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ESIPUHE

Ennakoinnin merkitys on kasvanut koulutuksen alalla. Tämä on lisännyt tarvetta pohtia 
koulumaailman tulevaisuutta eri näkökulmista. Tässä raportissa luodaan yleiskatsaus siitä, 
miltä koulunkäynti, kehittäminen ja osaaminen saattavat näyttää pitkän aikavälin tulevaisuu-
dessa.  

Raportin taustalla on Opetushallituksessa tehtävä ennakointityö. Opetushallituksessa on pit-
kään ennakoitu osaamis- ja koulutustarpeita. Tärkeässä roolissa on Osaamisen ennakointi-
foorumi, jonka asiantuntemusta osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa hyödynnetään. 

Lisäksi Opetushallituksen ennakointityössä on ennakoitu peruskouluverkon kehitystä ja laa-
jemminkin pohdittu koulutuksen tulevaisuutta. Tässä raportissa kootaan yhteen koulutus- ja 
osaamisaiheisia ennakointiteemoja ja laajennetaan tarkastelua muun muassa koulutuksen 
ohjaukseen ja ennakointilähtöiseen kehittämiseen.

Ennakoinnin tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Emme voi tarkkaan tietää, 
miltä maailma näyttää esimerkiksi 10 - 15 vuoden päästä, mutta voimme rakentaa erilaisia 
skenaarioita ja mahdollisia kehityskulkuja.  Ne voivat olla lähellä tämän hetken tilannetta tai 
poiketa siitä suurestikin. Ennakointi ei voi kertoa tarkalleen miltä maailma tulevaisuudessa 
näyttää, mutta erilaisten tulevaisuusnäkymien avulla voimme luoda erilaisia vaihtoehtoja 
tulevaisuudelle ja myös reagoida niihin jo edeltä käsin. Tämä palvelee osaltaan koulutuksen 
kehittämistyötä.

Raportissa tulevaisuusnäkymät ovat syntyneet kirjallisuuden, raporttien ja Opetushallituk-
sen ennakointityön pohjalta. Kyseessä ei ole Opetushallituksen virallinen näkemys tai kan-
nanotto, vaan ennakoinnista nousevaa pohdintaa koulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden 
näkymistä. 

Toivon, että raportti virittää lukijaa omasta näkökulmastaan pohtimaan, miltä koulutuksen 
ja osaamisen maailma näyttää tulevaisuudessa.

Kari Nyyssölä
Opetusneuvos
Opetushallitus
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TIIVISTELMÄ

Raportissa tarkastellaan, millainen on koulutuksen maailma tulevaisuudessa ja miten enna-
kointia voidaan hyödyntää tulevaisuuden rakentamisessa. Teemoina ovat tulevaisuuden kou-
lumaailma, koulutuksen ohjausjärjestelmä, kehittäminen ja vaikuttavuus sekä tulevaisuuden 
osaamis- ja koulutustarpeet. 

Koulutuksen taustalla vaikuttavat laajat muutostrendit, kuten digitalisaatio, työn murros, 
demograafinen kehitys ja ilmastonmuutos. Tämä näyttäytyy koulutuksen kannalta siten, että 
tulevaisuudessa oppiminen kaikkiallistuu ja yksilöllisten opintopolkujen merkitys lisääntyy. 
Koulutuksen perinteiset hierarkkiset rakenteet liudentuvat ja niiden ympärille rakentuu 
entistä enemmän verkostomaisia toimintatapoja ja kumppanuuksia, joissa oppimista tunnis-
tetaan ja tunnustetaan monimuotoisesti.   

Lisäksi opetusteknologia kehittyy, ja se voi tuoda uudenlaisia mahdollisuuksia edistää ope-
tuksen henkilökohtaistamista, oppimisen seuraamista, oppijan ohjausta ja tukitoimia sekä 
yhteisöllisiä toimintatapoja.   

Koulutuksen ohjauksen keskeisenä viitekehyksenä on valtion ja kuntien välinen ohjaussuhde. 
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjinä toimivat kunnat hakevat uudenlaista roolia itselleen 
tulevaisuudessa sivistys- tai osaamiskuntina SOTE-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille. 
Ohjauksen taustalla vaikuttaa myös ylikansallinen ohjaus varsinkin OECD:n ja Euroopan 
unionin taholta. Se on luonteeltaan pehmeää ohjaamista indikaattoreiden, suositusten, 
verkostojen ja yhteisten toimintatapojen avulla. 

Keskeinen lähtökohta koulutuksen kehittämiselle on oppivan yhteisön luominen. Se edellyt-
tää osallisuuden synnyttämistä ja aitoa kokemusta muutoksen tarpeesta sekä myös vahvaa 
pedagogista johtamista. Yhtenä lähestymistapana voidaan esittää, että systeemisen muutok-
sen aikaansaamiseksi ei riitä vain tekemisen muuttaminen, vaan se vaatii myös rakenteen ja 
kontekstin muuttamista. Ennakoinnilla on myös entistä merkittävämpi rooli kehittämistoi-
minnassa. Monimuotoisten haasteiden ratkaisussa tarvitaan erilaisten ratkaisupolkujen hah-
mottamista sekä niiden ennakoitujen vaikutusten arviointia. 

Osaamisen taso on Suomessa edelleen hyvä kansainvälisessä tarkastelussa, mutta pidem-
män ajan tarkastelussa on nähtävissä heikentymistä. Toisaalta osaamisen merkitys kasvaa 
tulevaisuudessa. Merkitystään lisäävät varsinkin muutoksen hallintaa edistävät geneeriset 
osaamiset, kuten ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus ja oppimiskyky. Toisaalta tarvi-
taan substanssiin liittyvää osaamista, kuten digiosaamista. On myös todettu, että eri amma-
teilla voi olla hyvinkin samankaltaisia osaamistarpeita. Perinteisen ammatti-identiteetin rin-
nalla voidaan yhä enemmän puhua osaamisidentiteetistä. Lisäksi oppimisesta ja osaamisen 
hankkimisesta on tulevaisuudessa muodostumassa yhä enemmän yhteisöllinen prosessi, 
jossa ihmisten lisäksi vuorovaikutuksessa ovat instituutiot, verkostot ja alustat.

Asiasanat: Koulutus, ohjaus, kehittäminen, vaikuttavuus, osaaminen, ennakointi
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ABSTRACT

Education in the future

School attendance, development and competence from the viewpoint of 
anticipation

This report looks at the future world of education and the ways in which anticipation can be 
used to build the future. Its themes comprise the school world of the future, the steering 
system of education, development and impact as well as future competence and education 
needs. 

Major drivers of change are at work in the background of education, including digitalisation, 
the transformation of work, demographic development and climate change. From the per-
spective of education, this means that learning will become ubiquitous and individual study 
paths will grow in significance. The traditional hierarchical structures of education will 
erode, and network-based practices and partnerships will increasingly be built around them, 
in which learning is identified and recognised diversely.   

In addition, teaching technologies will improve and may create new possibilities for develop-
ing the individualisation of teaching, monitoring of learning, guidance and support measures 
provided for learners and communal practices.   

The relationship between the central government and municipalities will be a key frame of 
reference for the steering of education. As providers of education and training, local govern-
ments will seek a new role in the future as municipalities of education and culture or com-
petence when social welfare and health care services are transferred to wellbeing services 
counties. Supranational steering, especially by the OECD and the European Union, will also 
exert influence in the background of national steering. This soft form of steering will take 
place through indicators, recommendations, networks and common operating practices. 

Creating a learning community is a key starting point for developing education. The precon-
ditions for this are generating participation and a genuine experience of a need for change 
as well as strong pedagogical leadership. One approach is suggesting that achieving sys-
temic change requires changing not only the way things are done but also the structures and 
contexts of doing. Anticipation will also play an increasingly important role in development 
efforts. To solve complex challenges, different solution paths must be identified, and their 
anticipated impacts must be assessed. 

International examinations indicate that while the level of competence remains good in Finland, 
a deterioration can be seen over the longer term. On the one hand, competence will become 
more important in the future. In particular, generic competences that facilitate change man-
agement, including problem-solving skills, self-regulation and ability to learn, will grow in 
significance. On the other hand, substance competence will be needed, such as digital compe-
tence. It has also been found that the competence needs in different occupations may be very 
similar. In addition to a traditional professional identity, we can increasingly also talk about 
a competence identity. Learning and acquiring competence will additionally become a more 
communal process in which not only people but also institutions, networks and platforms will 
interact.

Keywords: Education, steering, development, impact, competence, anticipation
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1 JOHDANTO

Tulevaisuus on jo täällä, älä jää rannalle! Tämä on hyvä pitää mielessä, kun pohdimme kou-
lumaailman tilannetta, haasteita ja mahdollisuuksia. Tulevaisuuskuvien hahmottamisella ja 
ennakoinnilla voimme luoda kuvaa siitä, minkälainen on koulutuksen maailma tulevaisuudessa 
ja miten siihen voidaan varautua. Samalla voimme vaikuttaa siihen, minkä tulevaisuuspolun 
lopulta valitsemme. Ennakoinnilla emme siis vain ennakoi, vaan myös luomme tulevaisuutta.  

Tässä raportissa pohditaan, minkälainen on tulevaisuuden koulumaailma ja miten sitä voi-
daan ennakoinnilla kehittää. Ennakointia lähestytään kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin 
pohditaan, miten koulutuksen maailma ja siihen liittyvät ilmiöt näyttäytyvät tulevaisuudessa 
ennakointitulosten ja muiden tulevaisuusaiheisten esitysten pohjalta. Keskeisiä tähän liitty-
viä teemoja ovat opetuksen henkilökohtaistuminen, opetusteknologian kehitys, oppimisen 
kaikkiallistuminen ja tulevaisuuden osaaminen. Pohdinnan kohteena ovat myös koulutuksen 
järjestämiseen liittyvät teemat, kuten kuntien rooli tulevaisuudessa, sekä kouluverkon, opet-
tajatarpeen ja rahoituksen kehitysnäkymät.  

Toiseksi tarkastellaan, miten ennakointia itseään voidaan koulutuksen saralla hyödyntää. 
Voidaan esimerkiksi ajatella, että koulutusinstituutio on lähtökohtaisesti tulevaisuuteen 
suuntautunut järjestelmä, jossa luodaan tulevaisuuden edellytyksiä oppilaille, opiskelijoille 
ja elinikäiseille oppijoille. Samalla voidaan nähdä, että opetussuunnitelma on keskeinen 
tulevaisuusdokumentti, jonka syntyminen on laaja-alaisen ennakoinnin tulosta. Tämä tuo 
ennakoinnin lähelle koulutuksen ohjausta, kehittämistä ja vaikuttavuutta sekä näihin liittyviä 
systeemisen ajattelun lähtökohtia. 

Ennakointi on raportin keskeinen käsite. Ennakointia ja laajemmin tulevaisuustietoa voidaan 
määritellä monella tavalla. Parkkonen ja Vataja (2019) puhuvat tässä yhteydessä myös tule-
vaisuustyöstä, jolla he tarkoittavat kaikkea tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa. Siihen voi 
sisältyä esimerkiksi jatkuvaa ennakointia, projektitoimintaa ja muuta kehittämistyötä. Enna-
kointi on puolestaan määritelty siten, että se on järjestelmällistä ja tietoista tulevaisuuden 
vaihtoehtojen tarkastelua. Ennakointi voidaan ymmärtää siten, että se on esimerkiksi tule-
vaisuusuustiedon tuottamista, oppimisprosessi, yhteisten tulevaisuuksien hahmottamista tai 
päätöksentekoa alustava ja tukeva prosessi. (Emt.)

Euroopan unioni on samansuuntaisesti määritellyt ennakoinnin siten, että se pitää sisällään 
tulevaisuuden tutkimisen, ennakoinnin ja muokkaamisen. Määritelmän jatkossa lähennytään 
ennakoinnin strategista näkökulmaa, jolloin ennakoinnin tavoitteeksi asetetaan kollektiivisen 
älykkyyden luominen ja sen käyttäminen kehityskulkujen ennakoimiseksi. Lähtökohtana on 
jäsennelty, systeeminen ja järjestelmällinen tapa toteuttaa ennakointia. Strategisella enna-
koinnilla pyritään myös siihen, että ennakointi sisällytetään Euroopan unionin päätöksente-
koon. (EU 2021; vrt. Heino 2021.) 

Miller (2018) on Parkkosen & Vatajan (2019) mukaan tuonut esille kaksi tapaa, joiden kautta 
ennakointia tehdään. Ensinnäkin voidaan kartoittaa tulevaa tai emergentteja eli uusia ja nou-
sevia ilmiöitä. Tulevaisuuden kartoittamisessa kyse on yksilön kyvystä tarkkailla ja ennakoida 
arjen kautta tulevia tapahtumia sekä kyvystä muodostaa näiden havaintojen pohjalta tulkintoja 
tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat tulkinnat auttavat yksilöä oman toiminnan suunnit-
telussa ja arjessa selviytymisessä. Toiseksi emergenttien kartoituksessa on kyse kyvystä 
havainnoida ja käyttää nykyhetkeä uusien ja kuvitteellisten tulevaisuuksien luomiseen. 
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Lisäksi ennakoinnista voidaan erottaa konstruktivistinen lähestymistapa, jossa tulevaisuutta 
koskevaa tietoa synnytetään dialogisen prosessin kautta. Näin tuotettu ennakointitieto on 
sosiaalisesti rakentunut. Taustalla on ajatus siitä, että tulevaisuutta ei voi tietää, joten se 
täytyy sen sijaan luoda. Tietokäsityksen osalta tämä lähestymistapa eroaa todennäköisiin ja 
mahdollisiin tulevaisuuksiin keskittyvästä ennakoinnista, joka perustuu tilastollisten havain-
tojen kautta selittämiseen ja näin usein menneen toistamiseen. Tällaista menetelmää hyö-
dynnetään esimerkiksi ekonometristen mallien avulla tehdyssä ennakoinnissa. (Tuomi 2019, 
1, 5, 12.)

Tässä raportissa ennakointi ymmärretään varsin laaja-alaisesti. Siihen kuuluvat näkemykset 
ennakoinnista tulevaisuuskuvien sosiaalisena rakentumisena, ennakointi oppimisprosessina 
ja kyvykkyyden muotona, ennakointi strategisen ja operatiivisen tason kehittämisen väli-
neenä, ennakointi tilastopainotteisena menneen kehityksen hyödyntäjänä sekä ennakointi 
voimaantumisen ja mahdollisuuksien luomisen välineenä. 

Viimeaikaisessa keskustelussa on tuotu esille, että ennakointitietoa tulisi hyödyntää aiempaa 
enemmän koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja koulutuksen kehittämisessä. Raportti 
vahvistaa osaltaan tietopohjaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Koulutukseen liittyvää 
ennakointia on tehty osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin näkö kulmasta jo pitkään 
esimerkiksi Opetushallituksessa sekä myös muualla, kuten maakuntien liitoissa, ELY-kes-
kuksissa sekä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Tärkeä toimija on myös 
vuonna 2017 työnsä aloittanut Osaamisen ennakointifoorumi. Tässä raportissa käsitellään 
osaamis- ja koulutustarpeita, mutta tarkastelu kytketään laajempaan keskusteluun osaami-
sen luonteesta.

Lisäksi tarkastelua laajennetaan tästäkin eteenpäin siten, että kohteena on koulutuksen ja 
osaamisen hankkimisen tulevaisuuden näkymät järjestelmätasolla. Tähän kuuluvat pohdin-
nat koulutuksen ohjausjärjestelmän luonteesta tulevaisuudessa, koulutuksen kehittäminen 
ennakoinnin näkökulmasta sekä koulutuksen vaikuttavuuden tarkastelu ja siihen liittyvät 
ennakointi- ja tulevaisuusnäkökulmat.

Raportissa koulutusta käsitellään monessa kohdin varsin yleisenä terminä, joskin pääpaino 
on perusopetuksena. Tätä voidaan perustella käytännön rajauksen tarpeella, mutta myös 
sillä, että perusopetus kaikille ikäluokille tarkoitettuna koulumuotona on kaikkein laajin 
koulutusmuoto, johon usein myös kiinnitetään eniten huomiota. Toisaalta esimerkiksi osaa-
miseen ja osaamistarpeisiin liittyvät teemat koskevat varsinkin ammatillisesti orientoitunutta 
koulutusta. 

Raportti jäsentyy seitsemään lukuun, joista ensimmäisessä on johdateltu raportin tema-
tiikkaan ja ennakointiajatteluun sekä tehty tarkasteluun liittyviä rajauksia. Toisessa luvussa 
tarkastellaan tulevaisuuden osaamisen ja oppimisen maailmaa, jossa keskiössä on koulutus-
maailman skenaariot, koulutusjärjestelmien kehitys, oppimisen henkilökohtaistuminen sekä 
opetusteknologian kehittyminen. Kolmannessa luvussa käsitellään koulutuksen ohjausjär-
jestelmää, johon kuuluvat ohjauksen kehityksen tarkastelu sekä yleisestä että koulutoimen 
näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan valtio–kunta-ohjaussuhteen luonnetta ja tulevaisuuden 
näkymiä sekä ylikansallisen ohjauksen roolia. 

Neljännessä luvussa teemana on koulutuksen kehittäminen ja ennakoinnin rooli siinä. Tar-
kastelussa käydään läpi koulutuksen kehittämisen luonnetta ja sen kytkentöjä systeemiseen 
ajatteluun sekä oppivan yhteisön luomiseen. Samalla tarkasteluun kytketään ennakoinnin 
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mahdollisuudet kehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Viidennessä luvussa pohdi-
taan koulutusta vaikuttavuuden näkökulmasta. Esillä ovat vaikuttavuuden määrittely osana 
tuloksellisuusajattelua ja vaikutusketjukäsitettä sekä vaikuttavuuden mittaamisen haasteet. 
Lisäksi luodaan erityisesti perusopetuksen tilannekuvaa ja rakennetaan tulevaisuusnäkymiä 
opettajatarpeen, kouluverkon ja kustannuskehityksen osalta. Kuudennessa luvussa pohdi-
taan tulevaisuuden osaamista. Pohdinnan kohteena ovat muun muassa osaamisen määrittely 
ja sen suhde yleissivistykseen, osaamisen tyypit, osaamisen hierakkisuus ja tulevaisuuden 
osaamistarpeet, näkymä tulevaisuuden osaamiskäsityksestä sekä koulutusvalinnat. Seitse-
männessä eli viimeisessä luvussa vedetään tulokset yhteen ja luodaan ennakoivia tulevai-
suuden suuntaviivoja. 

Tavoitteena on, että raportti herättää ajatuksia ja pohdintoja siitä, mihin suuntaan koulutuk-
sen maailmaa on syytä viedä. Koulu, tulevaisuus ja ennakointi ovat paljon tiiviimmin kytkey-
tyneet toisiinsa kuin usein ajatellaan. Tulevaisuus voi jo olla täällä, mutta varmasti tulevai-
suutta tehdään jo nyt.  
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2 OSAAMISEN JA OPPIMISEN TULEVAISUUS 

Tulevaisuudessa kohdataan laajoja muutosilmiöitä, kuten digitalisaatio, työn murros. kau-
pungistuminen ja ilmastonmuutos. Niillä on heijastusvaikutuksia myös koulumaailmaan, 
jossa oppiminen ja osaamisen hankkimisen tavat muuttuvat tulevaisuudessa. Muutosilmiöt 
voivat näyttäytyä haasteina ja jopa uhkina koulutuksen kannalta, mutta toisaalta niihin liittyy 
paljon mahdollisuuksia. 

Luvussa1 käydään läpi joitain keskeisiä, pääosin kansainvälisiä puheenvuoroja ja skenaarioita 
koulutuksen tulevaisuudesta. Tarkastelun kohteena ovat koulutukseen liittyvät tulevaisuuden 
skenaariot, koulutusjärjestelmä ja rahoitus, opetussuunnitelmat ja henkilökohtaistaminen 
sekä teknologia.

2.1  Tutkintojen painoarvo vähenee ja verkostomaiset 
koulutusrakenteet vahvistuvat 

Koulutuksen muutosten lähtökohdat nousevat monien historiallisten kehityskulkujen kautta, 
joiden myötä koulutus on muovautunut sosiaaliseksi, kulttuuriseksi ja yhteiskunnalliseksi 
instituutioksi. Kehityskulkujen pohjalta ja niiden jatkoksi on mahdollista rakentaa tulevaisuu-
den koulumaailmaa ilmentäviä skenaarioita. Seuraavassa käydään tarkemmin läpi koulu-
tuksen kehityksen lähtökohtia sekä koulumaailmaan liittyviä skenaarioita. Niissä korostuvat 
muun muassa oppimisen kaikkiallistuminen, koulutuksen avautuminen ulkomaailmaan, tut-
kintojen painarvon väheneminen sekä verkostomaiset koulutusrakenteet. 

Koulumaailman kehityskulut kiinnittyvät yhä enemmän systeemiseen 
ajatteluun 

Tulevaisuuden kehitystä on tarkasteltu megatrendien ja muutosilmiöiden pohjalta kirjalli-
suudessa ja useissa puheenvuoroissa (esim. Dufva 2020). Koulutuksen osalta tulevaisuu-
den muutosilmiöitä on tarkastellut Osaamisen ennakointifoorumi (OEF), joka on lähestynyt 
aihetta osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kannalta. Keskeinen OEF:n havaitsema 
muutosilmiö on digitalisaatio ja teknologinen kehitys. Siinä digitalisaation nähdään muut-
tavan toimintatapoja yrityksissä sekä asiakkaan käyttäytymisessä, ja siitä tulee yritykselle 
näin keskeinen toiminta- ja kilpailuedellytys. Digitalisaation nähdään muuttavan erityisesti 
palvelualoja, joissa toimintojen digitalisointi on vielä alkuvaiheessa. Samaan aikaan tekoälyn 
käyttö automatisoi useita toimintoja ja big datan hyödyntäminen yleistyy, alustatalous laaje-
nee ja analytiikka auttaa päätöksenteossa. (OPH 2019, 15–16.)

Toinen laaja muutosilmiökokonaisuus liittyy ekologiaan ja luontoon liittyviin kehityskulkuihin. 
Taloudellisuuden ja ekologisuuden nähdään kehittyvän tulevaisuudessa samassa tahdissa, ja 
innovaatioissa korostuu luontoarvojen merkitys. Kolmanneksi muutoksessa ovat työmarkki-
nat, joka liittyy meneillään olevaan työn murrokseen. OEF näkee uusien työpaikkojen synty-
vän erityisesti korkean teknologian yrityksiin sekä pitkälle jalostettujen tuotteiden jalostuk-
seen ja markkinointiin. Toisaalta työmarkkinoilla tapahtuu työehtojen polarisoitumista sekä 
epätyypillisten työsuhteiden lisääntymistä. Lisätyövoimaa tulee merkittävästi nykyistä enem-
män ulkomailta. (Emt., 16–17.)

