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Kulttuurinen muutos

Arto O. Salonen



Millainen yhteiskunta ja 
työelämä voivat vapauttaa kaikki 
ihmiset täyteen potentiaaliinsa 

ekologisen kestävyyden rajoissa?

Miten työ ja talous muuttuvat?

Onko tulevaisuuden 
kilpailukyky yritysten ja 

kansakuntien kamppailun sijaan 
kykyä ihmisten ja luonnon 

yhteismenestykseen?



Arto O. Salonen



Maria Joutsenvirta, Tuuli Hirvilammi, Marko Ulvila 
& Kristoffer Wilén: Talous kasvun jälkeen (2016) 

Talouden kolme kenttää



1) Toisintava
lähestymistapa

Asioiden tekeminen 
paremmin

TUOTTAVUUS

2) Ennakoiva
lähestymistapa

Tehdään parempia 
asioita

UUDET RATKAISUT

3) Uudistava 
lähestymistapa

Uudistetaan ihmisen 
maailmansuhdetta

TARPEIDEN UUDELLEEN 
MÄÄRITTELY

Millaista oppimista kulttuurinen muutos edellyttää?

Mukaillen Arto O. Salonen, lähteitä: Sterling (2003, 2010), Bateson (1972)

Järki Järki + kokemus Järki + kokemus + 
tunne, mielikuvitus



Työprosessin hallinta

Työyhteisössä 
toimiminen

Toimintaympäristön 
tuntemus

ENNAKOIVA OSAAMINEN

• Elinkaariajattelu 

• Vastuullinen yritystoiminta 

• Arvot, asenteet ja ammattietiikka

• Säännösten vaatimukset 

• Kiertotalous ja jakamistalous

• Päästötön energia

• Hyvinvoinnin tekijät

• Alan kestävän kehityksen teknologia

• Toimintaympäristön muutokset ja 
tulevaisuus

TOISINTAVA OSAAMINEN

• Materiaalitehokkuus

• Kierrätys

• Energiatehokkuus 

• Kemikaalien ja ongelmajätteiden 
hallinta

• Tuotannon päästöjen hallinta

• Työterveys- ja turvallisuus 

• Asiakaspalvelu

• Työprosessin arviointi ja 
kehittäminen

TOISINTAVA OSAAMINEN

• Organisaation arvot ja tavoitteet

• Keke liiketoiminnassa

• LYT-järjestelmien tuntemus

• Työyhteisön ympäristö-
vastuullisuuden, hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden edistäminen 

UUDISTAVA OSAAMINEN

• Kestävyyskysymysten tarkastelu 
globaalissa viitekehyksessä

• Ekososiaalinen sivistys
• Tietoisuus- ja tunnetaidot
• Tulevaisuuslukutaito
• Muutoksen tekeminen

Globaali ulottuvuus

ENNAKOIVA / 
REFLEKTIIVINEN OSAAMINEN

• Systeeminen ajattelu

• Kriittinen ajattelu

• Ongelmanratkaisun taidot

• Yhteistyö- ja vuoro-
vaikutustaidot

• Luovuus, innovaatiokyky

Kohti uudistavaa 
kestävyysosaamista

?



Raami, A. (2016). Älykäs intuitio.

Tarvitsemme kykyä olemassa olevan ylittämiseen.

NÄKÖKULMAN AVARTAMINEN



Miten avarasti näemme tulevaisuuden?

Kuinka osaamme käyttää tulevaisuutta nykyhetkessä?

Lähde: Bland, J. & Westlake, S. (2013). Don’t stop thinking about tomorrow. A modest defence of futurology. Nesta.
https://media.nesta.org.uk/documents/dont_stop_thinking_about_tomorrow.pdf

VAIHTOEHTOISTEN TULEVAISUUKSIEN KUVITTELU

Pouru, L. & Wilenius, M. (2018). Tulevaisuuslukutaito navigaatiovälineenä kuudennessa aallossa: kuinka integroida tulevaisuus 
lukio-opetukseen? Futura 37(2/2018), 12-23. 

https://media.nesta.org.uk/documents/dont_stop_thinking_about_tomorrow.pdf


Uusi osaaminen ei tulevaisuudessa noudata 
perinteisiä ammatti- ja koulutusalarajoja

Esimerkki: kiertotalouden osaaminen edellyttää koko 
tuotantoketjun hallintaa

Esimerkki: mikä on logistiikka-alan työntekijän 
osaamisalue, kun liikenne automatisoituu?

