
Tutkimus tuottaa tietoa aikuisten osaamisen parantamiseksi

Tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa mm. 
kouluttajille, päättäjille ja tutkijoille Suomen 
aikuisväestön taidoista ja toiminnasta. Tuloksia 
voidaan käyttää monipuolisesti koulutus- ja työ-
voimapoliittisten toimenpiteiden valmistelussa 

ja maamme aikuisten osaamisen kehittämisessä. 
Näin taataan menestymisen edellytykset myös 
tulevaisuudessa. Suomessa kerättyjä tietoja tul-
laan vertailemaan muissa osallistujamaissa saatui-
hin tietoihin.  

Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 

Tutkimuksella selvitetään aikuisten perustaitoja

PIAAC on Taloudellisen yhteistyön ja kehityk-
sen järjestö OECD:n aloitteesta käynnistetty 
kansainvälinen tutkimus, johon osallistuu 25 
maata. Tutkimuksen suomenkieliseksi nimeksi on 
vakiintunut Kansainvälinen aikuistutkimus. Tut-
kimuksessa selvitetään aikuisväestön eri elämän-
alueilla tarvitsemia perustaitoja ja niiden käyttöä 
työssä ja arkielämässä. Keskeisenä kiinnostuksen 
kohteena ovat lukutaito, numeeriset taidot sekä 

ongelmanratkaisutaidot tietoteknisessä ympäris-
tössä. Samalla saadaan uutta tietoa suomalaisten 
aikuisten koulutuksesta, toiminnasta kansalaisena 
ja työntekijänä sekä näiden tekijöiden yhteyksistä 
taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tutki-
muksen tiedonkeruu alkaa syksyllä 2011 ja päät-
tyy keväällä 2012, ja se toteutetaan henkilökoh-
taisina haastatteluina. Tutkimuksen ensimmäiset 
tulokset julkaistaan vuonna 2013.   



Tutkimuksen verkkosivut: www.piaac.fi

Yhteystiedot: Professori Antero Malin, Koulutuksen tutkimuslaitos, antero.malin@jyu.fi, puh. 050 411 6551
Tutkija Marko Ylitalo, Tilastokeskus, Marko.Ylitalo@stat.fi, puh. 09 1734 3560

Osallistujat valitaan haastatteluihin satunnaisotannalla

Tietojen kansainvälinen vertailtavuus edellyttää riittävää 
määrää haastatteluja, mikä tarkoittaa 5 000 suomen-
kielisen ja 300 ruotsinkielisen henkilön haastattelua. 
Tutkimukseen osallistujat poimitaan satunnaisotan-
nalla koko Suomessa asuvan aikuisväestön joukosta.

Tilastokeskuksen tilastohaastattelijat ottavat 
yhteyttä tutkimukseen valittuihin henkilöihin 

sopiakseen haastattelusta. Haastattelu tehdään 
kahden kesken rauhallisessa ympäristössä, esi-
merkiksi haastateltavan kotona. Haastattelun 
ensimmäisessä osassa kysytään mm. koulutuksesta, 
työstä ja taitojen käytöstä. Toisessa osassa tehdään 
tietokoneella tai paperilla tehtäviä, jollaisia aikui-
set arkielämässäänkin kohtaavat. 

Osallistuminen on tärkeää

Osallistuminen tutkimukseen on tärkeää, koska 
jokainen haastateltava edustaa satoja suomalaisia 
aikuisia. Otokseen valittua henkilöä ei voida kor-
vata toisella henkilöllä. Osallistuminen tutkimuk-
seen varmistaa, että päätöksentekijöillä ja muilla 
tulosten hyödyntäjillä on käytössään mahdollisim-
man luotettavaa tietoa.  

Vastaukset säilyvät luottamuksellisina 

Tutkimuksen tekijöitä velvoittaa lainsäädäntö. 
Laki määrää, että mitään tutkimuksessa saatuja 
tietoja ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tutkimuk-
sessa mukana olevat työntekijät ovat allekir-
joittaneet salassapitositoumuksen, jossa he ovat 
sitoutuneet pitämään haastateltavilta saadun 
tiedon luottamuksellisena. Ennen kuin aineisto 
luovutetaan tutkijoille ja kansainväliseen tut-
kimuskäyttöön, yksittäistä vastaajaa koskevat 

tunnistetiedot poistetaan. Tuloksia julkaistaan 
ainoastaan tilastollisiin analyyseihin perustuvina 
yhteenvetoina. 

Tutkimuksen kansallisina rahoittajina toimivat 
opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeino-
ministeriö. Tutkimuksen ohjaukseen osallistuu 
myös Opetushallitus. Tutkimuksen toteuttavat 
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen 
tutkimuslaitos ja Tilastokeskus. 

On erittäin tärkeää, että kaikki Suomen 
aikuiset ovat tutkimuksessa edustettuina. 
 Tutkimukseen tarvitaan tietoa Suomessa asuvilta 
16–65-vuo tiailta henkilöiltä: työssä olevilta, 
työttömiltä, eläkeläisiltä, kotona olevilta ja opis-
kelijoilta – erilaisen koulutuksen saaneilta henki-
löiltä.