1 Luku pohjautuu ”Perusopetuksen ja kouluverkon tulevaisuus” -julkaisuun (Nyyssölä & Kumpulainen 2020). Siinä käsiteltyjä aineis-
toja on käsillä olevassa julkaisussa laajennettu ja tarkastelua on syvennetty. 
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Tulevaisuuden muutostekijät heijastuvat myös koulutukseen, jonka tulevat kehityskulut ovat 
osaltaan sidoksissa aiempaan kehitykseen. Koulutusta voidaan OECD:n näkemyksen mukaan 
pitää sosioekonomisena suuntauksena, joka on kasvanut yli vuosisadan ajan ja laajenee edel-
leen. Tähän vaikuttaa kaksi tekijää. Ensinnäkin virallisen koulutuksen saatavuus lisääntyy 
edelleen varhaiskasvatuksen lisääntyessä sekä erilaisten koulun ulkopuolisten oppimisoh-
jelmien ja keskiasteen jälkeisten koulutusohjelmien määrän kasvaessa. Toiseksi koulu-
tukseen osallistuminen on laajentunut siellä, missä tasa-arvokuiluja on pyritty kuromaan 
umpeen. Tämä näkyy sekä koulutukseen osallistumisen laajentumisena että koulutusohjel-
mien sosiaalisen monimuotoisuuden lisääntymisenä. (OECD 2020a, 31.)

Lisäksi oppimistutkimuksen tulokset luovat näkymää koulun uudistamiselle. Samaan aikaan 
odotukset koulunkäyntiä kohtaan kasvavat. Huolimatta muodollisen oppimisen paremmasta 
saatavuudesta suurella osalla väestöä on jatkuvia ja merkittäviä oppimisvajeita, mikä aiheut-
taa skeptisyyttä sekä koulutuksen laadusta että tasapuolisuudesta nykyisissä järjestelmissä. 
Huolta esiintyy myös elinikäisen oppimisen tarjonnasta ja luonteesta. Oppimiseen liittyvän 
mittaamisen jatkuvasta kehittymisestä huolimatta koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtu-
van oppimisen eroja ei ole tarkemmin määritelty. (Emt.)

OECD on tuonut esille kolme perushaastetta, joita tulevaisuuden oppijat kohtaavat. Ensim-
mäinen haaste liittyy ympäristöön, johon sisältyy hallitsevana teemana ilmastonmuutos ja 
maailman luonnonvarojen ehtyminen. Toinen haaste on taloudellinen. Tähän liittyen tarvitaan 
uusia taloudellisia, institutionaalisia ja sosiaalisia malleja, joiden taustalla ovat tieteen ja tek-
nologian innovaatiot, taloudellinen keskinäinen riippuvuus, tietojen luominen ja jakaminen, 
kyberturvallisuus ja yksityisyys. Kolmanneksi mainitaan sosiaalinen haaste, jossa vastataan 
maailmaa muuttaviin muuttoliikkeisiin, monimuotoisuuteen, lisääntyvään eriarvoisuuteen 
sekä sodan ja terrorismin uhkaan. (OECD 2018, 3.) 

Yleisesti voidaan todeta, että koulutuksen kehityskulut limittyvät useisiin yhteiskunnallisiin, 
taloudellisiin, teknologisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja globaaleihin kehityskulkuihin. Niitä voi-
daan periaatteessa tarkastella yksittäisinä ja omalakisina sekä kehittyvinä ilmiöinä. Oleellista 
on kuitenkin nähdä kehityskulkujen systeeminen luonne, jossa eri kehityskulut ja ilmiöt vaikut-
tavat yhä enemmän toisiinsa. Tämä luo myös lähtökohtansa sille, miten koulumaailma muuttuu 
tulevaisuudessa ja millaisia skenaarioita muutoksen hahmottamiselle voidaan rakentaa. 

Koulutuksen skenaariot kiinnittävät osaamisen ja oppimisen osaksi 
tulevaisuuden megatrendejä  

Koulutuksen kehityksestä on laadittu erilaisia skenaarioita. Seuraavassa tarkastellaan eri-
tyisesti OECD:n kouluskenaarioita, HolonIQ:n teknologiapainotteisia skenaarioita sekä Ehler-
sin yliopistoskenaarioita. Myös EU-komissio, Osaamisen ennakointifoorumi ja Koulutuspoliit-
tinen selonteko ovat hahmottaneet suuntaviivoja koulutuksen tulevaisuudelle. 

OECD (2020a) on määritellyt koulutukselle neljä skenaariota: Koulu jatkuu, Koulutus ulko-
puolella, Koulu oppimiskeskuksena sekä Opi niin kuin haluat (asetelma 1). Skenaarioiden 
taustalle voidaan määrittää kahden ulottuvuuden muodostama nelikenttä. Ensimmäinen 
ulottuvuus käsittelee koulua rakenteena ja toinen viittaa koulunkäyntiin eli koulun proses-
siulottuvuuteen. Kummankin ulottuvuuden päissä nähdään vastakkaiset tulevaisuudennä-
kymät: konservatiivinen muuttumattomuusajattelu ja disruptiivinen muutosajattelu, jossa 
jälkimmäinen voi suurestikin poiketa nykytilanteesta. (Emt.)
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ASETELMA 1. KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT (OECD 2020A, 44, 47, 50, 53).

1. Koulu jatkuu. Osallistuminen muodolliseen koulutukseen kasvaa edelleen. Kansainväli-
nen yhteistyö ja tekninen kehitys tukevat yksilöllisempää oppimista. Koulutuksen raken-
teet ja prosessit pysyvät. 

• Tavoitteet ja toiminnot: Osallistuminen muodolliseen koulutukseen kasvaa edelleen. 
Akateemiset todistukset ovat edelleen tärkein väline taloudelliseen ja sosiaaliseen 
menestykseen. Opetussuunnitelman merkitys korostuu, valtioissa on kansallinen ja 
yhteinen opetussuunnitelma ja siihen liittyvät arviointivälineet.

• Organisaatio ja rakenteet: Kansainvälinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 
tukee digitaalisia oppimisympäristöjä. Oppimateriaaleja ja tietoja jaetaan eri maiden 
välillä. Opetuksen organisointi sekä opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus pysyvät pää-
osin ennallaan, vaikka innovaatioille onkin tilaa.

• Opettajien työvoima: Henkilökohtaisempi oppiminen muuttaa opettajien työn luonnetta 
ja vaikuttaa myöhemmin opettajien koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Koulu-
verkoston sisällä on tehtäväjakoa ja aiempaa suurempaa ammatillisten profiilien moni-
puolistumista, mikä hyötyy kasvaneista talouden mittakaavaeduista. 

2. Koulutus ulkopuolella. Perinteiset koulujärjestelmät hajoavat, kun yhteiskunta osallistuu 
suoremmin kansalaisten kouluttamiseen. Oppiminen tapahtuu monipuolisemmilla, yksi-
tyistetyillä ja joustavammilla järjestelyillä, joissa digitaalinen tekniikka on avaintekijä. 

• Tavoitteet ja toiminnot: Vanhempien suuremman osallistumisen myötä erilaiset yksityi-
set ja yhteisölliset aloitteet ovat synnyttäneet vaihtoehtoja koulunkäynnille. Valinnalla on 
keskeinen rooli yhtäältä niille, jotka ostavat koulutuspalveluja, ja toisaalta niille, kuten 
työnantajille, jotka antavat markkina-arvoa erilaisille oppimisreiteille.

• Organisaatio ja rakenteet: Koulutuksen ulkoistamisen kasvaessa perinteinen byro-
kraattinen hallinto ja koko järjestelmän kattava vastuuvelvollisuus kutistuvat. Suurempi 
valinta oppimisohjelmissa (pituus, laajuus, kustannukset jne.) antaa opiskelijoille jous-
tavuutta liikkua omassa tahdissaan.

• Opettajien työvoima: Opetusprofiileja ja työjärjestelyjä on enemmän, mikä vaikuttaa 
opettajien ammatilliseen asemaan ja mielikuvaan. Oppimisverkostot, kuten massiiviset 
digitaaliset oppimisalustat, kokoavat erilaisia henkilöresursseja koettujen tarpeiden 
mukaan.

3. Koulu oppimiskeskuksena. Koulut ovat edelleen olemassa, mutta monimuotoisuudesta ja 
kokeilusta on tullut normi. ”Koulujen muurien” avaaminen yhdistää kouluja yhteisöihinsä 
suosimalla jatkuvasti muuttuvia oppimismuotoja, kansalaisosallistumista ja sosiaalisia 
innovaatioita. 

• Tavoitteet ja toiminnot: Koulut säilyttävät suurimman osan toiminnoistaan, mutta uudet 
osaamisen tunnistusjärjestelmät vähentävät koulujen tarvetta akkreditoida osaamista. 
Järjestelmät eivät enää perustu yhdenmukaisuuteen: Paikalliset toimijat kehittävät 
omia aloitteitaan toteuttaakseen arvoja, joita ne pitävät tärkeinä. 

• Organisaatio ja rakenteet: Kokeilu ja pedagogiikan monimuotoisuus ovat normi. Hen-
kilökohtaisia polkuja vahvistetaan yhteistyön puitteissa. Aktiviteetit suunnitellaan laa-
jempien oppimisekosysteemien yhteydessä, ja samalla kartoitetaan mahdollisuuksia 
toisiinsa yhdistetyissä koulutustilojen verkoissa.

• Opettajien työvoima: Osaavat, verkostoituneet opettajat ovat rinnakkain erilaisten yksit-
täisten ja institutionaalisten toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat erilaisia taitoja ja asian-
tuntemusta. Vahvat kumppanuudet hyödyntävät ulkoisten laitosten resursseja, kuten 
museoita, kirjastoja, asuinkeskuksia, teknologiakeskuksia ja muita vastaavia toimijoita.
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4. Opi niin kuin haluat. Koulutus tapahtuu kaikkialla ja milloin tahansa. Virallisen ja arkiop-
pimisen välistä eroa ei ole enää ole, kun yhteiskunta mukautuu täysin teknologian kehi-
tykseen.

• Tavoitteet ja toiminnot: Digitalisaatio on mahdollistanut tiedon, taitojen ja asenteiden 
arvioinnin ja todentamisen syvällisesti ja lähes välittömästi. Oppimismahdollisuudet 
ovat laajalti saatavilla ”ilmaiseksi”, mikä merkitsee vakiintuneiden opetussuunnitelma-
rakenteiden heikkenemistä ja purkaa koulujärjestelmää.

• Organisaatio ja rakenteet: Koulutus perustuu digitaaliseen tekniikkaan ja tekoälyyn 
kollektiivisen älykkyyden hyödyntämiseksi ja tosielämän ongelmien ratkaisemiseksi. 
Koulujärjestelmiä puretaan ja infrastruktuuria uudistetaan. Ero koulutuksen, työn ja 
vapaa-ajan välillä hämärtyy.

• Opettajien työvoima: Hallitusten rooli markkinoihin ja kansalaisyhteiskuntaan nähden 
on epäselvä. Tietojen omistaminen ja sen geopoliittiset vaikutukset ovat avainasemassa. 
Perinteiset opetusalan ammattilaiset häviävät, kun yksilöistä tulee oppimisen ”ammatti-
kuluttajia”.

Lähemmin tarkasteltuna Koulu jatkuu- ja Koulu oppimiskeskuksena -skenaariot edustavat 
”Business as usual” (BAU) -skenaarioita (vrt. OPH 2019), joissa kehitys kulkee eteenpäin 
nykylähtökohdista. Koulu jatkuu -skenaariossa muodollinen koulutus on edelleen koulujär-
jestelmän perusta, jossa rakenteet ja prosessit pysyvät. Koulu oppimiskeskuksena -skenaa-
riossa peruslähtökohta on sama, mutta tässä kyseessä on BAU+ -skenaario, jossa mennään 
muutoksessa askel pidemmälle: tämä skenaario sisältää myös disruptiivisia elementtejä, 
jotka viittaavat kokeiluihin ja monimuotoisuuteen sekä koulujen avautumiseen. 

Koulutus ulkopuolella- ja Opi niin kuin haluat -skenaariot ovat puolestaan lähtökohtaisesti 
disruptiivisia muutosskenaarioita, jossa koulumaailman nykyrakenne on hajonnut ja oppi-
mista tapahtuu joustavammissa järjestelmissä. Koulutus ulkopuolella -skenaariossa oppi-
minen on organisoitunut joustaviksi ja monimuotoisiksi järjestelyiksi, joissa teknologialla on 
vahva rooli. Sen sijaan Opi niin kuin haluat -skenaariossa oppimisen organisoitunut rakenne 
on hajonnut kaikkialla oppimiseksi ja virallisen ja arkioppimisen erot ovat hävinneet. 

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että skenaariot eivät ole tulevaisuuden kuvauksia vaan 
mahdollisia näkymiä, joiden toteutuminen on epävarmaa. Lisäksi skenaariot ovat (joskaan 
eivät aina) arvovapaita; ne eivät sinänsä ole tai hyviä tai huonoja, mutta ne voivat tuntua toi-
vottavilta tai ei-toivottavilta. Usein kuitenkin vaikka jokin skenaario leimaantuu hyvin toivot-
tavaksi tai ei lainkaan toivottavaksi, se ei ole läpeensä jompaakumpaa. Toisin sanoen sinänsä 
hyvin toivottavaan skenaarioon voi sisältyä joitain ei-toivottavia elementtejä ja päinvastoin. 

Nykypäivän näkökulmasta esimerkiksi Opi niin kuin haluat -skenaario voi näyttäytyä lähes 
anarkistisena tulevaisuuskuvana, jossa koulun, oppimisen ja opettamisen ohjailu ja sääntely 
voi puuttua lähes kokonaan. Tämä tulkinta voi johtua siitä, että katsomme asiaa nykytilanteen 
linssien läpi. Jos viritämme itsemme hieman herkemmälle tulevaisuustaajuudelle, voimme 
esimerkiksi nähdä vision, jossa yksilöiden oppimat oppimisen ja itseohjautuvuuden taidot 
sekä digitaaliset oppimisen tuen välineet ovat niin kehittyneitä, että pitkälle säänneltyä kou-
lutuskoneistoa ei enää tarvita. 

Toki voimme nähdä myös relevantteja uhkakuvia tämäntyyppisessä skenaariossa. Itse-
ohjautuvuutta ja oppimispolkujen moninaisuutta korostavassa tulevaisuuden näkymässä 
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herää väistämättä pohdinta koulutuksellisesta tasa-arvosta. Kysymykseksi nousee, miten 
taataan tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikille tilanteessa, jossa yhteiskunnallinen 
sääntely on vähäistä. 

Toisaalta voidaan ajatella myös siten, että yhteiskunnalliset kokonaisjärjestelmät voivat myös 
muuttua koulutuksen rinnalla (vrt. Luhman 2004). Voi olla, että tulevaisuudessa tasa-arvon 
ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lieventäminen ei ole samalla tavalla koulun tehtävä kuin 
nyt. Siitä voivat huolehtia entistä enemmän muut yhteiskuntalohkot vaikkapa riittävien tasaa-
vien tulonsiirtojen tai muiden palvelujen muodossa. Tällöin oppimisjärjestelmät keskittyisivät 
niiden ydintehtävään. Koulutusjärjestelmän erilaisista rooleista muiden yhteiskuntalohkojen 
rinnalla on lukuisia erilaisia kombinaatioita jo tällä hetkellä, joten tulevaisuudessakin esiinty-
nee varmasti erilaisia malleja.      

Toinen tapa lähestyä tulevaisuuden skenaarioiden tulkintaa on tarkastella mennyttä kehitystä. 
Esimerkiksi 1970-luvun Suomessa olisi voinut tuntua vieraalta ajatukselta, että 2020-luvun 
koulussa opettajat tekevät itse opetussuunnitelman eikä kouluissa ole tarkastustoimintaa. 
Voidaan ajatella, että entisajan opettajilla hyvinkin saattoi olla tarvittavat perustiedot ja -taidot 
laatia opetussuunnitelmia, mutta heillä ei välttämättä ollut siihen kyvykkyyttä (ks. luku 6.1). 
Kyvykkyyttä syntyy organisaation tai yhteisön halusta edetä ja kehittyä eteenpäin. Kyvykkyyttä 
tarvitaan myös siinä, että osataan rakentaa ja tulkita tulevaisuuden kehityssuuntia. 

Yhtä kaikki, olivatpa skenaariot toivottavia tai ei-toivottavia, todennäköisiä tai ei-todennä-
köisiä, niiden tehtävänä on saada eri toimijat pohtimaan tulevaisuutta ja rakentamaan näke-
mystä, joka olisi tavoiteltava ja realistinen toteuttaa. Kunnianhimoa on kuitenkin hyvä pitää 
mukana: helposti miellettävin vaihtoehto ei ole aina paras, koska siihen harvoin sisältyy 
muutosta, mutta radikaalien skenaarioiden sopivien aineksien avulla tavanomaisestakin voi 
muotoutua tavoiteltavan arvoista.  

Koulutusaiheisia skenaarioita on esitetty muitakin. HolonIQ:n julkaisemassa raportissa on 
esitetty viisi teknologiapainotteista skenaarioita, miten koulutus voi kehittyä (Classter 2019, 
HolonIQ 2018): 

Koulutus kuten ennenkin: Perinteiset koulutusinstituutiot pysyvät oppimisen luotettuina läh-
teinä tehokkaana työpaikkoja ja vaurautta lisäävänä välineenä. Tästä syntyy korkeakoulujen 
yhteenliittymiä sekä globaaleja kyvykkyysalustoja.

Alueellinen nousu: Alueelliset liitot hallitsevat kilpailuun perustuvaa koulutusmaisemaa, 
jonka tukena on strateginen ja poliittinen yhteistyö. Yhteistyöhön perustuva toimintatapa ja 
moniammatilliset kyvykkyyskeskittymät vahvistavat alueiden työvoiman kysyntää ja tarjontaa. 

Globaalit jättiläiset: Tulevaisuudessa koulutuksessa luodaan henkilökohtaisia kokemuksia, 
ja globaalit jättiläiset ja monikansalliset yritykset sijoittavat todennäköisesti koulutukseen ja 
kasvatustekniikkaan. 

Peer-to-Peer: Verkko-oppiminen on uusi normi. Älypuhelinten omistajuus muokkaa oppimi-
sen tulosta ja opiskelijat voivat kirjaimellisesti kantaa oppimiskokemustaan taskussa. Hajau-
tettu kirjanpitotekniikka (blockchain) tukee vertaistaloutta ja taitojen todentamista. 
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Robo-vallankumous: Tekoälysovellukset ja -algoritmit korvaavat ihmiset toistuvissa tehtä-
vissä ja opetusta avustavassa tekniikassa, kuten opetusohjelmien suunnittelussa, palautteen 
antamisessa, testauksessa sekä tarvittaessa ihmisohjauksen organisoinnissa. 

Edellä mainitut skenaariot tarkastelevat koulutusmaailmaa osaamisen hankkimisen välineenä, 
jossa oppimisen, osaamisen ja teknologian välille on muotoutumassa alueellisen, kansallisen 
ja globaalin tason verkostomaisia rakenteita. Koulutus kuten ennenkin -skenaario kuvastaa 
lähtökohtatilannetta, jossa toimintakenttänä on sekä kansallinen että globaalitaso ja niitä 
yhdistävänä katalyyttisena voimana koulutusyhteenliittymät ja kyvykkyysalustat. 

Tästä nousee mielenkiintoinen näkymä siitä, miten koulutusta ei enää kiinnitetä niinkään 
yksittäisiin oppilaitoksiin tai korkeakouluihin tai muihin selväpiirteisiin organisaatioihin, vaan 
enemmänkin verkostomaisiin yhteenliittymiin ja alustamaisiin ratkaisuihin. Tämäntyyppiset 
ratkaisut voivat välittyä koulutuspoliittiseen ajatteluun ja koulutuksen järjestämisen mallei-
hin tulevaisuudessa, ja niiden lähtökohtina voivat olla erilaiset digitaaliset ratkaisut. 

Toisessa skenaariossa kansallisen tason ratkaisuissa suuntana on globaalin tason sijaan 
aluetaso. Yleisempänä tendenssinä kehityskulun voi kiinnittää keskittämisen ja hajauttami-
sen väliseen dialektiikkaan. Esimerkiksi OEF:n ennakointiprosessissa yhtenä vaihtoehtona 
oli kaupunkiekologinen skenaario, jossa korostuu alueiden ja kaupunkien rooli. Samalla 
lähidemokratian merkitys kasvaa ja yksilöön perustuva egoismi korvautuu yhteisöegois-
milla. Toisaalta alueiden väliset erot kasvavat. Toinen vaihtoehto oli talouskasvua korostava 
Turboahdettu Suomi -skenaario, jossa muun muassa tukeudutaan vahvaan Euroopan unio-
niin, joka turvaa pienen maan edut maailmanmarkkinoilla. (OPH 2019, 14.) Tästä avautuvat 
hyvinkin erilaiset lähtökohdat sille, minkälaisia koulutusratkaisuja tulevaisuudessa ilme-
nee. Näitä ratkaisuja myös Koulutus kuten ennenkin- ja Alueellinen nousu -skenaariot 
omista näkökulmistaan kuvastavat. 

Kolmessa jälkimmäisessä skenaariossa (Globaalit jättiläiset, Peer to peer ja Robo- 
vallankumous) korostuvat teknologiset ratkaisut oppimisen tukena. Huomio 
kiinnittyy teknologian ja yksilön tiiviiseen suhteeseen, joka osaltaan vie oppimista 
henkilökohtaisempaan suuntaan. Toiseksi nousee esille pitkälle viety näkymä 
oppimisen teknologisoitumisesta, jossa robotiikan rooli ulottuu hyvin syvälle formaalin 
oppimisen ja opettamisen rakenteisiin. Summattuna voidaan todeta, että teknologiasta, 
oppimisesta ja yksilöllistymisestä on muodostumassa keskeinen tulevaisuuden skeema 
koulutuspoliittisen päätöksenteon kannalta. 

Kolmas skenaariorakennelma koskee yliopistoja, joiden osalta on laadittu neljä seuraavaa 
skenaariota (Ehlers 2020): 

1 – Future Skills -yliopisto: Tämä skenaario viittaa siihen, että korkeakoulut jättävät 
nykyisen tiedonhankkimiseen keskittyvän toimintamallin. Sen sijaan kehitetään uusia 
profiileja, jotka korostavat tutkinnon suorittaneiden tulevaisuudessa tarvitseman osaamisen 
kehittämistä. 

2 – Verkostoitunut yliopisto: Tässä skenaariossa korkeakouluopetus nähdään 
verkostoituneena opiskeluna, joka toteutetaan usean oppilaitoksen kesken digitaalisia 
välineitä hyödyntäen. 
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3 – Oma yliopisto -skenaario: Tämä skenaario kuvaa korkeakouluja tiloina, joissa 
valinnanmahdollisuudet laajenevat, ja opiskelijat voivat rakentaa omat opetussuunnitelmansa 
henkilökohtaisten tarpeiden perusteella. 