Vai luoko opiskelija itselleen 
työn, jota ei vielä edes ole?



Ammatillinen 
koulutus

AMMATTITAITO
-VAATIMUKSET

Työelämä

Nykyiset tarpeet
• Toisintava osaaminen

Tulevaisuuden tarpeet
• Ennakoiva osaaminen

Systeemitason muutos
• Uudistava osaaminen

Tutkimustieto

Tarvitsisimmeko 
dynaamista 
osaamisen 
rakentamista?



YHTEISKUNTAA 
UUDISTAVAN 

ORGANISAATION 
PIIRTEITÄ

1.  SUHDE YHTEISKUNTAAN

• Verkottunut
• Globaali ajattelu
• Päämääränä yhteiskunnan 

uudistaminen

2. YHTEISÖ UUDISTAJANA

• Vuorovaikutus ja moninaisuus
• Yhteisluova organisaatio
• Uudistavat kumppanuudet

4. OPPIMINEN

• Yksilön oppimisesta yhteisön 
oppimiseen ja osaamiseen

• Oppiminen muutoksen 
tekemisenä

3. TULEVAISUUTEEN 
SUUNTAUMINEN

• Ennakoinnista unelmointiin
• Yhteiset tulevaisuuskuvat 

muutoksen ohjaajina



AMMATILLINEN 
KOULUTUS

MUUTOS

• Ekologinen 
jälleenrakennus

• Tulevaisuuden 
ratkaisut

TYÖELÄMÄ

KEHITTÄMISKUMPPANUUS
Yhteinen visio
Ekososiaalinen sivistys
Oppivat yhteisöt ja verkostot

TUTKIMUS

Oppiminen
Uudistuminen

Parhaat käytännöt
Koulutuksen 
kehittäminen

Oppiminen
Uudistuminen

Työelämän 
kehittäminen

Tulevaisuuden koulutus perustuu oppilaitosten 
ja työelämän kehittämiskumppanuuteen, jonka 

keskiössä on yhteiskunnan uudistaminen?

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNlceLjLnOAhWDBiwKHUa1BP0QjRwIBw&url=https://pixabay.com/fi/suurennuslasi-l%C3%A4pin%C3%A4kyv%C3%A4-clipart-1010537/&psig=AFQjCNGGSR87PzqfqAkoxqwrOwTJ7LImTg&ust=1470995627231326


”Kumppanuuksia rakennetaan ja 
syvennetään, tavoitteena on päästä 
erillisyydestä vuorovaikutukseen ja 
yhteiseen muutoksen tekemiseen 

verkostoissamme.”

”Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteemme ovat 
kunnianhimoisia. Toimimme muille 

systemaattisesti kehittyvänä esimerkkinä 
pienentämällä ympäristövaikutuksiamme ja

minimoimalla hiilijalanjälkemme.” 

”Yhteisömme tavoitteena on laajentaa 
käsitystämme kestävyystaidoista kohti 
ekososiaalista sivistystä ja globaalia 

ulottuvuutta.”

”Yhteisöstä nouseva muutos mahdollistetaan 
vahvistamalla yhteyksiä, moninaisuutta 

ja vuorovaikutusta.” 

”Innovoimme yhteistyössä yrityselämän, 
opetusalan, omistajakuntien ja asiakkaiden kanssa 
… kestävää kehitystä edistäviä koulutustuotteita, 
.. osaamiseen perustuvia, yhteiskuntaa uudistavia 
ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin.”

”Koulutuksella on myös rooli työkentän 
muovaajana, aktiivisena toimijana ja 
kehityksen yhteistyökumppanina.”

https://www.lhkk.fi/wp-content/uploads/strategia.pdf

https://www.lhkk.fi/wp-content/uploads/strategia.pdf
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