sen yhden osa-alueen, itseopiskelun ja arjessa
tapahtuvan oppimisen kannalta.

Elinikäisen oppimisen käsitteen määrittelyyn liittyy hankala ongelma. Mikäli oppiminen
nähdään laajasti evolutiivisena
sopeutumisprosessina, elinikäinen oppiminen merkitsee yksinkertaisesti ihmisenä elämis-
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Komiteamietinnön herättämiä ajatuksia ovat pohtineet esimerkiksi Silvennoinen, Tulkki ja Honkanen (1998).
He ovatkin otsikoineet ko. mietintöä kritisoivan artikkelinsa ironisesti: Iloisesti oppien hyvään elämään.
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