4 – Elinikäisen korkea-asteen oppimisen skenaario: Tässä skenaariossa saumaton elinikäi-
nen korkea-asteen opiskelu olisi yhtä tärkeää kuin perustutkinto. Pääasiallisina opiskelijoina 
olisivat työpaikalla toimivat oppijat, joka valitsevat moduuliportfolionsa henkilökohtaisten 
taitotarpeidensa ja osaamisvaatimustensa mukaan. Oppilaitokset tarjoavat mikrotodistuksia, 
joita opiskelijat kokoavat omien tavoitteiden perusteella. 

Ensimmäisessä Future Skills -skenaariossa yliopistot keskittyisivät opetukseen ja samalla 
tutkimuksen rooli pienenee. Oleellista on myös tulevaisuussuuntautuneisuus, jossa kes-
kiössä on nimenomaisesti tulevaisuuden osaaminen. Tämä tarkoittaisi myös ennakoinnin 
roolin kasvua yliopistomaailmassa. Verkostoitunut yliopisto- ja Oma yliopisto -skenaarioissa 
puolestaan nousevat paljolti samat teemat kuin aiemmassa HolonIQ-skenaarioissa eli ver-
kostomaiset yliopistorakenteet ja keskittymät sekä toisaalta suuntaus kohti opiskelun henki-
lökohtaistamista. 

Neljännessä skenaariossa korostuu yliopistojen uudenlainen rooli elinikäisen ja jatkuvan 
oppimisen eteenpäin viejinä. Tämä on sinänsä huomionarvoista, koska jo nyt näköpiirissä 
olevan jatkuvan oppimisen roolin vahvistuminen korkeakoulumaailmassa olisi tämän ske-
naarion mukaan voimistumassa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on maininta mikrotodistuk-
sista, joka laajemmassa näkökulmassa kytkeytyy mikrotutkinnoista käytyyn keskusteluun 
osana osaamisen tunnistamista.  

Mikrotutkinto on todistus oppimistuloksista, jotka opiskelija on hankkinut lyhyen ja avoimesti 
arvioidun oppimiskokemuksen perusteella. Mikrotutkinnot myönnetään paikan päällä tai 
verkossa (tai monimuoto-opetuksena) järjestetyn lyhyen ja itsenäisen kurssin (tai moduulin) 
suorittamisen jälkeen. (EU 2021a.)

Vaikka ammatillisesti orientoituneessa koulutuksessa peruskoulutuksen tutkinnot ovat edel-
leen avainasemassa, vaihtoehtoisten tutkintotodistusten (mukaan lukien digitaaliset kunnia-
merkit, mikrotodistukset, nanotodistukset, pienet palkinnot jne.) katsotaan olevan välttämät-
tömiä, jotta olemassa olevat tutkinto- ja valintakoodijärjestelmät sopisivat paremmin käyttö-
tarkoitukseensa. Tämä prioriteetti tunnustettiin vuoden 2020 EU:n osaamisohjelmassa, jossa 
vaaditaan eurooppalaista lähestymistapaa mikrotodistuksiin. (Cedefop 2021.)

Mikrotodistuksia kuvataan ja mainostetaan usein uutena tapana yksilöille rakentaa oma tai-
toprofiilinsa (portfolio) keräämällä ja ’pinottamalla’ oppimista joustavasti, omaan tahtiinsa 
ja omien prioriteettiensa mukaisesti. Vaikka termistä ja määritelmästä ei tällä hetkellä 
ole yksimielisyyttä, monet pitävät mikrotodistuksia massiivisten avoimien online-kurs-
sien (MOOC) lisääntymisen sivutuotteina. Tämän mukaan mikrotodistuksia pidetään (usein 
digitaalisena) tapana antaa näkyvyys ja arvo pääasiassa lyhyemmille oppimiskursseille tai 
kokemuksille. Vaikka mikrotodistusten rooliin korkea-asteen koulutuksessa on kiinnitetty 
paljon huomiota ja niiden yhteys suhteellisen edullisten ja lyhytaikaisten MOOC-kurssien 
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lisääntymiseen vaikuttaa selvältä, mikrotodistusten vaikutuksista jatkokoulutukseen työ-
markkinoilla on vähemmän tietoa2. (Cedefop 2021.)

Myös Linturi ja Kuusi (2018) tuovat esille erilaisten osaamisen näyttötapojen merkityksen 
kasvun tulevaisuudessa: ”Tutkintojen sijaan erilaiset muut näytöt, kuten yksityisiin mikrotut-
kintoihin liittyvät sertifikaatit, vertaisarviot, asiakasarviot ja työnäytteet sekä kilpailut ovat jo 
useilla aloilla tärkeitä osaamisen arvioinnin menetelmiä. Maineen ja mainetta tuottavien ver-
kostojen, sekä hakukoneiden ja tekoälyn tuottamien hakutulosten ja mainearvioiden hallinta 
kasvattavat merkitystään. Tähän näkökulmaan kuuluvat olennaisena osana kisällinnäytteet, 
portfoliot ja mentorointi.” (Em., 149.) 

Yleisesti ottaen tulevaisuuden korkeakoulumaailmaa näyttävät leimaavan yhä enemmän 
tutkintojen painoarvon väheneminen, verkostomaisemmat toimintatavat, joustavat ja yksi-
löllisemmät koulutusohjelmat sekä rahoitusrakenteen monipuolistuminen. Osaltaan tämä 
selittyy sillä, että muihin koulutusmuotoihin nähden yliopistot ja korkeakoulut ovat luonteel-
taan huokoisimpia. Toisin sanoen korkeakoulumaailma on luonteeltaan autonomista ja sillä 
on usein tiiviit yhteydet työelämään ja tuotekehitykseen, mikä tarjoaa korkeakouluille kehit-
tymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Perusasteella sen sijaan yhteiskunnallinen sääntely 
on voimakkaampaa, mikä hidastaa globaalien megatrendien leviämistä sinne. Toisaalta on 
nähtävissä, että useat koulutushierarkian korkeimmalta tasolta tapahtuvat muutokset valu-
vat ajan myötä myös hierarkian alatasoille. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 12.)

Myös EU-komission vuotuisesta koulutuksen seurantakatsauksessa Education and Training 
Monitor -raportissa hahmotellaan kuvaa tulevaisuuden koulutuksesta. Raportissa muun 
muassa nähdään, että älylaitteet ja teknologia haastavat määrittelemään uudelleen, minkä-
lainen on ihmisen roolin työmarkkinoilla. Tästä seuraa, että merkitystään kasvattavat niin 
sanotut pehmeät taidot, kuten luovuus, ongelmanratkaisukyky, sosioemotionaaliset taidot 
sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys (EU 2020.)

Lisäksi tulevaisuudennäkymänä piirtyy siirtymä kohti yksilöllistä, digitaalisesti mahdollis-
tettua oppimista standardoidun massakoulutuksen sijaan. Samalla ennakoidaan arvioinnin 
muutosta, kun osaamisperustaisuus vahvistuu opetussuunnitelmissa. Lisäksi raja-aidat 
muodollisen koulutuksen ja muualla tapahtuvan oppimisen välillä ohenevat samalla kun 
jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa. Myös rajat ylittävä korkeakouluyhteistyö etenee, kun 
kansainvälinen kilpailu, tekninen kehitys ja tieteen avoimuus lisääntyvät. Sosiaalisten inno-
vaatioiden avulla puolestaan pyritään vastaamaan sosiaalisen, taloudellisen ja teknologisen 
kehityksen aiheuttamiin haasteisiin, jotka horjuttavat yhteiskunnan tasapainoa ja vallitsevia 
tietoja, taitoja ja arvoja. (Emt.) 

2 OECD on tarkastellut mikrotutkintojen asemaa korkeakouluissa (OECD 2001a; 2001b). Mikrotutkintojen määrä ja monimuotoisuus 
ovat laajentuneet merkittävästi viime vuosina. Koronapandemia on kiihdyttänyt kehitystä. (OECD 2021a, 1). Myös oppijoiden kiinnos-
tus mikrotutkintoja kohtaan on lisääntynyt samalla kun hallitusten ja koulutuksentarjoajien aktiivisuus mikrotutkintojen kehittämi-
sessä on kasvanut. (OECD 2021b, 1). Termiä mikrotutkinto (tai mikrotodistus) ei käytetä korkeakouluissa laajasti. Kuitenkin korkea-
koulut tarjoavat monipuolisen valikoiman lyhyitä opinto-ohjelmia, jotka täyttävät mikrotodistusohjelmien kriteerit. Mikrotutkintojen 
tarjoaminen verkossa on yleistä, ja koronapandemia on lisännyt tätä. Digitaalisista oppimisalustoista on tulossa yhä tärkeämpi 
kanava mikrotutkinto-ohjelmille. Kuluneen vuoden aikana on myös nähty, että yksityiset yritykset, joiden pääasiallinen toimiala ei ole 
koulutusala, ovat luoneet omia tuotemerkkejään ja vahvistaneet omia verkko-oppimisympäristöjä ja ekosysteemejä. (OECD 2021a, 1).

 Yliopistoissa mikrotutkintoja pidetään potentiaalisesti arvokkaana täydennyksenä olemassa olevaan koulutustarjontaan. Mikrotut-
kintoja kehitetään nykyisen koulutustarjonnan pohjalta tai luomalla uutta tarjontaa kumppanuuksien kautta. Yksityisiä palveluntar-
joajia pidetään sekä liittolaisina että kilpailijoina. Yliopistot painottavat sitä, että mikrotutkintoja kehitetään taloudellisesti kannat-
tavalta pohjalta. Hallitukset näkevät mikrotutkinnot mahdollisuutena uudelleen- ja täydennyskouluttaa työvoimaa sekä laajentaa 
pääsyä korkea-asteen koulutukseen. Mikrotutkinnot voivat myös lisätä korkeakoulutuksen joustavuutta sekä edistää oppilaitosten 
ja yritysten yhteistyötä. (OECD 2021b, 1).

 Mikrotutkintojen vaikutuksista on vähän näyttöä. Jotkin tutkimukset kuitenkin osoittavat, että lyhyemmät opinto-ohjelmat antavat 
ainakin väliaikaisesti vauhtia työmarkkinoille, ja samalla mikrotutkinnot voivat parantaa henkilöiden työmarkkinanäkymiä. (OECD 
2021a, 1). Mikrotutkintojen yhtenä haasteena nähdään, miten niiden tarjoamat edut saadaan kaikkien väestöryhmien käyttöön. 
(OECD 2021b, 1).
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Koulutuspoliittisessa selonteossa on puolestaan esitetty kohti 2040-lukua ulottuva kou-
lutuksen ja tutkimuksen tavoitetila sekä toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Tulevaisuuden 
tavoitetilaksi on määritelty vahva sivistysperusta, oppijoiden hyvinvointi ja koulutuksellinen 
tasa-arvo, korkea koulutus- ja osaamistaso, kuten myös koulutuksen ja tutkimuksen jär-
jestäminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, yhteistyön ja digi-
talisaation hyödyntäminen sekä koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys. Selonteossa 
käsitellään lisäksi seitsemää keskeistä vaikuttavaa muutostekijää, joilla on vaikutusta kou-
lutus- ja tutkimusjärjestelmään ja joihin on vaikutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Muu-
tostekijöitä ovat väestönmuutos, eriarvoisuuden kasvu, työn, talouden ja elinkeinoelämän 
murros, teknologian kehitys, ympäristön tila ja ilmastonmuutos, demokratia ja ihmisoikeudet 
sekä kansainvälisyys ja globaalit ongelmat. (VN 2021a.)

Kokoavasti voidaan todeta, että tulevaisuuden muutostrendien tarkastelu koulutuksen näkö-
kulmasta nostaa esille varsinkin sen, että koulutuksen maailma alkaa olla yhä vahvemmin 
riippuvainen laajoista megatrendeistä. Niistä juontuvista muutostrendeistä nousee esille 
koulutuksen entistä suurempi avautuminen yhteiskuntaan, formaalin ja arkioppimisen limit-
tyminen, opetusteknologian, oppimisen ja yksilöllistymisen yhteenkietoutuminen, kansalliset 
ja kansainväliset koulutusorganisaatioiden yhteenliittymät ja globaalit oppimisen alustat 
sekä jatkuvan oppimisen ajattelun vahvistuminen. 

Koulutuksesta tulee yhä tiiviimpi osaa työelämä ja siellä tapahtuvaa osaamisen hankintaa. 
Koulutus ei koskaan ole ollut irrallaan muusta yhteiskunnasta, mutta tulevaisuudessa koulu-
tuksen ja yhteiskunnan kytkökset voimistuvat. Toisin sanoen koulutus selvästi erottelevana ja 
omalakisena yhteiskunnan sektorina on muuntumassa osaksi eri yhteiskuntalohkojen eri toi-
mijoiden laajempaa kudelmaa. Yleisopetuksessa suuntana ovat yhä enemmän koulua lähellä 
olevat asiantuntijat ja sidosryhmät, ammatillisesti suuntautuneessa koulutuksessa puoles-
taan työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat.       

2.2  Julkisen hallinnon rooli koulutuksen järjestämisessä 
pienenee 

Koulutus on perinteisesti nähty keskeisenä kansallisena instituutiona, jota julkinen valta 
ohjaa, hallinnoi ja pitkälti myös rahoittaa. Osaamiseen ja oppimiseen liittyvien ympäristöjen 
monimuotoistuminen on kuitenkin muuttamassa koulutuksen järjestämisen lähtökohtia ja 
sitä kautta julkisen hallinnon roolia. Tämä nostaa esille myös kysymyksen siitä, millaisena 
julkisena palveluna koulutus tulevaisuudessa mielletään.

Koulutuksen järjestelmäluonteisuus ja valtiokeskeisyys liudentuu

Tulevaisuudessa koulutusta ja oppimista tapahtuu useissa erilaisissa ympäristöissä. Tämä 
muokkaa myös koulutusjärjestelmien roolia seuraavien parin vuosikymmenen aikana. 
Unescon raportissa on nostettu esille koulutusjärjestelmän tulevaisuuden haasteita. Keskei-
senä haasteena nähdään siirtyminen perinteisistä byrokraattisista järjestelmistä, jotka aut-
tavat joitakin opiskelijoita saavuttamaan korkean osaamistason, nykyaikaisiin järjestelmiin, 
joissa kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa korkea osaamistaso. 
Perinteisissä koulutusmalleissa opetusjaksot, sisällöt ja strategiat perustuvat yhtäläisiin 
oppijaprofiileihin. Sen sijaan tämän päivän lähtökohtana on henkilökohtaisen koulutuksen 
ja oppimisen varmistaminen eri tavoin kollektiivisissa oppimistiloissa. Tässä yhdistyvät 
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erilaiset teemat ja sisällöt, monenlaiset oppimiskokemukset, erilaiset opetusstrategiat sekä 
verkko- ja luokkaopetuksen integrointi. (Opertti 2017, 11.) 

Toisena tulevaisuudennäkymänä todetaan, että koulutusjärjestelmät eivät lähtökohdiltaan 
enää ole valtiokeskeisiä rakenteita, jotka on jäsennetty erillisiin tasoihin (perusaste, toinen 
aste, korkea-aste) ja sidottu näin virallisiin koulutusympäristöihin. Sen sijaan koulutusjärjes-
telmät takaavat tulevaisuudessa oikeuden koulutukseen. Tulevaisuuden koulutusjärjestelmät 
edistävät elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia koulutuspoliittisin ohjelmin, joiden tavoit-
teena on tukea kaiken ikäisten oppimista. Lisäksi ne poistavat esteitä julkisen ja yksityisen 
sekä muodollisen, epävirallisen ja arkioppimisen välillä. (Emt.) 

On myös todettu, että muodollisen ja arkioppimisen välinen raja hälvenee tulevaisuudessa. 
Jo nykyisinkin nuoret omaksuvat omaehtoisesti runsaasti uutta tietoa koulumaailman ulko-
puolella. Lisäksi virtuaalisiin ympäristöihin sisältyy yhä enemmän myös pedagogisesti laa-
dukasta tarjontaa, jonka määrä on nopeassa kasvussa. Ennakkoluuloton uusien oppimisen 
välineiden hyödyntäminen tarjoaa merkittävän keinon, jonka avulla voidaan rakentaa yhteyttä 
nuorten kokemusmaailman ja koulun toiminnan välille. (Välijärvi 2017, 358.) 

Myös rahoituksen toimintalogiikkaan kohdistuu muutoksia. Unesco näkee, että tulevaisuu-
dessa koulutusresursseja ei enää perinteisellä tavalla kohdenneta palkkoihin ja toiminta-
kuluihin. Tämän menettelyn tilalle nousevat pitkän aikavälin politiikat, joissa määritellään 
koulutuspolitiikan muutostavoitteiden perusteella tehokkaat tavat kohdentaa käytettävissä 
olevat resurssit. (Opertti 2017, 11.) 

Samalla on ennakoitu, että julkisen rahoituksen osuus koulutukseen vähenee tulevaisuudessa. 
Varsinkin korkeakoulutuksessa ollaan siirtymässä aiempaa enemmän maksulliseen opetuk-
seen. Tästä seuraa, että opiskelijat ja heidän perheensä osallistuvat koulutuksen rahoitukseen 
lukukausimaksuilla. On myös nähtävissä, että ulkomaiset opiskelijat maksavat koulutuksesta 
usein huomattavasti enemmän kuin kotimaiset opiskelijat. Taustalla vaikuttaa se, että hallituk-
set etsivät vaihtoehtoja julkiselle rahoitukselle. Päätöksentekijät monissa maissa näkevät, että 
koulutuksesta eniten hyötyvien – eli yksilöiden – pitäisi kantaa enemmän vastuuta kustannuk-
sista. (Puckett 2017.) Samalla myös nähdään, että kun opiskelijoista tulee edunsaajan sijaan 
”maksavia asiakkaita”, se vahvistaa heidän rooliaan koulutuskentän toimijana. Jotta yliopistot 
pärjäisivät, niiden on kilpailtava ja houkuteltava parhaita opiskelijoita markkinoilta. Lisäksi 
opiskelijat ovat myös aiempaa liikkuvampia ja vaativampia. (Emt.)

Julkisen rahoituksen vähenemisestä on nähtävissä viitteitä tilastojen pohjalta. Vuonna 2018 
OECD-maissa keskimäärin 82 % koulutuksen rahoituksesta tuli julkisista ja 16 % yksityisistä 
lähteistä. Yksityisen rahoituksen osuus oli ei-korkea-asteen koulutuksessa 10 % ja kor-
kea-asteen koulutuksessa 30 %. (OECD 2021c, 258, 260.)

Vaikka korkea-asteen koulutuksen oppilaitokset ovat edelleen pääasiassa julkisesti rahoitet-
tuja, niiden riippuvuus yksityisestä rahoituksesta on kasvanut. Vuosina 2012–2018 yksityisten 
menojen osuus korkea-asteen oppilaitosten osalta kasvoi keskimäärin yhden prosenttiyksi-
kön OECD-maissa, kun taas julkisten menojen osuus laski suunnilleen saman verran. Yksi-
tyisen rahoituksen osuuden kasvua havaittiin yli puolessa OECD:n jäsenmaista ja kumppani-
maissa, eniten Yhdistyneessä kuningaskunnassa (12 prosenttiyksikköä). (Emt., 261.)

Julkisen rahoituksen väheneminen on myös nostanut esille tarpeen hyödyntää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallissa 
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yksityinen yritys rakentaa laitoksen ja vuokraa sen takaisin julkisten palvelujen tarjoajalle 
sovitun ajanjakson ja sovittujen kustannusten mukaisesti. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet nähdään usein innovatiivisina tapoina, kun koulutusta tarjotaan kaikille tai 
laajennetaan tai parannetaan tehokkaasti koulutusjärjestelmiä. Toisaalta huolta on kannettu 
siitä, kuka on viime kädessä vastuussa koulutusvelvollisuuksista ja minkälaisia vaikutuksia 
kumppanuuksilla on oppimistuloksiin ja koulutuksen saatavuuteen, laatuun ja kustannuk-
siin. (Puckett 2017.) 

Koulutusjärjestelmän ja siihen liittyen myös rahoitusajattelun muutokset nojaavat paljon 
siihen, että osaamista kerrytetään tulevaisuudessa yhä useammasta lähteestä ja että digi-
taaliset ratkaisut tarjoavat tähän uudenlaisia ja kehittyviä välineitä. Digitalisaatio mahdol-
listaa myös erilaisten kansainvälisten osaamispalveluiden leviämisen kotimaisille koulu-
tusmarkkinoille. Tämä asettaa koulutusjärjestelmän uuteen tilanteeseen. Tähän liittyen on 
syytä pohtia, mikä on perinteisen formaalin koulutuksen rooli laajemmassa osaamisen kehit-
tämisen järjestelmässä, jossa mukana ovat muun muassa työelämässä tapahtuva osaamisen 
kerryttäminen, harrastukset ja kolmas sektori sekä yksityisen sektorin koulutusinstituutiot. 
Samoin pohdittavaksi nousee, miten taataan se, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet 
osaamisen hankkimiseen. 

Myös Suomessa on arvioitu koulutuksen tulevaisuuden kehitystä Osaamisen ennakointifoo-
rumin taholta. Yleisenä lähtökohtana todetaan, että koulutuksellinen tasa-arvoisuus on ylei-
sesti tunnustettu lähtökohta. Toisaalta koulutuksen järjestäjäkenttä monimuotoistuu, mikä 
lisää yksityisten koulutuksen järjestäjien määrää. Myös yksityisten peruskoulujen määrä 
lisääntyy. Julkisen sektorin roolin ennakoitua pienentymistä perustellaan sillä, että sen odo-
tetaan tuovan koulujärjestelmään yksilöllisyyttä, monimuotoisuutta, läpinäkyvyyttä ja kus-
tannussäästöjä. Kehitys lisää myös valinnanvapautta mutta samalla myös koulujen välistä 
kilpailua isoissa kaupungeissa. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 24; OPH 2018.)

Yksi rooli tulevaisuuden koulutusjärjestelmälle voi olla, että se toimii mahdollistavana alus-
tana, joka esimerkiksi tuo yhteen eri toimijat ja luo tarvittavat puitteet oppimisen ja osaa-
misen yhteiskehittämiselle. Tämä liittyy koulutuksen ja osaamisen hankkimiseen liittyvien 
ajattelutapojen murrokseen. Tästä avautuvaa tematiikkaa voidaan kuvata siirtymänä, jossa 
koulutusjärjestelmän ohella tai sen sijaan puhutaan osaamisjärjestelmästä. Tämä ajattelu-
tapa heijastuu laaja-alaisesti koulutusinstituutioihin, kuten oppilaitoksiin ja korkeakouluihin, 
opettajiin, opettajankoulutukseen, koulutuksen rahoitukseen sekä koulutuksen ohjausjärjes-
telmään. (Nyyssölä & Kumpulainen 2019, 14.)

Yhteenvedettynä koulutuksen järjestelmätason muutokset liittyvät kolmeen kehityskulkuun. 
Ensinnäkin koulutusjärjestelmän järjestelmäluonteisuus liudentuu, kun erilaiset oppimisen 
ja osaamisen hankkimisen tavat organisoituvat erillisinä osina yhtäältä järjestelmän sisällä 
ja toisaalta järjestelmän ulkopuolella. Toiseksi koulutuksen rooli valtiollisena instituutiona 
menettää rooliaan, kun erilaiset verkostomaiset ja julkisen ja yksityisen kumppanuuteen 
perustuvat oppimisympäristöt kasvattavat merkitystään. Kolmanneksi julkisen sektorin rooli 
koulutuksen rahoittajana vähenee.  

Muuttuuko koulutuksen rooli julkisena palveluna?

Edellä kuvatuilla kehityskuluilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi siihen, miten koulutus miel-
letään tulevaisuudessa julkisena palveluna ja millä perusteilla sitä pitäisi rahoittaa. Mikäli 
koulutus irrottautuu entistä enemmän valtiollisista rakenteista, tulevaisuudessa saattaa 
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toimia esimerkiksi  globaaleja verkkoyliopistoja, oppimiskeskuksia tai osaamisverkostoja. 
Tällaisten instanssien rahoituslähteet voivat olla hyvin moninaisia, ja niihin sisältynee myös 
julkista rahoitusta. Veronmaksajan näkökulmasta tilanne voi olla hankala, koska oman kylä-
koulun lisäksi joudutaan ehkä kustantamaan myös kansainvälisiä koulutuskeskittymiä, joiden 
toiminta ja tulokset ovat varsin etäällä.  

Tähän tematiikkaan liittyy myös koulutuksen eräänlainen ”hegemoniallistuminen” 2000-luvun 
aikana erityisesti PISA-tutkimusten esiinmarssin myötä. Koulutusta on pidetty yhteiskunnissa 
aina tärkeänä, mutta PISA-tulosten myötä koulutuksesta tuli osa kansainvälistä kilpailukykyä 
ja taloudellista suorituskykyä mittaavaa sanastoa. Osaamisen tasosta muotoutui näin hivenen 
yllättäen keskeinen valtioiden tilaa tarkasteleva mittari esimerkiksi bruttokansantuotteen, 
elinkeinorakenteen ja väestökehityksen rinnalle sekä jossain määrin tulevaisuuden taloudel-
lista suorituskykyä ennakoiva indikaattori (vrt. Carnoy 2015; Odendahl 2017). 

Samaan aikaan, erityisesti 2010-luvulta lähtien, lähti liikkeelle teknologisen kehityksen kiih-
tyvä vaihe, jonka seurauksena digitalisaatiosta ja työn murroksesta muodostui keskeisiä 
yhteiskunnallisia muutosajureita. Tähän liittyi myös koulutuksen uudenlainen ja vahvistunut 
merkityksen kasvu osaamisen korostamisen ja jatkuvan oppimiseen panostamisen muo-
dossa. Samalla osaamisen merkityksen kasvu myös väistämättä uudistaa ja muuttaa koulu-
tusrakenteita, kuten edellä on todettu. 

Koulutuksen roolin merkityksen pieneneminen valtiollisena instituutiona saattaakin pitkällä 
aikavälillä aiheuttaa sen, että PISAn kaltaisia osaamisvertailuja ei voida täysin samalta poh-
jalta enää toteuttaa. Saattaa olla, että tulevaisuudessa mitataan enemmänkin eri alueiden, 
kaupunkien tai globaalien verkkoyliopistojen tai oppimiskeskusten aikaansaannoksia. Jo tällä 
hetkellä tehdään paljon yliopistojen erilaisia rankingvertailuja, joissa maiden merkitys on 
selvästi PISA-tutkimuksia pienempi. Samoin PISA-tutkimukset sisältävät jo nyt alueita val-
tioiden rinnalla. Näin voidaan rakentaa tulevaisuuden näkymää, jossa koulutusjärjestelmät 
ja valtiot ovat siis hiljalleen kasvamassa toisistaan erilleen. Tällä voi olla myös vaikutuksia 
siihen, mikä on koulutuksen asema ihmisten prioriteettijärjestyksissä ja ajattelussa.       

2.3  Opetus henkilökohtaistuu 

Koulutuksessa on jo pitkään korostettu henkilökohtaistamisen ja yksilöllisen oppimisen 
merkitystä. Asia ei siis ole uusi, mutta digitalisaatio on osaltaan tuonut siihen uudenlaisia 
mahdollisuuksia. Opetuksen henkilökohtaistaminen heijastuukin monella tavoin opetussuun-
nitelmiin, oppimiseen sekä opettajien rooliin.  

Henkilökohtaistaminen korostuu opetussuunnitelmissa

Opetussuunnitelma on tällä hetkellä ja varmastikin tulevaisuudessa keskeinen opetusta ja 
sisältöjä säätelevä väline. Opetussuunnitelman luonteen ennakoidaan kuitenkin muuttuvan 
tulevaisuudessa, ja eräs siihen liittyvä keskeinen kehityskulku on opetuksen henkilökoh-
taistuminen. Tätä kehityskulkua voidaan pohjustaa erilaisten opetussuunnitelmatyyppien 
tarkastelulla.

OECD (2021b) on määritellyt neljä erilaista opetussuunnitelmainnovaatiota, joita on 
käytetty ympäri maailmaa. Ne ovat digitaalinen opetussuunnitelma, henkilökohtainen 
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opetussuunnitelma, oppiainerajat ylittävä ja osaamisperustainen opetussuunnitelma sekä 
joustava opetussuunnitelma. Kyseisessä OECD:n tarkastelussa korostuu opetussuunnitel-
mien rooli erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden sekä tasa-arvoisten kou-
lutusmahdollisuuksien kannalta. Tarkastelu luo kuitenkin pohjaa opetussuunnitelmatyypitte-
lylle myös laajemmasta näkökulmasta (ks. myös luku 4.1). 

Digitaalinen opetussuunnitelma viittaa siihen, että digitalisoituminen tukee kaikkia oppilaita 
tavoitteiden saavuttamisessa. Digitaalisen sisällön lisäksi tämä voi sisältää organisaatioiden 
ominaisuuksia ja muotoja, joita käytetään opetussuunnitelman sisällön tuottamiseen. Tähän 
kuuluvat esimerkiksi e-oppikirjat, verkkomateriaalit ja arkistot sekä tekniset työkalut ope-
tussuunnitelman toteuttamiseksi, mukaan lukien laitteistot ja sovellukset, kuten YouTube, 
tekoäly (AI) ) ja digitaaliset alustat. Määritelmä vaihtelee maittain tai hallintoalueittain ja 
kehittyy sitä mukaa kun koulut kokeilevat enemmän digitaalisia sovelluksia. (Emt., 7.)

Henkilökohtainen opetussuunnitelma ei sinänsä ole uusi innovaatio, mutta se on saamassa 
uudenlaista vetoa digitaalisen opetussuunnitelman myötä, mikä mahdollistaa enemmän rää-
tälöintiä erilaisten opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Henkilökohtainen opetussuunnitelma 
tunnetaan myös nimellä yksilöllinen opetussuunnitelma, eriytetty opetussuunnitelma tai rää-
tälöity opetussuunnitelma. Henkilökohtainen opetussuunnitelma viittaa lähestymistapaan, 
joka tarjoaa yksilöllistä opetusta opiskelijoille. Henkilökohtaisella oppimisella on monia mää-
ritelmiä ja merkityksiä, mutta sen päätarkoitus on edistää tasa-arvoa ja osallisuutta rää-
tälöimällä opetus opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden 
mukaan. Vaikka henkilökohtainen opetussuunnitelma ei välttämättä perustu teknologiaan, 
nykyiset lähestymistavat hyödyntävät tekniikkaa. (Emt., 8.)

Oppiainerajat ylittävä ja osaamisperustainen opetussuunnitelma viittaa opetussuunnitelmiin, 
jotka on rakennettu aihealueiden rajojen yli. Tällainen opetussuunnitelma korostaa monitie-
teisen tiedon merkitystä ja tarjoaa monialaista sisältöä, jotta opiskelijat voivat yhdistää tietoja 
eri tieteenaloilta. Joidenkin yleisten taitojen, kuten kriittisen ajattelun ja luovuuden, uskotaan 
kehittyvän parhaiten oppiaineiden välisen lähestymistavan avulla. Näin voidaan edistää opis-
kelijoiden kasvua reagoiviksi kansalaisiksi teknologiavetoisessa globalisoituneessa maail-
massa. (Emt., 9.)

Joustava opetussuunnitelma viittaa koulujen ja opettajien kykyyn tehdä paikallisia päätöksiä 
opetussuunnitelmastaan. Joustavat opetussuunnitelmat antavat kouluille ja opettajille tietyn 
määrän vapautta tehdä  valintoja  opetussuunnitelman oppimissisällöstä ja tavoitteista, peda-
gogiikasta, arvioinnista ja oppimisajasta ja -paikasta. (Emt.)

Edellä kuvatut opetussuunnitelmatyypit ovat sinänsä jo todellisuutta tällä hetkellä. OECD 
nostaa Suomen esille erityisesti joustavan opetussuunnitelman kohdalla, koska meillä ope-
tussuunnitelmat laaditaan paikallisella tasolla. Toisaalta suomalaisessa opetussuunnitel-
ma-ajattelussa on aineksia myös muista opetussuunnitelmatyypeistä. Digitaalisuus ja ope-
tusteknologian hyödyntäminen sekä digitaalisuuden merkityksen ymmärtäminen, opetuksen 
henkilökohtaistaminen ja eriyttäminen sekä oppiainerajat ylittävät laaja-alaiset osaamisko-
konaisuudet ja osaamisperustainen ajattelu (Palsa 2021) on sisäänrakennettu suomalaisiin 
opetussuunnitelmiin.   

Oleellista onkin havaita, että erilaiset opetussuunnitelmatyypit ovat kietoutuneet toi-
siinsa. Niin kuin edellä todettiin, digitaalisuus kiihdyttää henkilökohtaisten opetussuunni-
telmien rakentumista, mutta niille rakentuu reunaehtoja myös oppiainerajat ylittävien ja 
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osaamisperustaisten sekä joustavien opetussuunnitelmien kautta. Laajemmin voidaan aja-
tella, että opetussuunnitelmat eivät sinänsä tulevaisuudessa rakennu minkään omalakisen 
opetussuunnitelmatyypin tai opetussuunnitelmatradition kautta, vaan enemmänkin koulu-
tuksen muutosajureiden johdattamina. Näihin kuuluvat otsikkotasolla esimerkiksi digitali-
saatio, osaamisperustaisuus ja henkilökohtaistuminen. 

Oikein toteutettuna henkilökohtainen opetussuunnitelma voi muuttaa opetussuunnitelman 
rakennetta samanmittaiseen ja lineaariseen oppimisen etenemismalliin perustuvasta mal-
lista erilaistuneeksi ja epälineaariseksi oppimispoluksi, josta kaikki opiskelijat voivat hyötyä. 
Henkilökohtainen opetussuunnitelma antaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä ainakin 
jonkin verran oppimiseen liittyviä valintoja, jotka liittyvät oppimisen sisältöihin ja tapoihin 
sekä etenemisvauhtiin ja arviointiin. Arviointia voidaan esimerkiksi räätälöidä siten, että se 
auttaa opiskelijoita asettamaan henkilökohtaiset oppimistavoitteensa sekä antaa useammin 
ja tarkempaa palautetta opintojen edistymisestä ja diagnosoi mahdollisia oppimisvaikeuk-
sia. Tämän lähestymistavan avulla opiskelijat voivat tulla tietoisiksi omista intresseistään ja 
kyvyistään, ymmärtää, miksi he oppivat, ja luoda yhteyksiä koulun sekä oman sosiaalisen ja 
kulttuurisen ympäristön välille. (OECD 2021d, 8–9.)

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman haasteena on säilyttää tiukkuus ja johdonmukaisuus, 
jotta vältetään oppilaan mahdollinen leimautuminen, varsinkin kun kyseessä ovat haavoit-
tuvassa asemassa oleva opiskelijat. Tärkeää on myös vastuullisuuden varmistaminen, kun 
kansallisten tai alueellisten standardien mukaisia opetussuunnitelmien sisältöjä, pedago-
giikkaa ja arviointia mukautetaan erilaisille oppilasryhmille (erityistarpeet, maahanmuut-
tajaopiskelijat, keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat). Myös kustannusten hallinta sekä 
opettajien ja henkilökohtaisten opetussuunnitelmien suunnittelun ja hallinnan tukeminen on 
tärkeää. (Emt., 9.)

Simola (2021) kollegoineen tuo myös esille opetuksen henkilökohtaistamiseen liittyvän 
näennäisen paradoksin, joka lähtee kouluun liittyvästä joukkomuotoisuuden historiallisesta 
lähtökohdasta. Joukkomuotoisuus on saanut yksilöllisyyttä korostavassa nykykeskuste-
lussa kielteisen leiman, koska se liitetään tasapäistämiseen ja mielletään yksilön merkitystä 
vähätteleväksi. Toisaalta joukkomuotoisuus tarjoaa oppivelvollisuuskoululle ainutlaatuisen 
mahdollisuuden koko ikäluokan kattavaan yhteisöllisyyteen, jossa erilaisista taloudellisista, 
sosiaalisista ja kulttuurisista lähtökohdista lähteneet oppilaat kohtaavat. Koulussa lapset ja 
nuoret voivat rauhassa perehtyä erilaisiin tietoihin ja taitoihin ja rakentaa sitä kautta omat 
yksilölliset maailmankuvansa. Tässä ajattelussa yhteisöllinen koulu on edellytys yksilöllisyy-
delle, eikä se voi syntyä ilman opettajaa ja kouluyhteisöä. (Emt., 20.)

Myös oppijakeskeisyys mainitaan usein tulevaisuuden oppimisen yhtenä lähtökohtana. Hen-
kilökohtaistettu opiskelu on nähty tehokkaimmaksi tavaksi kehittää syvällisiä kognitiivisia 
taitoja. Kun tavoitellaan opiskelijakeskeisempää opiskelua, siihen liittyvien strategioiden ja 
välineiden pitäisi tunnistaa, missä vaiheessa opiskelijat ovat oppimisessaan ja mikä motivoi 
heitä. Lisäksi opiskeluun pitäisi sisältyä joustavuutta, jonka avulla opiskelijat voivat edetä 
oppimissisältöihin heille sopivalla vauhdilla. Teknologialla on oppimiskeskeisessä opiske-
lussa yhä suurempi rooli, koska sen tarjoamien välineiden avulla opiskelijat voivat ottaa 
aiempaa suurempaa kontrollia oppimisestaan ja sitoutumisestaan. (Microsoft 2018.) 

Henkilökohtaiset oppimistyökalut mahdollistavat muutoksen, jossa opettajat siirtyvät 
perinteisestä tiedonjakajan roolista valmennusmalliin. Tässä ajattelussa opettajat oppivat 
ymmärtämään oppilaitaan uudella tavalla, kun he voivat keskittyä enemmän ohjaamiseen 
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ja motivoimiseen. He voivat käyttää tähän reaaliaikaisia arviointeja ja muita palautevälineitä 
opiskelun edistymisen seuraamiseksi ja näin ohjata opiskelijaa. (Emt.) Tähän liittyen on 
myös todettu, että tulevaisuudessa työ rakentuu projektien, ei prosessien, ympärille. Tämän 
ajatuksen on nähty olevan tärkeä suuntaus myös koulutuksessa. Sen sijaan, että opiskeli-
joille jaetaan tietoa, aktiivisella tai ongelmaperusteisella oppimisella pyritään herättämään 
opiskelijoiden luonnollinen uteliaisuus. Toisin sanoen muistamisen sijaan puhutaan ratkais-
tavasta ongelmasta. (Puckett 2017.)

Perinteiselle opetussuunnitelmalle joustava ja yksilöllinen lähestymistapa asettaa haasteen. 
Esille nousee kysymys siitä, että jos tekniikka auttaa opiskelijoita oppimaan omassa tahdis-
saan ja edistämään heidän tavoitteittaan, mitä tämä tarkoittaa kaikille sopivaksi suunnitellun 
opetussuunnitelman kannalta. Henkilökohtainen oppimistapa voi nopeuttaa projektipohjaista 
oppimista, jossa opiskelijat valitsevat oman tehtävänsä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että luokkahuoneet olisivat täynnä eri aineita samanaikaisesti oppivia opiskelijoita. Luokka-
huoneessa olisi edelleen esimerkiksi maantieteen ja historian tunteja sekä oppimista tukeva 
opetussuunnitelma. (Global Education Series 2018.) 

On myös esitetty, että vuoden 2030 luokkahuoneessa henkilökohtaisesta työskentelytavasta 
tulee pikemminkin normi kuin poikkeus (emt.). Samalla henkilökohtaistaminen tarkoittaa 
perinteiseen opetussuunnitelmaan liittyvien rajojen hämärtämistä. Tämän ajattelun mukaan 
oppimisaiheita opetetaan kokonaisvaltaisemmalla, todellisella tavalla sen sijaan, että oppi-
minen jaettaisiin eri aiheisiin. Tämä on ”ilmiöpohjaista oppimista”. Siinä korostetaan tule-
vaisuuden taitoja, kuten viestintää, luovuutta ja kriittistä ajattelua, ja samalla valmistellaan 
opiskelijoita paremmin soveltamaan tietojaan 2000-luvun työpaikoilla. (Puckett 2017.) 

Kansainvälisessä kirjallisuuden ja näkemyksien tarkastelussa unohtuu herkästi, että henki-
lökohtaistaminen3 on arkipäivää jo tällä hetkellä esimerkiksi suomalaisessa ammatillisessa 
koulutuksessa. Tässä yhteydessä henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle 
ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vas-
taava opintopolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi 
osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen 
osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee 
hänen elämäntilanteensa huomioiden. (OPH 2021a.)

Yleishavaintona nousee esille, että opetuksen henkilökohtaistamisessa yhdistyvät yhtäältä 
perinteinen pedagoginen ajattelu, jo pidempään jatkunut yksilöllisyyden korostaminen sekä 
oppimiseen ja opetukseen liittyvä digitalisaatio. Koulumaailmassa on aina pyritty mahdolli-
suuksien mukaan huomioimaan myös yksittäisen oppijan tarpeet, mutta kouluun on kuulunut 
myös vahva yhteisöllisyyteen kasvattava eetos. Vuosien varrella oppilaan ja opiskelijoiden 
yksilöllisiä ja henkilökohtaistamiseen pyrkiviä käytäntöjä on viety eteenpäin samanaikai-
sesti kuin yleinen yksilöllisyyttä korostava diskurssi on vahvistunut. Opetusteknologian 
kehitys puolestaan todennäköisesti vauhdittaa opetuksen henkilökohtaistamista, koska 

3 Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon arvioinnissa todetaan, että henkilökohtaistaminen läpäisee koko koulutuspro-
sessin ja toteutuu ammattiopistoissa pääsääntöisesti hyvin. Samaan aikaan on kuitenkin tiedostettu, että opiskelijoiden ohjaukseen 
on tarpeen panostaa enemmän resursseja. (VTV 2021.) Lisäksi toisessa arvioinnissa todetaan, että uusi lainsäädäntö on tehostanut 
koulutuksen toteuttamista ja mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja opintoajat entistä paremmin. Reformin toimeenpano on vaikut-
tanut koulutuksen järjestämiseen erityisesti opiskelijoiden ohjauksen ja henkilökohtaistamisen käytäntöjen muuttumisen ja kehit-
tämisen myötä. (Owal Group 2021.)

 Suuri osa koulutuksen järjestäjistä myös arvioi, että opiskelijoiden opintopolut ovat jo aidosti yksilöllistettyjä: suoraan peruskou-
lusta siirtyvien osalta yksilöllisyys ei toteudu samassa määrin kuin aikuisilla, mikä on ymmärrettävää, jos aikuisille on kertynyt 
enemmän aikaisempaa osaamista ja valmiuksia. Toisaalta pitää huolehtia, että kaikkien osalta kartoitetaan non-formaaleissa ja 
informaaleissa konteksteissa saavutettua osaamista, jota on voinut kertyä harrastusten, kesätöiden tai vaikkapa vapaan sivistystyön 
opintojen kautta. (Emt.)
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parhaimmillaan se voi vapauttaa opetuksen resursseja entistä enemmän varsinaiseen 
opetustyöhön ja sitä kautta luoda paremmat edellytykset myös opetussuunnitelmien 
henkilökohtaistamiselle.     

Opettajien rooli on muutoksessa

Kokoavasti voidaan todeta, että oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppijakeskeisyyden 
vahvistaminen ovat tulevaisuuden koulumaailman keskeinen trendi. Tämä heijastuu sekä 
opetussuunnitelmaan että oppimisen käytäntöihin. Opetusteknologian kehittyminen on kes-
keinen taustalla vaikuttava ajuri, vaikka opetuksessa on sinänsä aina pyritty tarjoamaan 
oppijalle yksilöllistä tukea ja ohjausta. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 17.) 

Opettajien yhteistyö on keskeinen keino, jonka avulla muuttuvaa toimintaympäristöä voidaan 
ottaa haltuun. Digitaaliset välineet avaavat tähän uusia mahdollisuuksia. Myös yhteisopet-
tamisen vahvistaminen lisää opettajien yhteistyön edellytyksiä ja mahdollisuutta oppia ja 
saada tukea kollegoilta sekä laajentaa opetusmahdollisuuksia (Malinen & Palmu 2017; Näsi 
2019). Onkin ennakoitu, että yhteisopettajuus lisääntyy ja uudistaa opetusmenetelmiä. Näin 
oppilaan vahvuudet ja kyvyt voidaan ottaa aiempaa tehokkaammin huomioon opetuksessa ja 
resursoinnissa. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 25; vrt. Kuntatyöantajat 2019.) 

Opettajien yhteistyö on myös osa oppivan yhteisön rakentamista. Opettajankoulutusfoorumi 
toteaa, että avain muutokseen ovat opettajien valmiudet ja mahdollisuudet yhdessä tekemi-
seen, verkottumiseen ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Foorumin asettamien 
opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivojen mukaan tavoitteena on, että yhtäältä oppi-
jat ja opettajat ja toisaalta varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten johtajat kehittävät 
osaamistaan yhdessä oppivissa yhteisöissä. Lisäksi todetaan, että oppiminen, opettaminen 
ja johtaminen tapahtuvat entistä vahvemmin tiimeissä. Samalla korostuvat kunkin yksilön 
vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen sekä oikeus yksilöllisiin ratkaisuihin. Tärkeää on 
myös, että opiskelu- ja oppimisympäristöjä sekä pedagogiikkaa uudistetaan kokeilemalla ja 
innovoimalla yhdessä. (OKM 2016, 6–7.) 

Kuten aiemmin jo todettiin, myös opettajien rooli on tulevaisuudessa muuttumassa. Tie-
donjakajasta ollaan yhä enemmän siirtymässä oppimisen ohjaajaksi ja mentoriksi. Muutos 
on sinänsä ollut jo pitkään käynnissä. Opetusteknologian kehitys on kuitenkin tehnyt tämän 
muutoksen entistä näkyvämmäksi. Samaan aikaan työn ja oppimisen tulevaisuuden uudet 
ja epävarmat maisemat ovat lisänneet opettajien vaatimuksia huomattavasti. Opettajien on 
omaksuttava ja sopeuduttava koulutuksen jatkuviin ekosysteemimuutoksiin. Laadukkaan 
oppimisen avain on opettajilla. (Yeo 2019.)

Opettajien työ- ja toimintaympäristö voi muuttua myös laajemmassa kontekstissa. OECD:n 
näkemyksessä opettajan asema voi tulevaisuudessa muotoutua neljällä tavalla. Ensinnäkin 
opettajat voidaan nähdä eräänlaisina monopoliaseman haltijoina. Tämän mukaan koulut ovat 
edelleen tärkein väline opetuksen ja oppimisen järjestämisessä, ja niissä toimii selvästi erot-
tuva opettajajoukko. Opettaminen edellyttää opettajankoulutuksen hankkimista. Toisessa 
näkymässä myös muut asiantuntijat osallistuvat koulutyöhön. Koulut säilyttävät toimintansa 
nykyisenkaltaisena, mutta mukana on myös laaja joukko aikuisia ja ammattilaisia, kuten 
perheenjäsenet, muut oppimisen ammattilaiset sekä muiden alojen yhteisöasiantuntijat. 
Kolmannessa näkymässä lähtökohtana on lisensoitu joustava asiantuntijajärjestelmä, jossa 
oppimisen tila on laajentunut koulun ulkopuolelle, mutta opetuksessa tarvitaan vahvaa sään-
telyvalvontaa ja opettajien virallista sertifikaattia. Opettajan aseman saamiseen voi kuitenkin 
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olla erilaisia ammatillisia reittejä. Neljännessä näkymässä toimitaan avoimilla markkinoilla, 
joissa koulut ja opettajat ovat menettäneet monopolinsa ja opettamisesta vastaavat monet 
toimijat sertifioitujen opettajien lisäksi. (OECD 2020a, 59–60.)

Edellä mainituissa skenaarioissa opettajan ammattia lähestytään profession kautta, jolloin 
keskiössä on kysymys siitä, kenellä on tulevaisuuden koulussa oikeus opettaa oppilaita. 
Kuten havaitaan, tulevaisuuden näkymät vaihtelevat nykyisestä pitkälle säännellystä ja opet-
tajakeskeistä mallista täysin avoimeen malliin, jossa sertifioidut opettajat ovat yksi muiden 
opetusta antavien toimijoiden joukossa. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on kuitenkin myös 
se, miten tulevaisuudessa opetetaan ja miten opettajien yhteistyötä voitaisiin kehittää.  

Kaiken kaikkiaan opettajien rooli tulevaisuudessa voi olla monella tavalla erilainen kuin tällä 
hetkellä. Edellä mainittiin jo näkemys opettajien aiempaa suuremmasta roolista mentoreina 
ja ohjaajina verrattuna perinteiseen tiedonjakamisroolin. Sen sijaan keskeiset yhteiskunnal-
liset megatrendit, jotka kulkevat opettajan roolin muutoksen alla, ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle. Näihin kuuluvat varsinkin työn murros ja digitalisaatio, jotka muokkaavat työelä-
mää yhä enemmän yhteisöllisten tiimien, työssä oppimisen sekä innovoinnin ja kehittämistoi-
minnan suuntaan. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 17.)

Samanaikaisesti opetusalalle ja sen toimintatapoihin kulkeutuu yhä vahvemmin teknolo-
giseen kehitykseen, digitalisaatioon ja robotisaatioon liittyviä kehityskulkuja. On kuitenkin 
hyvä huomata, että kyseessä ei ole sinänsä opetuksen teknologisoituminen tai inhimillisen 
ulottuvuuden katoaminen. Pikemmin suuntana on, että työn murros ja teknologinen kehitys 
rakentaa näkymää, jossa kouluista on muotoutumassa entistä enemmän oppivia yhteisöjä, 
joiden toimikulttuuri perustuu vuorovaikutukselle, yhteistyölle, oppijalähtöisyydelle, oman 
osaamisen kehittämiselle, pedagogiselle johtamiselle ja yhteisille tavoitteille. (Emt.)

Lopuksi voidaan summata, että opetuksen henkilökohtaistaminen on tulevaisuuden koulu-
maailman trendi, ja sen odotetaan parantavan oppimista ja lisäävän motivaatioita oppimista 
kohtaan. Henkilökohtaistaminen edellyttää myös opettajilta entistä vahvempaa panostusta 
oppimisen edellytysten luomiseen. Tälle puolestaan digitaaliset ratkaisut ja tekoäly tuovat 
uudenlaisia ja opettajan työtä helpottavia ratkaisuja. Toisaalta näköpiirissä on opettajuuden 
luonteen ja profession muutoksia, jotka liittyvät opettajan mentoroivaan rooliin ja opettajien 
yhteistyön kasvuun sekä opettajan ammatilliseen rooliin avautuvassa koulumaailmassa. 

2.4  Opetusteknologian merkitys kasvaa 

Teknologian kehitys on kiinnittämässä koulumaailmaa yhä enemmän digitalisaation, tekoä-
lyn ja robotisaation kehystämiin kehityskulkuihin. Niiden luonnetta ja merkitystä on vaikea 
ennustaa. Selvää kuitenkin on, että teknologinen kehitys luo uudenlaisia mahdollisuuksia 
sekä myös haasteita. Lisäksi koronapandemia on osaltaan vauhdittanut digitalisaatiota sekä 
tehnyt teknologiset kehitysaskeleet entistä näkyvämmäksi.   

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia mutta sisältää myös haasteita

Teknologia on keskeinen muutosajuri mentäessä kohti tulevaisuuden koulumaailmaa. Tekno-
logia muuttaa opetusta, luo oppimiselle uusia mahdollisuuksia sekä auttaa opettajia päivit-
täisissä opetustilanteissa. Toisaalta opetusteknologian hyödyntäminen vaatii sekä osaamista 
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että resursseja. Tällä hetkellä näkymänä kuitenkin on, että digitalisaatio ja työn murros vyö-
ryvät koulumaailmaan, ja aivan samoin kuin muillakin toimialoilla niillä tulee olemaan suuria 
vaikutuksia koulutusalan toimintaan. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 17.)

Teknologian tuottama muutos kouluissa ilmenee sekä uuden tekniikan soveltamisessa että 
oppimisessa. On kuitenkin esitetty, että oppilaitosten ei pitäisi keskittyä vain päivittäiseen 
toimintaansa, vaan myös selvittää, kuinka ne voivat käyttää tekniikkaa entistä paremmin 
oppimisprosessin parantamiseen. (Classter 2019.)

Perinteinen luokkahuone on tärkeä myös tulevaisuudessa. Se kuitenkin täydentyy aiempaa 
enemmän esimerkiksi mobiili- ja video-oppimisella, kun opiskelijat pyrkivät yhä enemmän 
kuluttamaan ja käyttämään oppimateriaalia omilla ehdoillaan ja tuntemillaan laitteilla. Pelaa-
mista ja verkkotestien käyttöä ei myöskään enää nähdä pelkästään vaihtoehtoisina tai viih-
dyttävinä toimintatapoina. Niitä pidetään edellytyksenä kouluille ja yliopistoille, jotka haluavat 
houkutella uusia opiskelijoita ja osoittaa olevansa heistä kiinnostuneita. (Munoz 2019.) 

On myös esitetty, että vuoteen 2030 mennessä on normaalia, että opiskelijoilla on joustava 
mahdollisuus osallistua oppimistoimintaan ja olla vuorovaikutuksessa etänä. Tähän liittyy 
myös pääsy täysin varustettuun oppimisen hallintajärjestelmään (LMS) millä tahansa mobii-
lilaitteella. Samalla se muuttaa sitä, miten ja milloin opiskelijat käyttävät oppimiseen liittyviä 
sisältöjä. Mobiilin oppimisen avulla opiskelijat voivat visualisoida työmääränsä, hallita aika-
taulujaan, pysyä mukana keskusteluissa sekä lukea kurssi-ilmoituksia missä tahansa. Tähän 
he voivat käyttää omia älypuhelimiaan ja tablettejaan, jolloin oppimateriaalit ovat heidän 
kämmenessään. (Munoz 2019.) 

Tutkimusten perusteella tiedetään, että teknologia voi parantaa oppimisprosessia. Tekno-
logian avulla opettajat voivat myös säästää aikaa sekä tarjota oppilaskohtaisia oivalluksia, 
osallistumismahdollisuuksia ja mukaansatempaavia oppimiskokemuksia. Tähän liittyen Maa-
ilman talousfoorumi on todennut, että teknologia voi yksilöidä oppimista ja sitouttaa oppilaita 
siihen sekä täydentää ja laajentaa luokkahuoneessa tapahtuvaa oppimista. Lisäksi teknologia 
voi tarjota pääsyn oppimiseen niille opiskelijoille, joilla muuten ei ehkä olisi koulutusmahdol-
lisuuksia. (Microsoft 2018.)  

Digitaaliset ratkaisut voivat tukea opettajia muun muassa seuraavissa tehtävissä (emt): 

• opetusajan muuttamisessa siten, että siinä voidaan keskittyä henkilökohtaisiin 
oppimistapoihin 

• oppimisen oivallusten esille saamisessa 
• osallisuuden lisäämisessä opiskelijoiden kykyjen vahvistamiseksi 
• kriittisten taitojen kehittämisessä sosiaalisten kokemusten avulla 
• mukaansatempaavien ja moniaististen kokemuksien tarjoamisessa. 

Neittaanmäki ym. (2020) ovat puolestaan tuoneet esille, että digitalisaation kehitys luo 
mahdollisuuden aivan uudenlaiselle digiopettamiselle. Tähän näkemykseen kuuluu se, että 
läsnä-äly muuttaa tarvetta oppia muistamalla, ja sen tilalle tulee kyky hahmottaa kokonai-
suuksia ja yhdistää asioita. Lisäksi syntyy tarve kehittää adaptiivista oppimisanalytiikkaa, 
kognitiivista laskentaa, tekoälyä, koneoppimista, laskennallista ajattelua, systeemiajattelua 
ja data-analytiikkaa. Näihin kuuluvana keskeisenä ominaisuutena on oppimisympäristön opti-
mointi, joka täyttää yksilön tarpeita ja valmiuksia siten, että oppimistulos on hänen kannal-
taan paras mahdollinen. Lisäksi suomalaistutkijat ovat nostaneet esille erityisesti tekoälyn 
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etuja sekä opiskelijoiden että opettajien kannalta. Opiskelijan näkökulmasta koulutusta voi 
tekoälyn avulla hankkia milloin tahansa, ja opiskelijat voivat myös saada palautetta muilta 
opiskelijoilta reaaliajassa. (Emt., 43-44.)

Lisäksi tekoälyratkaisut voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja opiskelijoille siten, että ne 
mukautuvat esimerkiksi opiskelijoiden tietotason ja mielenkiinnon mukaan. Tekoälypohjaiset 
alustat tarjoavat myös virtuaalisia mentoreita, jotka seuraavat opiskelijoiden etenemistä. 
Opettajan kannalta tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia opiskelijan heikkouksien havaitsemiseen. 
Tekoäly lisää myös opiskelijoiden sitoutumista siten, että se auttaa heitä koulutusprosessiin 
osallistumisessa ja tekee siitä vuorovaikutteisempaa. Tekoälyn avulla voidaan myös per-
sonoida eli tarjota aiempaa yksilöllisimpiä suosituksia ja koulutusohjelmia. Lisäksi tekoäly 
tekee mahdolliseksi opetussuunnitelmien automaattisen luomisen. Se tarjoaa myös mahdol-
lisuuden sille, että koulutusalustoilta löytyy sopivia opettajia oppilaan tarpeisiin. (Emt., 44.)

Myös OECD (2021c) on tuonut esille erilaisia digitalisaation ja tekoälyn tuomia mahdollisuuk-
sia opetukselle. Esille nousevat muun muassa mukautuva oppimistekniikka, kuten älykkäät 
tutorointijärjestelmät, joka mahdollistaa opiskelijoiden oppimisen mukauttamisen siten, että 
opiskelijat käyttävät samankaltaisia lähestymistapoja. Nämä järjestelmät havaitsevat opis-
kelijoiden tiedon (tai tietämyksen puutteet), ne diagnosoivat seuraavat sopivat vaiheet opiske-
lijoiden oppimisessa ja tarjoavat uusia harjoituksia, opetussuunnitelman osioita ja ohjeita tai 
ilmoittavat opiskelijoiden tarpeista opettajalle. (Emt., 15.) 

Teknologiasta on myös apua opiskelijoiden sitoutumiseen ja motivaatioon. Sitoutumisen mit-
taaminen on vaikeaa, mutta monia uusia automatisoituja lähestymistapoja on kehitetty sil-
mänseurannasta muiden kasvojen piirteiden seurantaan ja analysointiin. Oppimisanalytiikan 
tavoitteena on tukea opettajia oppimisen järjestämisessä luokkahuoneessa ja ehdottaa oppi-
laille tehokkaita oppimisskenaarioita. Jotkin analyysitekniikat tarjoavat opettajille reaaliai-
kaista palautetta opiskelijoiden siirtyessä tehtävästä toiseen tai kun oppilaat työskentelevät 
esimerkiksi yksin, pienryhmissä tai kollektiivisesti. Järjestelmät tuottavat palautetta myös 
luokkahuonekäyttäytymisestä, jotta opettajat voivat pohtia käytäntöjään ja oppia niistä. (Emt.)

Perinteistä kynä-paperi- tai tietokonepohjaistakin arviointia voidaan laajentaa pelipohjai-
silla standardoiduilla arvioinneilla, jotka perustuvat älykkääseen data-analyysitekniikkaan. 
Lisäksi oppilaitosten keräämän hallinnollisen tiedon avulla voidaan luoda varhaisvaroitusjär-
jestelmiä, jotka tunnistavat keskeyttämisen vaarassa olevat opiskelijat. (Emt., 16.)

Todentamisinfrastruktuurina toimiva lohkoketjuteknologia puolestaan avaa uusia mahdolli-
suuksia pätevyyttä arvioitaessa. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa yksilöitä tai instituutioita 
koskevien väitteiden, kuten ominaisuuksien ja pätevyyksien, validoinnin. Tämä auttaa tutkin-
totodistusten (ja muiden dokumenttien) oikeellisuuden todistamisessa, helpottaa oppijoiden 
ja työntekijöiden liikkumista oppilaitosten ja alueiden välillä ja antaa heille enemmän valtaa 
omiin tietoihinsa. (Emt.)

Myös koulutuspoliittisessa selonteossa tuodaan esille digitaalisuuden mahdollisuudet – sekä 
haasteet. Selonteossa todetaan, että digitaalisuudella ja uusien teknologioiden kehityksellä 
on monenlaista vaikutusta kaikkien arkeen, yhteiskunnan toimintaan ja työelämään. Toisaalta 
digitalisaation ja teknologian kehitystä, vaikutuksia ja nopeutta on vaikea ennakoida. Digi-
talisaation nähdään vähentävän koulutuksen paikka- ja aikasidonnaisuutta sekä tarjoavan 
merkittäviä mahdollisuuksia palvella oppijoita aiempaa laadukkaammin ja yksilöllisemmin. 
Opiskelu myös mahdollistuu yli oppilaitos- tai korkeakoulurajojen. (VN 2021a, 78.)
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Selonteossa nostetaan esille myös tiedolla johtamisen ja oppimisanalytiikan luomat mahdol-
lisuudet ajantasaisemman tiedon hyödyntämiselle oppimisen seurannassa, tukemisessa ja 
kehittämisessä. Digitalisaatiosta ja tekoälystä voi olla myös apua oppimiseen liittyvien ongel-
mien tunnistamisessa ja poistamisessa, ja ne voivat vapauttaa aikaa oppimiseen ja opetukseen 
nopeuttamalla rutiinitehtäviä ja automatisoimalla prosesseja. Toisaalta selonteossa todetaan, 
että datan hyödyntämiseen liittyy riskejä ilman selkeitä eettisiä, lainsäädännöllisiä ja datanhal-
linnallisia kehyksiä. Niiden kehittämisessä julkisella hallinnolla on merkittävä rooli. (Emt., 79.)

Lisäksi selonteossa todetaan, että koulutuksen digitalisaatio ei itsessään ratkaise kes-
keisiä koulutuspoliittisia ja oppimisen ongelmia, joita ovat esimerkiksi eriarvoisuuden 
poistaminen, koulutukseen sitoutumisen puutteet ja vaikeudet siirtymissä koulutuspolun 
vaiheista toiseen. Esimerkiksi juuri kiinnostuksen tai sitoutumisen puute nähdään aiheutu-
van ei-teknologisista tekijöistä, joita voivat olla ihmisiä kohtaavat kuormittavuustekijät tai 
ylisukupolvisen syrjäytymisen dynamiikka, eivätkä ne siten ole ratkaistavissa pelkästään 
teknologian keinoin. (Emt., 80.)

Osaamisen ennakointifoorumi on puolestaan todennut, että vuoden 2035 työelämässä robotit 
toimivat koulujen ja opettajien apuna, eivät heidän sijaansa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että 
teknologia on hyödyllistä, kunhan sen rooli pidetään avustavana. Robottien hoitaessa rutiini-
tehtävät opettajalla on enemmän aikaa kohdata lapsia ja nuoria sekä ohjata heidän kasvuaan 
ja oppimistaan. Lisäksi foorumi ennakoi, että tulevaisuudessa jokaiselle oppilaalle tarjotaan 
ohjaus- ja neuvontapalveluja, jotka lisäävät oppimisen yksilöllisyyttä ja näin kasvatuksen 
ja koulutuksen kohdentumista kunkin henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Myös diagnoo-
sit lisääntyvät tulevaisuudessa, jolloin mielenterveyteen ja oppimisvaikeuksiin kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota. Dataa hyödynnetään entistä enemmän, mutta tässä on paran-
nettavaa edelleen myös tulevaisuudessa. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 25; OPH 2018.) 

Lee (2021) on tekoälyn mahdollisuuksia pohtiessaan tuonut esille, että toisin kuin ihmisopet-
tajat, joiden on otettava huomioon koko luokka, virtuaalinen opettaja voi kiinnittää erityistä 
huomiota jokaiseen oppilaaseen. Tekoälyä sisältävässä oppimisessa ihmisopettajilla on kui-
tenkin tärkeä rooli: he toimivat oppilaiden mentoreina ja yhdistäjinä. Opettaja on liikkeelle 
paneva voima, kun oppilaita stimuloidaan kriittiseen ajatteluun, luovuuteen, empatiaan ja 
ryhmätyöhön. (Emt.) 

Opetusteknologian kehitys määrittää uudella tavalla opettajan työn kuvaa sekä myös autono-
mia tasoa tulevaisuudessa. Molenaar (2021) on määritellyt viisi eri automaation tasoa opetta-
jan näkökulmasta. Ensimmäisellä tasolla teknologia avustaa opettajaa tarjoamalla opettajaa 
tukevaa informaatiota. Tekniikka tarjoaa pääsyn oppimateriaaleihin sekä lisätietoja oppijoi-
den toiminnasta. (Emt., 60.)

Toisella tasolla kyseessä on osittainen automaatiotilanne, jossa opettajat voivat monitoroida 
visuaalisten raportointityökalujen (dashboard) avulla oppijoiden toimintaa, edistymistä ja 
suorituksia. Kolmannen tason ehdollisessa automaatiossa tekniikka ottaa hallintaansa laa-
jemmat tehtävät oppimisympäristön järjestämisessä. Teknologian avulla saadaan signaaleja 
siitä, milloin opettajan kontrollia tarvitaan. Opettajilla on edelleen keskeinen asema oppimis-
ympäristön järjestämisessä ja he valvovat, miten tekniikat toimivat. (Emt., 60-61.)

Neljännellä tasolla korkean automaation tekniikka ottaa täyden hallinnan oppimisympäristön 
järjestämisestä. Tekniikka käsittelee tehokkaasti odotetuimpia oppimisen tilanteita ja ottaa 
huomioon oppijoiden monimuotoisuuden. Opettajien ei yleensä tarvitse tähän valmistautua 
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eikä valvontaa tai seurantaa tarvita. Viidennellä tasolla teknologia kontrolloi kaikkia tehtäviä 
automaattisesti. Tekniikka selviytyy automaattisesti eri alojen ja tilanteiden oppimisesta. Esi-
merkiksi kieltenoppimisohjelmat ovat kehittymässä tähän suuntaan. (Emt.) 

Toimenpiteiden ja päätösten tulkitseminen voidaan näin nähdä jatkumona täysin automatisoi-
tujen ja toisaalta niiden toimien välillä, joihin ihmisillä on täysi valta. Tänä päivänä tekoälyjär-
jestelmät ovat edelleen luonteeltaan hybridejä eli ne pyytävät ihmisen puuttumista tietyssä 
prosessin vaiheessa. Näin älykkäät tekniikat yleensä edellyttävät ja vaativat opettajan. (OECD 
2021c, 16.)

Mutta entä tulevaisuudessa? Tämä herättää kysymyksen siitä, onko tavoitteena tekniikan 
optimointi kohti täydellistä automaatiota vai se, että tekoälyratkaisuja optimoidaan muille 
automaatiotasoilla, joissa opettajalla on oma roolinsa. (Molenaar 2021, 62.) 

Osa vastauksesta löytyy siitä, mikä on kykymme havaita, diagnosoida ja toimia. Nämä edis-
tysaskeleet riippuvat kolmesta kriittisestä tekijästä, jotka ovat i) kykymme seurata oppijoita 
ja seurata heidän oppimisympäristöään, ii) kykymme diagnosoida oppijoiden nykytilaa ja 
ennakoida heidän kehitystään ja iii) kykymme näin määrittää sopivin toimenpide oppimisen 
optimoimiseksi. (Emt.)

OECD (2020a, 61) on puolestaan Selwyniä (2011) lainaten määritellyt kolme tulevaisuuden 
näkymää siitä, miten digitaalinen tekniikka vaikuttaa opetukseen:

• Ensimmäisessä näkemyksessä tarkastellaan tekniikan potentiaalista vaikutusta 
opetuksen ja pedagogiikan parantamiseen. Teknologian lisääntyvä kyky automatisoida 
byrokraattista ja hallinnollista työtä, lisääntynyt pääsy lukemattomiin opetustyökaluihin 
sekä uudet kanavat ja lähteet yhteistyölähtöiseen ammatilliseen kehitykseen voivat 
vapauttaa opettajien aikaa keskittyä opiskelijoiden tarpeisiin samalla kun heille tarjotaan 
tätä varten tehokkaita työkaluja ja tietoa.

• Toisessa näkemyksessä digitalisoituvat ja automatisoidut koulutusprosessit johtavat 
perinteisen opettajan katoamiseen. Vaikka opettajien ei tarvitse ennakoida korvautuvan 
täydellisesti muilla opetustavoilla, merkitsee tämä näkemys koulutusohjelmien 
toteuttamiseen tarvittavien henkilöresurssien huomattavaa vähentämistä.

• Näiden kahden näkökulman välissä kolmas näkymä näkee tulevaisuuden, jossa opettajien 
rooli muuttuu. Tässä näkymässä tekniikka helpottaa oppijalähtöisempää oppimista, mikä 
tarkoittaa, että opetus siirtyy oppimiskokemusten ohjaamisesta niiden suunnitteluun ja 
helpottamiseen.

Paljon on keskusteltu siitä, korvaavatko robotit opettajat kokonaan. Tämä ei liene näköpii-
rissä, mutta robotit voivat olla opettajille korvaamaton apu tulevaisuudessa. Kyse on pal-
jolti siitä, että löydetään tasapaino tekniikan ja ihmisen välillä. On myös todettu, että monet 
henkilökohtaiset oppimisjärjestelmät on suunniteltu siten, että ne poistavat tietynasteisen 
tahdonvapauden opettajalta: Algoritmit ovat älykkäitä ja tehokkaita, mutta opettajat kuiten-
kin kokevat, että se etäännyttää heidät ammatillisesta harkinnasta, jolloin he eivät yleensä 
luota niihin. (Boran 2018.) Jotta tämäntyyppisiltä tilanteilta vältytään, on tärkeää tehdä hyvää 
sidosryhmäyhteistyötä opettajien ja teknologian kehittäjien välillä. 

Kehittyipä koulutuksen digitalisaatio mille tasolle tahansa, niin teknologia on opettajalle 
usein haasteellista. Jatkuvassa muutoksessa oleva tietotekninen ympäristö edellyttää opet-
tajilta ja muilta alan toimijoilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä, uusien mahdollisuuksien 
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arvioimista sekä mahdollisuuksiin reagoimista (Valtonen 2020, 360). Muutostyö on tärkeää 
myös asennetasolla, johon kuuluu keskeisenä osana teknologian hyväksyminen. Teknologian 
käytön ensisijaisina mahdollistajina nähdään esimerkiksi koulun infrastruktuuri tai työnan-
tajien tuki. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin huomioida ne tekijät, jotka mahdollistavat 
teknologian hyväksymisen. Kehittyäkseen teknologian pedagogisessa käytössä on opettajien 
hyväksyttävä se oman työnsä osaksi. Hyväksymiseen kuuluu keskeisesti käsitys teknologian 
pedagogisesta käytettävyydestä eli siitä, miten sen avulla tuetaan opettajan työtä ja ennen 
kaikkea oppilaan oppimista. (Kyllönen 2020, 366.) 

Opetusteknologian hyödyntäminen on kokonaisvaltainen prosessi, johon kuuluvat itse tekno-
logisiin kehityskulkuihin liittyvät tekniset lähtökohdat, mutta myös pedagogiseen, asenteisiin 
ja johtamiseen liittyvät teemat. Oleellisia ovat myös koulutukseen liittyvät kehittymislinjauk-
set, jotka osaltaan määrittävät sekä luovat puitteita ja edellytyksiä koulumaailman digitali-
saatiolle ja opetusteknologian hyödyntämiselle.    

Koronapandemia on kiihdyttänyt koulutuksen digitalisoitumista

Vuonna 2020 Suomeen rantautunut koronapandemia toi uudella tavalla näkyville digitali-
saation ja opetusteknologian kehityksen. Useiden arvioiden mukaan koronapandemia onkin 
vauhdittanut koulumaailman digitalisaatiota. Opetushallituksen selvityksen mukaan Suo-
messa onnistuttiin sekä kansainvälisesti että kansallisesti arvioituna siirtymään etäyhteyksiä 
hyödyntävään opetukseen poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä keväällä 2020. Meillä pys-
tyttiin melko hyvin hyödyntämään jo aiemmin olemassa olevaa digitaalista infrastruktuuria 
sekä digitaalisia työkaluja ja oppimisympäristöjä. Kouluissa ja oppilaitoksissa näyttää olleen 
yleisesti ottaen sekä laitteet että osaaminen, jolloin lähiopetuksesta pystyttiin laajassa kan-
sallisessa mittakaavassa siirtymään etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen. Uusia digitaali-
sia taitoja on myös opittu laajasti, ja poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä uusien menetel-
mien ja asioiden opettelu on koettu vahvuudeksi. (Vuorio ym. 2021, 7.)

Haasteita kuitenkin esiintyi paljon. Ne liittyvät laajemmin koulutuksen digitalisaatiokehitykseen 
ja siinä ilmenevään suureen vaihtelevuuteen erityisesti peruskoulujen sekä kuntien kesken. 
Tämä ilmeni erilaisena laitekantana sekä vaihtelevana digitaalisena osaamisena ja käytänteinä. 
Digitalisaatiokehityksen vaihtelevuus on vaarantanut koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden toteutumisen erityisesti peruskouluoppilaiden osalta. Digitalisaatiokehitys on ollut 
toisella asteella tasaisempaa, mutta myös siellä havaittiin kehittämiskohteita. (Emt.)

Koronapandemia on myös uudella tavalla nostanut esille fyysisen ja virtuaalisen kohtaami-
sen erilaiset luonteet. Digitaalista ja kasvokkain tapahtuvaa viestintää vertailevissa tutki-
muksissa on johdonmukaisesti havaittu, että henkilökohtaisella viestinnällä on enemmän 
vaikutusta suhteiden vahvistamisessa ja ylläpitämisessä (Finkenauer ym. 2019). Kouluissa 
tämä näkyy opettajien ja oppijoiden välisissä läheisissä ja oppilasta tukevissa suhteissa sekä 
opiskelijoiden vertaisyhteyksissä ja yhteistyössä, jotka kaikki ovat avainasemassa opetuk-
sessa, oppimisessa ja hyvinvoinnissa (OECD 2019). 

Toisaalta digitaalinen yhteys voi myös antaa heikommassa asemassa oleville ryhmille mah-
dollisuuden vahvistaa omia heikkoja siteitään ja yhdistää syrjäytyneitä tai vähemmistöön 
kuuluvia nuoria sellaisin tukimuodoin, joita heillä ei ehkä ole välittömässä fyysisessä yhtei-
sössään. Vastaavasti kaikki fyysisyyden muodot eivät välttämättä ole miellyttäviä: opiskelijat 
voivat olla poissaolevia oppitunneilla ja vertaisyhteydet voivat olla haitallisia esimerkiksi kiu-
saamisen yhteydessä. (OECD 2020a, 68.)
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On- ja offlinen välinen ero hämärtyy edelleen. Digitaalisilla tekniikoilla on taipumus täyden-
tää nykyisiä kasvokkain olevia ystävyyssuhteita sen sijaan, että ne korvaisivat ne online-vies-
tinnällä (Mesch 2019). Kun siirrytään kohti joustavampia koulunkäyntimuotoja, kuten digitaa-
liseen ja sulautuvaan oppimiseen, fyysisyyteen ja etäisyyteen sekä autonomiaan ja tukeen 
liittyvät jännitteet on harkittava huolellisesti (Panigua & Instance 2018). 

Kaiken kaikkiaan teknologian tuomat mahdollisuudet ovat huomattavat koulutuksen, opetuk-
sen ja osaamisen kehittämisen kannalta. On kuitenkin hyvä muistaa, että teknologian aiheut-
tama muutos koulunkäyntiin ei ole uusi asia. Teknologia on historiallisesti lisännyt monien 
toiveita koulutuksen muuttamisesta joko jalostamalla opetusta ja oppimista koulussa tai 
poistamalla koulunkäynnin tarpeen kokonaan. Esimerkiksi 1920- ja 30-luvuilla jotkut näkivät 
radion ja television tavan valtavirtaistaa koulutusohjelmia (Novak 2012). Viime aikoina tieto-
koneita ja Internetiä on mainostettu ratkaisuna monipuolistaa ja henkilökohtaistaa opetusta, 
ja näiden avulla on puolestaan haettu parannuskeinoja lukuisiin koulutuksen heikkouksiin, 
kuten jäykkään ja standardoituun opetukseen. (OECD 2020a, 67.)

Aikalaisten onkin yleensä hankala arvioida, missä vaiheessa teknologista kehitystä todelli-
suudessa ollaan. Pölösen (2020) mukaan olemme myös huonoja arvioimaan, mikä on nor-
maalia ja mikä ei: Otamme itsestään selvyytenä kaiken edeltävän teknologian, mutta olemme 
huolissamme kaikesta siitä, mitä tulevaisuudessa tullaan kehittämään. Lee (2021) on puo-
lestaan todennut, että tekoäly voi olla historian eniten muutosta aiheuttava tekniikka, mutta 
emme näe paljonkaan tästä muutoksesta. Yliarvioimme usein, mitä teknologiat voivat tehdä 
viidessä vuodessa, mutta aliarvioimme sen, mihin ne pystyvät 20 vuoden päästä (emt.). 

On olemassa kuitenkin viitteitä siitä, että elämme paradigmaattisessa muutoksessa teknolo-
gisen kehityksen osalta. Tästä voidaan erottaa kolme seikkaa. Ensinnäkin opetusteknologiset 
ratkaisut mahdollistavat toimia (esim. jatkuva testaus, yksilölliset opetusohjelmat ja paikkaan 
sitomattomat vuorovaikutteiset alustat), jotka nähtiin aiemmin liian työläinä tai muutoin han-
kalina toteuttaa. Toiseksi opetusteknologian avulla voidaan entistä vahvemmin sitoa oppijoiden 
arki (harrastukset, koti ja työ) oppimisen ja opetuksen osaksi. Kyseessä on oppimisen kaik-
kiallistuminen, mikä laajentaa oppimahdollisuuksien potentiaalia. Kolmanneksi, kun opetus-
teknologia kytkeytyy muuhun digitalisaatiokehitykseen, avautuvat laajemmat mahdollisuudet 
teknologian hyödyntämiseen koulussa. Toisin sanoen arjen digivälineitä, kuten kännyköitä ja 
tabletteja, voidaan hyödyntää myös kouluopetuksessa. (Nyyssölä & Kumpulainen 2020, 20.)

Opetusteknologian käyttöön liittyy toki haasteita. Opettajien digiosaamisessa ja koulujen 
digitaalisessa infrastruktuurissa on eroja, ja lisäksi digimaailmassa ilmenee häiriökäyttäy-
tymistä, tietoturvaongelmia ja eettisiä haasteita. Toisaalta, kun ennakoitava aikajänne ulote-
taan pitkälle aikavälille eli 10–15 vuoden päähän, niin huomio on syytä kiinnittää laajempaan 
kuvaan tulevaisuuden kehityksestä. Tästä näkökulmasta teknologiaan liittyvistä haasteista 
huolimatta voitaneen todeta, että olemme opetusteknologian murrosvaiheessa, joka tulee 
muuttamaan laajasti tulevaisuuden koulumaailmaa. (Emt.)

Tiivistettynä voidaan todeta, että opetusteknologia näyttäytyy tulevaisuuden muutosajurina, 
joka tulee yhä enemmän vaikuttamaan oppimiseen, opettamiseen ja osaamisen hankintaan 
sekä näitä prosesseja tukeviin toimintoihin. Teknologia ei yksinään muuta asioita, vaan siihen 
tarvitaan ihminen, joka hyödyntää teknologiaa. Kun teknologiaa hyödynnetään oppimisen ja 
koulumaailman lähtökohdista, se avaa mahdollisuuksia opetuksen ja osaamisen hankkimi-
sen kehittämiseen. 
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3 KOULUTUKSEN OHJAUS JA SEN TULEVAISUUS

Koulutusjärjestelmä on osa julkisen sektorin toimintaa, jota ohjataan julkishallinnolle tyy-
pillisin keinoin, kuten normeilla, resursseilla ja informaatiolla. Nämä ovat jo pitkään olleet 
keskeisiä ohjauksen muotoja, joskin niiden painoarvot ovat vuosikymmenten varrella muut-
tuneet. Normit eli lait ja asetukset olivat pitkään ohjauksen keskiössä, mutta viimeaikainen 
kehitys on kulkenut yhä enemmän kohti informaatio-ohjausta eli tiedolla ohjaamiseen. 

Toisaalta samaan aikaan ohjauksen muodot moninaistuvat. Julkishallintoon on iskostunut 
uudenlaista ohjausterminologiaa, kuten verkostot, mahdollistaminen, ekosysteemi ja alustat. 
Vielä ei ole selvää, minkälaisiksi näiden ohjausmuotojen rooli kehittyy, mutta tulevaisuu-
dessa koulumaailman ohjausympäristö lienee ainakin jonkin verran erilaisempi kuin tällä 
hetkellä. Tähän kehityskulkuun liittyvät myös kuntien roolin muutokset sekä ylikansallisen 
ohjauksen rooli tulevaisuudessa. 

Tässä luvussa tarkastellaan koulutuksen ohjauksen ja eri ohjausmuotojen kehityskulkuja 
ja nykytilannetta sekä tulevaisuuden kehitystä. Aiheina käsittelyssä ovat hallinnon paradig-
maattiset muutokset, normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen luonne, valtion ja kuntien 
ohjausmekanismit, kuntien rooli tulevaisuudessa koulutuksen näkökulmasta sekä koulutuk-
sen ylikansallinen ohjaus. 

3.1  Julkishallinnosta kohti verkostoja

Yhteiskuntapoliittisella ohjauksella on pitkä historia, ja siihen kuuluu paradigmaattisia 
muutoksia, joissa normi-ohjauksesta on siirrytty kohti informaatio-ohjausta ja siitä edel-
leen kohti verkostomaisia ohjauksen muotoja. Tämä heijastuu myös siirtymänä klassisesta 
julkishallinnosta uuteen julkisjohtamiseen. Tästä on puolestaan avautumassa tulevaisuuden 
näkymä mahdollistamiselle sekä ekosysteemi- ja alusta-ajattelulle. Kehityskulut eivät käy-
tännössä ole toki näin selväpiirteisiä, ja kehityssuuntiin sisältyy myös edestakaista liikettä 
paradigmojen välillä. 

Klassinen julkishallinto korvautui 1990-luvulla uudella julkisjohtamisella 

Ajatus siitä, että hallitukset voivat ja niiden pitäisi voida ohjata yhteiskunnan toimintaa, on 
hyvin vanha. Sana hallitus on latinalaista alkuperää ja tarkoittaa kirjaimellista ohjaamista. 
Hallitukset ovat myös kehittäneet kattavan valikoiman erilaisia ohjauskeinoja, kuten voiman, 
lain ja pakon. Toisaalta on käytetty myös palkintoja, tunnustusta ja kiitosta, suostuttelua ja 
innostamista, samoin kuin selostuksia, tiedotusta ja koulutusta sekä julkisia rituaaleja ja 
juhlia. (Mulgan 2020, 1, 7.)

Demokratiassa ohjauksen on muodostettava kiertävä kehä. Ohjaamisen tavoitteet tulevat 
ihmisiltä,   jotka luovat toimeksiannon hallituksille, jotka muuttavat toimeksiannot ohjelmiksi 
ja toimiksi. Sekä tavoitteiden että ohjauskeinojen on oltava laillisia. Tämän jälkeen ihmisistä 
tulee osa ohjausprosessia, jonka puitteissa he tarjoavat palautetta. (Emt.)

Ohjausprosessissa on kyse poliittisten päätösten toteutuksesta ohjaavan ja ohjattavan toi-
mijan välisessä vuorovaikutuksessa (Vartiainen ym. 2020). Ohjaus liittyy julkisen hallinnon 
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kehitykseen, josta Vartiainen on kollegoineen tehnyt laajaan kirjallisuuteen perustuvan kat-
sauksen. Katsauksessaan he toteavat, että julkisen hallinnon kansainvälisen tason kehitystä 
1800-luvulta nykyaikaan on tavallisesti kuvattu kolmen kehitysvaiheen kautta, joita ovat 
klassinen julkishallinto, uusi julkisjohtaminen ja hallinta. Ne voidaan käsittää hallintopara-
digmoina, jotka vastaavat omasta näkökulmastaan siihen, millä tavoin julkinen hallinto pitäisi 
järjestää ja mikä on julkisen hallinnon sekä kansalaisten rooli yhteiskunnassa. Lisäksi hal-
lintoparadigman keskeisenä kysymyksenä on, miten julkista hallintoa, erilaisia yhteisöjä ja 
kansalaisia tulisi ohjata, jotta saavutetaan toivotut lopputulokset. (Vartiainen ym. 2020, 1.)

Julkishallinnon keskeinen klassinen periaate on hallinnon ja politiikan erottaminen, jonka 
mukaan vaaleilla valitut päättäjät tekevät päätöksiä ja muotoilevat lakeja. Kansalaiset nähdään 
hallintoalamaisina, jotka ovat riippuvaisia sääntelystä ja julkisista palveluista ja joiden pitää 
noudattaa ohjeita ja päätöksiä. Suomessa klassisen julkishallinnon aika ulottui 1800-luvulta ja 
autonomian jälkeisiltä vuosikymmeniltä 1980-luvulle saakka. Tuon ajan ohjausjärjestelmissä 
noudateltiin perinteisiä säädös-, toimeenpano- ja resurssiohjauksen malleja. Toisaalta ajalle oli 
tyypillistä myös informaatio-ohjauksen ja sopimuksellisuuden lisääntyminen. (Emt., 2-3.)

Uusi julkisjohtaminen eli New Public Management kehittyi vastauksena kritiikkiin, jota klassi-
nen julkishallinto sai osakseen, eli tehottomuuteen ja kankeuteen. Uuden julkisjohtamisen kes-
keisenä tavoitteena on julkisen sektorin tehokkuus sekä henkilöstömäärän ja kulujen kontrolli. 
Julkinen hallinto ymmärretään palveluiden järjestäjänä (service provider). Päättäjien tehtävänä 
on tämän ajattelun mukaan varmistaa tehokas hallinto ja samalla reagoida kansalaisten toi-
veisiin. Kansalaisista oli tullut näin asiakkaita. Uuden julkishallinnon keskeisiä käsitteitä ovat 
markkinamekanismit, organisaatioiden hajautus sekä tulospalkkiojärjestelmä. (Emt., 3.)

Suomessa on toteutettu uuden julkisen johtamisen mukaisia reformeja, jotka ovat merkit-
tävästi muuttaneet maamme julkishallintoa. Uudistusten seurausta ovat nykymuotoinen 
vahva kunnallishallinto ja paikallisdemokratia. Sopimusperustainen tulosohjaus otettiin 
käyttöön virastojen ja laitosten ohjauksessa, ja samalla purettiin keskusvirastojärjestelmää 
ja yksityistettiin valtion osia. Samalla Suomi liittyi EU:hun ja monitasoisen ylikansallisen 
järjestelmän osaksi. EU, valtionhallinto, paikallishallinto ja muut toimijat ovat moninaisissa 
yhteyksissä toisiinsa, ja näillä on myös suoria yhteyksiä EU:hun. Kansallinen hallinto on 
omaksunut uuden roolin, jonka mukaisesti se on muuttunut toteuttajasta hallinnoijaksi ja 
rahoittajaksi sekä samalla EU:n ylikansallisten toimielinten yhdeksi jäseneksi. (Emt.)

2000-luvun hallinta-ajattelun muodoissa keskeisenä oletuksena on ollut, että julkinen hal-
linto ei yksin selviä kompleksisessa maailmassa; se tarvitsee muiden toimijoiden verkostoja 
tuekseen. Julkinen hallinto nähdään näin yhtenä toimijana muiden joukossa, eikä siis muiden 
yläpuolella. Julkishallinto voidaan käsittää yhteisluomisen areenana tai fasilitaattorina, jonka 
pyrkimyksenä on luoda eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edellytykset. Aiempien hal-
linnollisten paradigmojen, kuten tehokkuuden, taloudellisuuden, asiantuntijavallan ja nopean 
päätöksenteon, rinnalla puhutaan verkostoista, dialogista ja osallistamisesta. Kun tarkas-
telee 2000-luvun hallinnan aikaa Suomessa kokonaisuutena, siinä korostuvat aiemman 
NPM-kauden vaikutteet ja pyrkimykset strategisuuteen sekä nykypäivää kohden tultaessa 
myös osallisuus ja toimijaverkostot. (Emt., 3-4.)

Myös ennakointi on kytkeytynyt osaksi hallinnon ja ohjauksen kehittymistä. Usein on ajateltu, 
että vielä 1990-luvulla koulutuksen kentällä oli voimissaan perinteinen suunnitteluajattelu. 
Tähän olisi voinut luontevasti kuulua myös vahva ennakointikoneisto. Yleisesti ottaen kuiten-
kin ennakoinnin rooli eri yhteiskuntasektoreilla oli suunnittelukaudella varsin rajallinen. 
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2010-luvulta alkaen systeemi- ja kompleksisuusajattelu sekä verkostomaisten hallintamal-
lien esiinmarssi ovat kuitenkin nostaneet ennakoinnin merkitystä. Yksinkertainen selitys voi 
olla se, että suunnitteluajan maailmassa asiat olivat lineaarisempia ja helpommin ennakoita-
via, jolloin ennakoinnille ei nähty samankaltaista tarvetta kuin tällä hetkellä. Lisäksi verkos-
tojen ja kumppanuuksien lisääntyminen ovat kasvattaneet toimijoiden määrää, mikä näkyy 
useiden pistemäisten ennakointiprojektien ilmaantumisena hallinnon eri tasoille ja eri sidos-
ryhmien vuorovaikutteisiin prosesseihin. Ennakointi seuraa näin maailman muuttumista ja 
monimutkaistumista, mutta se voi myös viedä maailmaa ennustettavampaan tai ainakin hel-
pommin hahmotettavampaan suuntaan.  

Normi-ohjauksesta informaatio-ohjaukseen ja siitä mahdollistamiseen

Perinteisesti ohjaus voidaan jakaa normiohjaukseen, resurssi- tai rahoitusohjaukseen ja 
informaatio-ohjaukseen (esim. Nyyssölä 2013; Vartiainen ym. 2020). Normiohjauksessa 
perustana ovat pakottavat normit, kuten lainsäädäntö sekä normiluonteiset ohjeet ja 
ohjausasiakirjat. Koulutussektorilla keskeisiä normilähtöisiä ohjausasiakirjoja ovat opetus-
suunnitelmien ja tutkintojen perusteet. Resurssiohjauksessa hyvinvointipalveluja ohjataan 
rahoituksen avulla. Informaatio-ohjauksessa kohteena olevaan toimijaan pyritään vaikutta-
maan jakamalla ja välittämällä tietoa (Alasoini 2007, 1). Informaatio-ohjaus on luonteeltaan 
suostuttelevaa, eivätkä siihen sisältyvät keinot ole velvoittavia (Stenvall & Syväjärvi 2006, 
14). Koulutuksessa esimerkiksi oppimistulosten arvioinnit ovat olleet keskeinen informaa-
tio-ohjauksen keino. Vastaavantyyppisiä keinoja voivat olla esimerkiksi tilastot, indikaattorit, 
tutkimukset, suositukset, arvioinnit, raportit, periaatekannanotot, oppaat, kansalliset kehit-
tämisohjelmat, seminaarit, koulutus ja konsultointi (ks. emt., 1–2). 

Toisaalta on hyvä muistaa, että ohjauksen kohteita ovat myös kansalaiset, yritykset ja muut 
yhteisöt. Näitä kaikkia tahoja koskevat yhteiskunnan lait ja kaikkiin voidaan vaikuttaa erilai-
silla taloudellisiin resursseihin liittyvillä kohdentamistoimilla sekä informaatio-ohjaukseen 
luettavilla kehotuksilla, tilastoilla ja tutkimustuloksilla. Varsinkin informaatio-ohjauksen 
näkökulmasta myös ei-valtiolliset toimijat voidaan nähdä ohjaajina, esimerkiksi silloin kun 
järjestöt ja yritykset julkaisevat raportteja, tiedotteita ja julkilausumia. Myös yksittäinen kan-
salainen voidaan nähdä informaatio-ohjaajana kun hän osallistuu erilaisiin keskusteluihin, 
joissa muokataan yleistä mielipidettä. (Vartiainen ym. 2020, 2-3.)

Valtion kannalta ohjaus ja valvonta lähti kehittymään erityisesti hyvinvointivaltion laajentuessa, 
kun palvelujen laajeneminen lisäsi ja muotoili ohjausta. Kuntien ohjausta toteutettiin resurs-
siohjauksen ja erityislainsäädännön avulla aina 1980-luvun loppuun asti. Tämän lisäksi, joko 
valtio-kunta-akselilla tai kuntien sisällä, kuntien ja valtion välillä tehtiin sopimuksia. Nämä 
sopimukset vähensivät osaltaan jonkin verran säädösohjausta. Uuden julkisjohtamisen aika-
kaudella 1990-luvun alussa otettiin käyttöön informaatio-ohjaus eli ohjauksen pehmein muoto, 
jolloin myös tietoisesti vähennettiin keskushallinnon ohjausvoimaa. (Emt., 3.)

Ohjausta voidaan lähestyä myös systeemiajattelun näkökulmasta. Tämän mukaisesti ohjaus-
järjestelmän nähdään koostuvan niistä osista ja niiden välisistä vuorovaikutussuhteista, 
joiden katsotaan vaikuttavan toiminnan suuntaamisessa. Yleisesti tarkasteltuna ohjaus-
järjestelmä jäsentyy kolmentyyppiseen osaan. Näitä ovat ohjaavat yksiköt, ohjattavat yksi-
köt sekä ohjausimpulssit. Systeemiajattelua seuraten ohjaavat yksiköt lähettävät toisille 
yksiköille ohjausimpulsseja halutun toiminnan aikaansaamiseksi. Ohjattavia yksiköitä ovat 
puolestaan ohjauksen kohteena olevat ja ohjausimpulssin vastaanottavat yksiköt. Ohjausim-
pulssilla tarkoitetaan herätettä tai informaatiota, jonka ohjaava yksikkö lähettää saadakseen 
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aikaan toivotun vaikutuksen. Systeemiajattelun mukaisesti ohjausvälineiden vaikutuksia 
toiminnan kohteena oleviin ryhmiin tai ympäristöön seurataan hyödyntämällä seuranta- ja 
arviointitietoa, joka puolestaan vaikuttaa ohjausyksikön toimintaan. (Ahlstead ym.1986, 49; 
ks. Blomqvist 2007, 84; myös Oulasvirta ym. 2002, 30.) 

Systeemiajattelu voidaan nähdä myös painopisteen siirtämisenä yksittäisten, erillisten poliit-
tisten ongelmien ratkaisemisesta tai osittaisten ratkaisujen tarjoamisesta ja osittaisesta 
ilmiön ymmärtämisestä siihen, että poliittiset haasteet nähdään osana laajempaa, monimut-
kaisempaa kokonaisuutta. Sen osalta pyritään ymmärtämään monimutkaisen ilmiön osien 
välisiä riippuvuuksia ja vuorovaikutusta sekä niiden monipuolisia kytkentöjä ja palautesilmu-
koita. (Lähteenmäki ym. 2021, 70.)

Hallituksen toiminnan ja ohjauksen on heijastettava sen valta- ja tiedonsaantimahdollisuuk-
sia. Jos tarjolla on paljon tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia, jotkin ohjaustehtävät voidaan 
toteuttaa perinteisillä hallituksen menetelmillä (laki, direktiivi ja suorituskyvyn hallinta). 
Mutta silloin kun tieto on epätäydellistä, on tehtävä kokeiluja sen selvittämiseksi, mikä 
todella toimii, ja silloin kun hallitukselta puuttuu vaikutusmahdollisuuksia, tarvitaan kump-
panuutta yhteiskunnan, talouden ja muiden toimijoiden kanssa. (Mulgan 2020, 10-11.)

Varsinkin kompleksisessa maailmassa kohdataan uudenlaisia haasteita. Ongelmat, jotka 
voidaan purkaa osiin ja ovat näin helposti ratkaistavissa, on jo tähän mennessä ratkaistu. 
Jäljelle jäävät ongelmat, joista ei päästä yhteiskunnan perusluonteen vuoksi yhteisymmär-
rykseen. Tätä ilmiötä kuvaa pirullisten ongelmien käsite, josta voidaan myös käyttää termiä 
viheliäiset ongelmat (wicked problems). Tämän mukaan yhteiskunnalliset ongelmat tai niiden 
ongelmien ratkaisut ovat asioita, joista ei voi saavuttaa yksimielisyyttä. Pirullisia ongelmia ei 
tämän vuoksi voi ratkaista, koska jonkun yksilön mielestä ratkaistaan aina väärää ongelmaa. 
(Vartiainen 2020, 5-6.)

Ratkaisu tälle voi olla mahdollistavan ohjauksen kehittyminen, jossa yhdistyvät operatiivi-
nen ja aloitteellinen ohjaus. Operatiivinen ohjaus viittaa systeemiin, joka on yhteiskunnan 
”normaalia” eli rutiininomaista toimintaa. Operatiivinen systeemi ei näin juurikaan kohtaa 
yhteiskunnan kompleksisuutta tai pirullisia ongelmia. Aloitteellinen ohjaus puolestaan viittaa 
aloitteelliseen systeemiin, jossa motivoivana tekijänä on sopeutuminen kompleksisuuteen 
ja pirullisiin ongelmiin. Tähän pyritään hyödyntämällä uutta tietoa sekä kehittämällä uusia 
taitoja ja tapoja. Mahdollistavassa ohjauksessa operatiivisen ja aloitteellisen ohjauksen tuot-
tamat ideat yhdistyvät, jolloin niistä muodostuu mukautuvia ohjausmalleja. (Emt., 6–7.)

OECD (2020a, 61–62) on puolestaan määritellyt neljä koulutuksen kannalta keskeistä näky-
mää julkisen hallinnon tulevaisuuden kehitykselle:

• Perinteisessä julkishallinnon näkökulmassa keskitytään hallituksen asemaan laillisuuden 
ja lainsäädännön kannalta. Julkiset tavoitteet määritetään poliittisissa prosesseissa, ja 
politiikat muotoillaan siten, että poliittiset päätökset muuttuvat konkreettisiksi toimiksi. 
Virkamiehet toteuttavat nämä politiikat varmistaen hallituksen toimien standardoinnin.

• Uusi julkishallinnon (NPM) näkökulma on suunnattu tehokkaaseen ja vaikuttavaan 
politiikan toteuttamiseen sisällyttämällä yritysmaailman johtamisideat julkisten 
palvelujen hallintoon. Tälle näkemykselle ovat ominaisia  tietyt  työkalut, kuten 
tulostavoitteet, sääntelyn purkaminen, tehokkuus, sopimusten hallinta ja varainhoidon 
valvonta.
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• Verkostohallinnan näkymässä keskitytään verkostoihin ja kumppanuuksiin. Lisääntynyt 
hallinnon hajautus on vähentänyt keskeisten koulutusviranomaisten roolia. Tämä 
edellyttää useiden sidosryhmien osallistumista päätöksentekoon ja politiikan 
toteuttamiseen, myös virkamieskunnan, joka toimii aktiivisesti rakentamalla liittoutumia 
ja ylittäen hallinnollisia siiloja.  

• Yhteiskunnallisen resilienssin eli joustavuuden näkökulmasta julkisen toiminnan arvo 
nousee valtion vastuun rajojen sisällä, mutta yhteiskunnan toimijat ovat ensisijaisesti 
vastuussa sen määrittelemisestä ja tuottamisesta omien mieltymystensä ja 
prioriteettiensa ohjaamana. Julkinen toiminta toteutuu itseorganisoituneiden verkostojen 
ja osuuskuntien kautta.

OECD:n näkemyksiä voidaan suomalaisessa kontekstissa tulkita siten, että perinteinen ja uusi 
julkishallinto edustavat jo taka-alalle jäämässä olevaa hallintoajattelua, kun taas verkostohal-
linta ja yhteiskunnallinen resilienssi tarjoavat näkymää tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisesta 
ohjauksesta. Koulumaailmassa hallinnon hajautus ja sidosryhmien osallisuus luovat jo nyt 
päätöksenteon puitteet, joskin hallinnonalojen välisiä siiloja on edelleen olemassa. 

Yhteiskunnallista resilienssiä tavoittelevassa ajattelussa puolestaan tavoitellaan valtion 
mahdollistavaa tai alustalle rakennettua ohjausta, jossa valtio luo puitteet mutta useat ja 
erityyppiset toimijat toimivat itseohjautuvasti ja omaehtoisesti. Tässä voivat olla kyseessä 
esimerkiksi erilaiset yhteiskehittämisen tuloksena syntyneet oppimisympäristöt. Tämä 
ajattelu indikoi jo hallinnan seuraavaa vaihetta, jota voidaan kuvata siirtymänä verkostoista 
mahdollistavaan ja alustapohjaiseen ohjaukseen. 

Tässä yhteydessä voidaan puhua myös oppimisen ekosysteemin tarkentamisesta. Termi 
”ekosysteemi” viittaa monimutkaisiin, toisiinsa yhteydessä oleviin järjestelmiin. Päinvastoin 
kuin nykypäivän hierarkkisissa oppimis- ja koulutustapahtumissa, joissa opettaja hallitsee 
luokkahuoneessaan tai kouluttaja luennoi, tulevan oppimisekosysteemin saavuttaminen 
edellyttää kollektiivista koordinointia eri yhteisöjen kesken. (Walcutt & Schatz 2019, 13.)

Tietotekniikka muodostaa tulevaisuuden oppimisekosysteemin mahdollistavan perustan. 
Opetusjärjestelmät, yhteentoimivuusstandardit, alustojen välinen dataintegraatio ja keski-
tetyt ohjelmistopalvelut muodostavat linkitykset ja yhteydet, jotka muuttavat oppimisjaksot 
kokonaisvaltaiseksi elinikäiseksi kokemukseksi. (Emt., 11.)

Toisaalta inhimillisillä resursseilla on suuri rooli. Vaikka tekninen kehitys tekee mahdolli-
seksi tulevan oppimisekosysteemin, sen toteuttaminen vaatii lukuisia eri ammattitaitoisia 
avustajia. Kun kehitetään ekosysteemin teknologiainfrastruktuuria, oppimisteorioita ja orga-
nisaatioprosesseja, on myös kehitettävä tulevan oppimisekosysteemin kriittistä inhimillistä 
infrastruktuuria. (Emt., 15.)

Ekosysteemiajattelu saattaa tuntua suureellisena käsiteapparaattina, kun pohditaan oppimi-
sen organisoitumistapoja arkisessa koulutyössä. Toisaalta voidaan ajatella, että esimerkiksi 
suomalainen kunta, jossa on koulutoimi ja muut oppimista tukevat hallinnolliset ja epäviralli-
set rakenteet, muodostaa parhaimmillaan oppimisen ekosysteemin. Sen puitteissa eri toimi-
jat tekevät saumatonta yhteistyötä tavoitteenaan oppimisen ja osaamisen kokonaisvaltainen 
toteuttaminen ja kehittäminen. Tätä voivat tukea erilaiset teknologiset ratkaisut ja alustamai-
set yhteiskehittämisen muodot.  
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Hallinnan trendien suunnat voivat olla toisenlaisiakin. Deanin (2007) ajattelussa kulttuurisen 
hallinnan teemat ja perinteinen liberaalisautoritäärinen hallintamalli nivoutuvat kansalais-
yhteiskunnissa ja globalisoituvassa maailmassa toisiinsa. Deania mukaillen voidaan ajatella 
siten, että liberaalien nyky-yhteiskuntien hallinnassa on erotettavissa kaksi muutossuun-
taa. Ensinnäkin on muutossuuntaa valtiosta poispäin, mikä viittaa esimerkiksi kulttuurisen 
hallinnan malliin sekä siihen liittyviin verkostoimaisiin, partnerimaisiin ja epähierarkkisiin 
rakenteisiin. Toinen suunta on puolestaan takaisin valtioon päin, kohti suurempaa suvereni-
teettia. Tämä viittaa autoritäärisiin hallinnan muotoihin ja niihin liittyviin kysymyksiin äärim-
mäisestä vallankäytöstä ja yksilön vapaudesta. Tätä voidaan tulkita siten, että yksilöllisyyden 
perustana oleva vapauden määrittely rajoittuu huomattavasti, kun kansalaiset etsivät valtion 
pakkovaltaan perustuvista järjestelmistä turvaa globaaleihin uhkiin, kuten hillitsemättömään 
maahanmuuttoon, terrorismiin tai pandemioihin. 

Niskakangas (2021) on esseessään puolestaan tarkastellut, miten maailmantalouden peli-
säännöt ja valtioiden roolit ovat muuttumassa. Talous ei nojaa enää niin vahvasti vapaaseen 
markkinatalouteen, vaan sitä ohjaillaan yhä enemmän politiikan avulla. Tämä näkyy kes-
kuspankkien roolien korostumisena talousjärjestelmässä, kun ne ovat tuhansien miljardien 
eurojen osto-ohjelmilla vakauttaneet rahoitusmarkkinoiden kriisien keskellä. Samalla on 
esitetty, että Euroopan talouteen hiipii tulevaisuudessa yhteisvastuullisuutta, jossa valtioiden 
velkaongelmia ratkotaan yhteisesti. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää entistä 
suurempaa roolia politiikalta, jonka mukaan luvassa on entistä enemmän yritystukia, julkisia 
investointeja sekä muutoksia yritysten sääntelyyn. Niskakangas näkeekin, että tulevaisuu-
dessa ei ole näköpiirissä sellaista skenaarioita, jossa ilmastonmuutos ratkaistaisiin ilman 
vahvoja valtiollisia toimia, jotka tulevat ulottumaan lähes kaikkiin talouden sektoreihin. (Emt.)

Myös käynnissä oleva koronapandemia on hyvä esimerkki siitä, miten valtiolla on edelleen 
tarvittaessa mahdollisuuksia puuttua kansalaisten persusoikeuksiin kriisihallinnassa (ks. 
Mulgan 2020). Toisen tyyppinen esimerkki on 2010-luvun finanssikriisi, jossa valtiot toimivat 
(toki myös EU) aktiivisesti kriisin ratkaisemiseksi. Samoin 2010-luvun puolivälissä Euroopassa 
pahimmillaan vaikuttanut pakolaiskriisi pakotti nimenomaan valtiot tekemään ratkaisuja krii-
sin hallitsemiseksi. Kaikissa näissä kriiseissä on ollut ominaista se, että niitä on ohjattu hyvin 
valtiokeskeisesti (myös Suomessa). Tältä osin voidaan todeta, että vaikka hallinta ja ohjaus 
lähtökohtaisesti on hajaantunut ja monimuotoistunut, valtion rooli ja vaikutusmahdollisuudet 
säilyvät edelleen potentiaalisena valtana verkostomaisten ja epähierarkkisten rakenteiden alla.

Ennakointikyvykkyyttä hallintoon

Mulgan (2020) korostaa ohjauksen kehittämistä ja hallinnon kyvykkyyden vahvistamista. 
Tähän kuuluu ensinnäkin se, että ohjauksessa voidaan yhdistää selkeä pitkän aikavälin 
suunta kokeiluihin ja innovaatioihin. Ilmastonmuutos on ilmeinen esimerkki siitä, että halli-
tukset ovat asettaneet usein melko haastavia tavoitteita, mutta niillä on vain osittaiset strate-
giat tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiseksi hallinnon tietoperusta on organisoitava siten, että 
tehtäviin osallistuvat voivat nähdä, mitä tapahtuu, mikä toimii ja missä muutoksia on tehtävä. 
Kolmanneksi erilaiset kumppanuudet, joista on jo paljon kokemusta, on saatava kurinalai-
semmiksi tavoitteiden, kunkin kumppanin panoksen ja vastuullisuuden suhteen. Tavoitteena 
tulisi olla esimerkiksi luoda yhteistyöhön perustuvia oppimisyhteisöjä, joissa liike-elämän, 
hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan jäsenet tuntevat toisensa ja auttavat toisiaan. Neljän-
neksi demokratia on ymmärrettävä verbinä substantiivin sijaan. Tämä viittaa siihen, että 
perinteisen puoluedemokratian ohella tarvitaan aktiivisempaa sitoutumista kansalaisten 
kanssa pitkän aikavälin tavoitteisiin ja keinoihin. (Emt., 14-17.)
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Viidenneksi nousee esille kyvykkyysnäkökulma. Hallinnon tasojen tavoitteena tulisi olla val-
miuksien ja ongelmanratkaisutaitojen parantaminen eikä vain vastuullisuuden vaatiminen 
rahasta, panoksista tai tuotoksista ja tuloksista. Verrattuna New Public Management -ajat-
teluun, jossa korostuvat perinteiset tavoitteet, palkkiot ja rangaistukset, hallinnon kyvyk-
kyyksien parantamista koskeva lähestymistapa on yhteensopivampi demokratian kanssa. 
Toisaalta se vaatii parempia tapoja kartoittaa ja mitata näitä kyvykkyyksiä. Tällöin voidaan 
puhua myös piirien, kaupunkien ja alueiden kollektiivisesta älykkyydestä. (Emt., 18.)

Kyvykkyysajattelu linkittää ohjaukseen myös ennakointiulottuvuuden. Erilaiset alueelliset 
toimijat, kuten valtiot, alueet, kaupungit ja järjestöt, pyrkivät ennakoimaan ja sitä kautta hal-
litsemaan tulevaisuutta. Heino (2021) on kirjallisuuden (perusteella Andersson 2010; Jones, 
2019; Spaniol & Rowland, 2018) erottanut tästä kolme motiivia. Ensinnäkin tulevaisuus sisäl-
tää uhkia ja siksi sitä on hallittava. Nämä uhat edellyttävät ennakoivia toimia, kuten rajoi-
tuksia ja sääntöjä, niiden toteutumisen estämiseksi. Tulevaisuuden voidaan ajatella olevan 
ennustettavaa, mikä puolestaan helpottaa hallintoa ja parantaa yhteiskuntaa. Tämä näkyy 
tarpeessa rakentaa malleja, skenaarioita ja ennusteita, jotta tulevaisuus olisi ennustettavissa 
ja hallittavissa. Kolmantena motiivina on pyrkimys tulevaisuuden hallitsemiseen, joka liittyy 
tavoitteeseen luoda toivoa paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta yhteiskunnasta. Tähän 
näkökulmaan sisältyy käsitys siitä, että nykyisyys on monimutkainen ja tulevaisuus on avoin 
ja sisältää monia mahdollisuuksia. (Heino 2021, 21.)

Ohjauksellisten keinojen yleinen siirtymä kovista normipohjaisista keinoista pehmeisiin infor-
maatio-ohjauksen suostutteleviin keinoihin sekä verkostojen ja toimijoiden määrän kasvu on 
muuttanut ohjauksellista maisemaa. Tämä on samalla lisännyt tiedon tarvetta sekä kykyä 
jalostaa ja tulkita tietoa. Tämä koskee myös ennakointia ja sen tuottamaa tietoa. Voidaan 
puhua ennakointikyvykkyyden tarpeen kasvusta, joka osaltaan luo pohjaa hallinnon mahdol-
listavalle toiminnalle. Voidaan olettaa, että yhä useammin hallinto tapahtuu erilaisilla alus-
toilla, jotka kokoavat yhteen erilaisia toimijoita. Ennakoinnin rooli on tärkeä tämäntyyppisten 
alustojen toiminnan ohjauksessa.  

Suomen valtion ohjauksen nykytilaa ja kehitystä pohtinut työryhmä esittääkin, että ennakointi 
ja ennakoiva hallinta, jotka nähdään irrallisina prosesseina, olisi tuotava ohjauskäytäntöjen 
keskiöön. Lisäksi ne pitäisi ottaa laajasti käyttöön valtionohjauksessa sekä yhteiskunnalli-
sessa vuoropuhelussa, ja tässä pitäisi hyödyntää myös digitaalisia keinoja. Ennakointitietoa 
ja tekoälyn mahdollisuuksia pitäisi myös entistä paremmin huomioida kärkihankkeiden ja 
reformien valmistelutyössä. Tähän liittyvinä keinoina mainitaan mm. reformien toteutuksen 
tueksi perustettavat tilannehuoneet tai tilannekatsausten avaaminen siten, että niistä voi-
daan käydä laajempaa yhteiskunnallista vuoropuhelua tai että niitä voidaan yhteiskehittää. 
(VN 2021b; ks. Lähteenmäki-Smith ym. 2021. )

Myös OECD on tarkastellut Suomen valtion ennakoivaa ohjausta ja antanut siihen liittyviä 
suosituksia. Yleisesti ottaen hallitukset pyrkivät ymmärtämään monimutkaisia ongelmia 
sekä varautumaan kriiseihin sekä hahmottamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Perintei-
nen tapa, jossa hallinto jakaa vastuut ja riskit kapeasti määriteltyihin politiikkasektoreihin, ei 
kuitenkaan enää riitä uusien monimutkaisten ja laajojen ongelmien ja niiden kytkösten käsit-
telyyn. Varsinkin nopeiden muutosten, epävarmuuden, arvaamattomien ja ennakoimattomien 
tapahtumien sekä niistä johtuvien kasautuvien seurausten hallinta sopii huonosti perintei-
seen toimintatapaan. (VM 2021.)
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Tämä heijastuu myös perinteisiin ohjausprosesseihin, joissa asioiden keskinäiskytkentöjä ja 
monimutkaisuutta on usein hankala hahmottaa. Tämän vuoksi OECD:n näkemyksen mukaan 
valtiot tarvitsevat kykyä tutkia aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia sekä kokeilla ja oppia 
jatkuvasti uutta sekä ottaa tämäntyyppinen toiminta osaksi laajempaa hallintopolitiikkaa. 
Tällaiseen laaja-alaiseen kyvykkyyteen viitataan termillä ennakoiva ohjaus ja innovaatioiden 
hallinta (Anticipatory Innovation Governance). (Emt.)

Suomen osalta OECD esittää suosituksinaan muun muassa strategisen ennakoinnin vaikutta-
vuusvajeen poistamista tuomalla ennakoinnin hyödyntämisen keskeisiin strategisiin proses-
seihin, innovointiin ja kokeiluihin. Tähän liittyen tarvitaan esimerkiksi parempaa tulevaisuus-
lukutaitoa politiikkatoimien valmisteluun. On myös luotava rakenteita, joiden avulla varmis-
tetaan strategisen ennakoinnin yhdistäminen osaksi hallituksen strategisia prosesseja, inno-
vointia ja kokeilutoimintaa. Lisäksi OECD ehdottaa esimerkiksi kansalaisten ja sidosryhmien 
mukaan ottamista prosesseihin, joissa tarkastellaan tulevaisuuden haasteisiin suuntautuvia 
poliittisia vaihtoehtoja. Lisäksi pitkän aikavälin monimutkaisissa politiikkahaasteissa on 
tärkeää vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja varmistaa politiikanteon pitkäjänteisyys. Myöskin 
hallinnollisten siilojen torjuminen ja uudenlaisten yhteistyötapojen luominen hallinnonalojen 
välillä on tärkeää uusien ongelmien käsittelyssä. (Emt.)

Ennakointikyvykkyyden ohella toinen keskeinen ohjausnäkökulma ennakointiin on ennakoin-
nin vaikeus. Tämä liittyy siihen, että vaikka hallinnan mallit desentralisoituvat ja pisteellisty-
vät, usein tarvitaan vielä vahvaa keskusjohtoista valtionhallintoa erityisesti kriisitilanteissa. 
Taloudelliset kriisit, pandemiat ja muut äkilliset ja rajut sekä vaikutuksiltaan suuret muutok-
set kuuluvat ennakointiin tulevaisuuden ilmiöinä, joita kutsutaan usein ”mustiksi joutseniksi”. 
Niiden ennustaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Oleellisempaa onkin, että ennakoinnin 
avulla niihin varaudutaan. Samoin keskeistä on, että ennakoidaan viimeistään kriisin aikana, 
mitkä ovat keinot selvitä kriisistä. On myös hyvä ennakoida, miten eri ennakointitoimijoiden 
välille voitaisiin saada entistä enemmän koordinaatiota ja vuoropuhelua sekä normaaliolojen 
että kriisiolojen aikana.  

3.2  Hallinnon hajautus on lisännyt paikallisen tason valtaa 
päättää koulunpidosta

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita paikallisella tasolla, ja ne ovat myös opetuksen ja koulutuk-
sen järjestäjiä, joten ohjausta voidaan tarkastella kunta-valtiosuhteen näkökulmasta. Tähän 
liittyy vahvasti myös koulutuksen hallinnollinen desentralisoitumiskehitys. Seuraavassa käy-
dään tarkemmin läpi näitä keskeisiä koulumaailman ilmiöitä ohjauksen näkökulmasta.

Paikallishallinto määrittyy kunta-valtiosuhteen kautta

Kunnat voidaan määritellä siten, että ne ovat alueellisia ja hallinnollisia perusyksiköitä. Tätä 
kautta kunnilla on kaksinainen rooli, eli ne ovat yhtäältä paikallistasolla toimivia hallinto-or-
ganisaatioita ja toisaalta paikallisyhdyskuntia. (Anttiroiko ym. 2003, 12, 16). Kuntien olemas-
saolon perustana on perustuslaki (731/1999, 121§), jonka mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, 
joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnilla on verotusoikeus. 
Lisäksi perustuslain mukaan kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista 
tehtävistä säädetään lailla. Kunnat toimivat paikallisella ja alueellisella tasolla ja ovat luon-
teeltaan yleismaailmallinen ilmiö. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon perustuvassa mallissa 
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kunnilla on keskeinen rooli osana julkista sektoria ja hyvinvoinnin jakamisesta huolehtivaa 
hyvinvointivaltiota. (Perustuslaki 731/1999, 121§; Anttiroiko ym. 2003, 19–20; Jurmu 2021, 21.) 
Kuntalaissa (410/2015) kunnan ydintehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoi-
man edistäminen sekä palvelujen järjestäminen asukkailleen taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Jurmu 2021, 21).

Kunta-valtiosuhteen näkökulmasta koulutus on osa paikallishallinnollista kokonaisuutta. 
Nyholm (2011, 129) on tähän liittyen siteerannut Goldsmithiä, jonka määrityksen mukaan 
ohjaus on kokoelma sääntöjä, joiden pohjalta merkittävä osa paikallishallinnon kokonai-
suudesta rakentuu (Goldsmith 2002, 91). Tämäntyyppiseen määritelmään kuuluu Nyholmin 
mukaan ajatus siitä, että kuntien ja valtion suhde rakentuu lähtökohtaisesti hierarkkiselle 
pohjalle (vrt. Harisalo 2011). Demokraattisina yhteisöinä kunnat ja valtio eroavat toisis-
taan siinä, että ”suhteen toisella osapuolella katsotaan lähtökohtaisesti olevan valta toisen 
ohjaukseen” (Nyholm 2011, 129). 

Mees on kollegoineen (2019) laatinut hierarkkisen viitekehyksen sille, kuka koordinoi ja kuka 
päättää paikallishallinnon roolien käytännöistä. Siihen kuuluu viisi tasoa. Ensimmäinen on 
sääntely, jossa hallitus säätelee yhteisön toimia: hallitus aloittaa, koordinoi ja päättää toi-
menpiteistä. Toisena tasona on verkosto-ohjaus. Siinä hallitus (yhdessä) perustaa ja luo 
verkoston julkisista ja yksityisistä sidosryhmistä sekä koordinoi päätöksentekoprosessia. 
Kolmantena tasona on stimulointi, jossa hallitus kannustaa aktiivisesti yhteisöaloitteiden 
käynnistämistä ja jatkamista. Aloitteet koordinoidaan ja päätetään hallituksesta riippumatto-
masti. Hallitus tarjoaa rakenteellista (taloudellista) tukea pidemmällä aikavälillä. Neljäntenä 
tasona on fasilitointi/mahdollistaminen, jossa edistetään alueiden oma-aloitteisesti ja halli-
tuksesta riippumattomasti tuottamaa aloitteiden toteutumista. Hallitus voi esimerkiksi tar-
jota rajallisen määrän resursseja sekä tietoa ja koulutusta. Viides taso on irti päästäminen. 
Siinä aloitteet ovat alueiden osalta oma-aloitteisia, itse koordinoituja ja itsehallittuja. Hallitus 
ei osallistu millään suoralla tavalla toteutukseen, vaan epäsuorasti ryhtymällä tällaisten 
aloitteiden lähettiläiksi. (Emt.)

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Suomessa toteutetaan kuntien valtionohjausta kaikilla 
edellä kuvatuilla tavoilla. Lukuun ottamatta ensimmäistä sääntelytasoa edellä kuvatut tasot 
ovat informaatio-ohjauksen muotoja ja pitävät sisällään verkostoihin ja dialogiin pohjautuvia 
hallinnan muotoja. Kuntien autonomia luo lähtökohtaisesti edellytykset tämäntyyppiselle 
hallinnalle.

Kuntiin kohdistuvasta valtionohjauksesta voidaan myös todeta, että se sisältää kaikki ne 
tavat, joiden avulla valtio joko suuntaa tai pyrkii suuntaamaan kuntien toimintaa. Kuntiin koh-
distuvassa valtionohjauksessa on otettava huomioon vaatimuksia, jotka ovat keskenään ris-
tiriitaisia ja asettavat näin haasteita valtion ohjausjärjestelmälle. Ensimmäisessä vaatimuk-
sessa kunnallista itsehallintoa ei pidä rajoittaa enempää kuin sääntelyn päämäärät edellyt-
tävät. Toisen vaatimuksen mukaan kunnilla tulee olla realistiset edellytykset suoriutua teh-
tävistään. Kolmas vaatimus lähtee siitä, että yhtenäisen ja johdonmukaisen ohjauksen tulee 
tukea kuntien johtamista ja tuloksellisuutta. Neljännen vaatimuksen mukaan ohjauksen pitää 
olla vaikuttavaa ja tätä vaikutusta on arvioitava. Viidentenä vaatimuksena tuodaan esille, että 
julkisen talouden reunaehdot on otettava huomioon sääntelyssä samoin kuin vaikutukset 
talouden kestävyyteen pidemmällä aikavälillä. (VM 2011, 24.) 

2000-luvulla kunta-valtiosuhde näyttää määrittyneen kahden kehityssuunnan kautta. 
Ensinnäkin ohjaus on muuntunut aiempaa vuorovaikutteisemmaksi. Toiseksi, ja erityisesti, 
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ohjaus on yksityiskohtaistunut (Nyholm 2011, 132). Yleisellä tasolla kunta-valtiosuhteen ja 
siten myös hallinnon ja ohjauksen kehitysvaiheet voidaan jakaa neljään aikakauteen ja kehi-
tysvaiheeseen:

1. 1970–80-luvuille jatkunut aikakausi, johon sisältyi hyvinvointivaltion rakentamista ja 
laajentamista

2. 1980-luvun lopulta alkanut aikakausi, jolloin ryhdyttiin purkamaan sääntelyä ja 
toteuttamaan desentralisaatiota

3. 1990-luvun loppupuolen jälkeinen aikakausi, johon sisältyvässä kehityksessä on yhtäältä 
nähtävissä valtion ja kuntien kumppanuuden vahvistamista mutta toisaalta myös 
tiukentuvaa ohjausta. (Nyholm 2011, 130.) 

4. 2010-luvulla on alkanut kehitys, jossa kunnat hakevat rooliaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen siirtyessä kunnilta pois. Tähän on liittynyt ajatus kunnasta 
sivistyskuntana sekä toisaalta myös ennakoivaa pohdintaa kuntien roolista.

Nyholmin ja Niirasen (2017) mukaan kunta-valtiosuhde on muuttunut viime vuosikymmenellä 
vaikeasti määriteltäväksi. Tähän suhteeseen vaikuttavat monet tekijät, joista olennaisimpia 
ovat lakisääteisten tehtävien määrän vaihtelu sekä siihen liittyvä kuntien autonomia ja val-
tion ohjaus. Kuntien tehtävien lisääntyminen on johtanut niiden autonomian heikkenemiseen 
ja samalla valtion ohjauksen lisääntymiseen. Valtion ohjaustarpeita ovat lisänneet kuntien 
taloudelliset vaikeudet, ja valtio on näin pyrkinyt yksityiskohtaisen ohjauksen lisäämisellä 
varmistamaan palvelujen säilymisen maan eri puolilla. (Emt., 124.) Oman lisänsä tähän kes-
kusteluun tuo SOTE-uudistus, jonka myötä kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-
jestämisestä siirtyy vuoden 2022 alusta hyvinvointialueille (poikkeuksena Helsinki). Kuntien 
yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi jää näin koulutus- ja sivistyspalveluiden järjestäminen. 

Edellä kuvatut muutokset ovat heijastuneet myös koulutussektorin ohjaukseen. Esimerkiksi 
perusopetuksen pidemmän ajan ohjaustrendejä voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Lainsäädännössä oppilaitosten ohjauksesta on siirrytty koulutusmuotokohtaiseen 
ohjaukseen. Vaikka säädösten määrä on huomattavasti vähentynyt, ne ovat edelleen 
keskeisin ohjauskeino.

• Rahoitukseen liittyvät ohjausvaikutukset ovat supistuneet.
• Opetuksen sisältöihin liittyvässä ohjauksessa tarkkuustaso on vaihdellut.
• Informaatio-ohjauksen merkitystä on koko ajan pyritty lisäämään. (VTV 2009, 87.) 

Koulutussektorilla normiohjauksen väheneminen ja informaatio-ohjauksen vahvistuminen 
on vaikuttanut kahdella tavalla. Ensinnäkin normiohjauksen luonne on muuttunut yleisem-
mäksi. Käytännössä tämä ilmeni 1990-luvun lopulla uudistetussa koululainsäädössä, joka 
on luonteeltaan puitelaki ja antaa näin varsin suuret toimintavapaudet paikallisille opetuk-
sen- ja koulutuksenjärjestäjille. Samoin esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteet määrittävät keskeiset opetuksen sisällöt ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät 
yleisohjeet, joiden pohjalta opetuksenjärjestäjät ja koulut voivat laatia omat, yksityiskohtai-
semmat opetussuunnitelmat. Tältä osin on tapahtunut selkeää muutosta verrattuna 1970- ja 
1980-lukujen normipainotteiseen aikaan. (Nyyssölä 2013, 30.) 

Toiseksi informaatio-ohjauksen vahvistuminen on lisännyt esimerkiksi arviointitiedon hyö-
dyntämistä koulutuksen järjestämisessä. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun sitä, että 
1990-luvun alussa luovuttiin perinteisestä koulutarkastustoiminnasta, ja sen tilalle tulivat 
otospohjaiset oppimistulosarvioinnit. Opetushallitus alkoi myös vuosituhannen vaihteessa 
tuottaa koulutusindikaattoreita koulutuksen suunnittelun tueksi. (Emt., 31.)
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2000-luvun aikana koulutusta koskeva tiedontuotanto on laajentunut sekä myös digitalisoi-
tunut. Keskeisiä toimijoita tässä ovat Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset. 2010-luvulla käynnisti toimintansa 
myös Vipunen eli opetushallinnon tilastopalvelu. Lisäksi osaamis- ja koulutarpeiden enna-
kointia on myös kehitetty 2010-luvulta lähtien, mihin liittyy osaltaan Osaamisen ennakointi-
foorumin käynnistyminen vuonna 2017. Kansainvälisellä tasolla Suomi on aktiivisesti osal-
listunut esimerkiksi OECD:n arviointihankkeisiin (PISA, PIIAC, TALIS sekä IEA:n toteuttama 
TIMMS) ja erilaisiin temaattisiin maa- ja arviointitutkimuksiin. 

Kaiken kaikkiaan suuntauksena on ollut koko 2000-luvun ajan eteneminen kohti tietoperus-
taista (evidence-based) ohjausta, jossa koulutuspoliittinen päätöksenteko pohjautuu nimen-
omaan laaja-alaiseen tietoon. Arvioina voidaan esittää, että tiedon hyödyntämisessä on otettu 
askelia eteenpäin, mutta paljon on myös vielä tehtävää. Digitalisaatio ja big data ovat tuoneet 
tiedon hyödyntämiseen uudella tavalla helppokäyttöisyyttä, reaaliaikaisuutta ja laajenevia 
tiedon yhdistelymahdollisuuksia. Pullonkaulaksi ovatkin ehkä muodostumassa rajalliset 
resurssit ja osaamisen haasteet siinä, miten tietoa voidaan koota, tulkita ja jatkojalostaa pää-
töksenteon tueksi.  

Koulutuksen desentralisoituminen on keskeinen hallinnollinen trendi

Laajemmassa katsannossa Suomessa tapahtuneet muutokset ovat osa kansainvälistä kou-
lutuksen desentralisoitumiskehitystä, jonka liikkeelle panevana voimana on ollut jo aiemmin 
esille noussut New Public Management -ajattelu. Graß (2017, 62) on Graßiin & Altrichteriin 
(2017) viitaten määritellyt kolme logiikkaa uudenlaiselle koulun hallintamallille:  

1. Autonomian ja paikan päällä tapahtuvan johtajuuden logiikka: Uudistuksissa keskityttiin 
lisäämään yksittäisten koulujen ja erityisesti koulujen rehtoreiden itsenäisyyttä.

2. Tulossuuntautuneisuuden ja vastuuvelvollisuuden logiikka: Itsenäisyyden käsitteen 
mukaisesti sääntelyyn sisällytetään odotuksia, jotka koskevat oppilaiden ja opettajien 
suorituksia sekä koulun yleistä laatua (esim. Koulutusstandardit, kansalliset 
opetussuunnitelmat, tavoitteet ja laatusopimukset). 

3. Kilpailulogiikka: Tuodaan koulutuksen kentälle markkinat, mitä perustellaan sillä, että 
valitessaan lapsilleen houkuttelevan koulun perheet ovat paremmin valmistautuneita 
käyttämään valtaa kouluissa kuin keskitetty viranomainen.

Eri maissa on sovellettu eri politiikkoja, ja myös niiden vaikutukset eroavat toisistaan. On 
mahdollista tunnistaa kolme hajauttamisen päämallia koulutuksessa (Kowalczyk ym. 2014, 
1282), jotka osin seuraavat edellä kuvattuja logiikkamalleja. Ensimmäiselle hajauttamis-
polulle on ominaista koulutuksen hallinnan siirtäminen paikallishallinnolle ja paikallisille 
kansalaisjärjestöille. Järjestelmään sisältyy myös kannustimia, joiden avulla paikalliset toi-
mijat voivat hyödyntää parhaita tietoja paikallisista tarpeista käyttää harkintavaltaa ja tehdä 
aloitteita. Toista reittiä voidaan kuvata käyttämällä markkinamekanismeja. Siinä keskitytään 
koulumarkkinoiden kaltaiseen kilpailuun parhaan laadun tarjoamiseksi, koska vanhemmat 
voivat vapaasti valita koulun lapsilleen. Kolmas tapa viittaa osallistuvaan demokratiaan. 
Tässä mallissa vanhemmille, koulujen työnantajille ja yhteisöryhmille annetaan työkalut, 
joilla voidaan vaikuttaa suoraan koulutuspolitiikan tekemiseen ja valvoa täytäntöönpanoa pai-
kallisella tasolla lähinnä tunnistamalla ja ilmaisemalla paikalliset tarpeet. (Emt.)

Suomessa kehitys on pääosin kulkenut ensimmäisen polun mukaan, jossa koulutuk-
sen hallintaa on siirretty paikallishallinnolle eli kunnille sekä muille opetuksen ja 
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koulutusjärjestäjille. Markkinamekanismi on Suomessa ollut rajallista. Jo ennestään vahva 
kuntademokratia lienee puolestaan sen taustalla, että osallistuva demokratia ei ole Suo-
messa ollut paikallistason päätöksenteon lähtökohtana koulumaailmassa, vaikka esimer-
kiksi kodin ja koulun yhteistyöllä on Suomessa vahva rooli koulunpidossa.  

Koulutuksen hajauttamisprosesseja voidaan tarkastella sekä päätöksentason että päätök-
sentekotapojen suhteen. Kowalczyk ym. (2014, 1884) on Ainley’hin & McKenzieen (2000, 141) 
viitaten kuvannut päätöksentekotasoja seuraavasti: 

1. Koulu, koululautakunta tai komitea: koulun ylläpitäjät ja opettajat tai koululautakunta tai 
komitea, joka on perustettu yksinomaan yksittäiselle koululle. 

2. Paikallisviranomaiset tai hallitukset: kunta tai yhteisö, joka on maan pienin alueyksikkö ja 
jolla on hallitseva viranomainen. 

3. Seutukunnat tai kuntien väliset viranomaiset tai hallitukset: kansakunnan alapuolella 
oleva toinen alueellinen yksikkö maissa, joissa ei ole liittovaltion tai vastaavanlaista 
hallintorakennetta. 

4. Maakunnalliset tai alueelliset viranomaiset, jotka ovat ensimmäisiä keskushallinnon 
alayksiköitä maissa, joissa ei liittovaltiorakennetta. 

5. Osavaltioiden hallitukset: ensimmäinen liittovaltion alapuolella oleva alueyksikkö. 
6. Keskushallinto: kaikki kansallisen tason elimet, jotka tekevät päätöksiä tai osallistuvat 

erilaisiin päätöksentekoprosesseihin. 

Suomessa koulutuksen päätöksenteko sijoittuu pääosin kahdelle ensimmäiselle tasolle eli 
koulutasolle sekä paikallisviranomaistasolle eli kuntiin. Lisäksi kolmas taso eli seutukun-
nat voidaan katsoa tässä viittaavan kuntayhtymiin eli esimerkiksi ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiin. Yleisellä tasolla tarkasteltuna Suomessa ei ole maakuntatason päätöksente-
komekanismia lukuun ottamatta aluehallintoviranomaisten tarkastustoimintaa. Tosin on 
muistettava, että maakuntien liitoilla on alueensa koulutustarpeiden ennakointia koordinoiva 
tehtävä. Osavaltiotaso puolestaan jää lähtökohtaisesti suomalaisen mallin ulkopuolelle. Val-
tiotasolla on vahva merkitys ennen kaikkea valtakunnallisen tason opetussuunnitelmien ja 
tutkintojen perusteiden määrittäjänä sekä koulutuksen lainsäädännöllisen ohjauksen valmis-
telijana. Valtionhallinnon rooliin kuuluu myös koulutuspoliittinen strateginen ohjaus ja rahoi-
tusohjauksen sekä alueellisen tason kehittämisen tukeminen. (Ks. asetelma 2.)

ASETELMA 2. YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN HALLINTO JA OHJAUS (OKM 2021A).

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN HALLINTO JA OHJAUS

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yleissivistävään koulutukseen liittyvän lainsäädän-
nön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa hallinnonalan toimintaa. Työtä ohjaavat mm. hal-
litusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset.

Valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista 
tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryh-
mien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako).

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen koulutuksen asiantuntijavirasto, joka 
vastaa koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta ja seuraa koulutuk-
sen järjestämistä. Opetushallitus päättää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, 
jonka velvoittamana paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan.
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KÄYTÄNNÖN ASIOISTA PÄÄTTÄVÄT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT

Opetuksen järjestäjä on yleensä kunta tai kuntayhtymä, joilla on velvollisuus järjestää perus-
opetusta alueensa lapsille. Lisäksi valtio, yksityiset yhteisöt tai säätiöt voivat järjestää perus-
opetusta. Kunnat vastaavat myös esiopetuksen järjestämisestä ja päättävät, järjestetäänkö 
sitä päiväkodissa, koulussa, tai muussa soveltuvassa paikassa. Kunnan opetusviranomaiset 
voivat järjestää myös muun asteen opetusta. Lukiokoulutuksen järjestäjinä voivat olla kunnat, 
kuntayhtymät, rekisteröidyt (yksityiset) yhteisöt ja säätiöt. 

Useista käytäntöihin liittyvistä asioista päättävät koulutuksen järjestäjät, joiden toimintaa ohja-
taan mm. lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden kautta. 
Kunnassa tai koulussa laaditaan opetussuunnitelma, jossa täsmennetään perusteissa olevia 
tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.

Kunnassa on kouluasioista vastaava poliittisesti valittu toimielin, joka voi olla sivistyslauta-
kunta, opetuslautakunta, koululautakunta tms. Kunnan koulu- tai opetusvirasto vastaa kou-
lutusasioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta lautakunnan päätösten mukai-
sesti. Jokaisella koululla ja oppilaitoksella on sen toiminnasta vastaava rehtori.

Kunnan päätöksen mukaan kouluissa voi myös olla toimintaa ohjaava johtokunta. Useissa joh-
tokunnissa on myös oppilaiden vanhempien edustus. Oppilaiden ääntä koulussa käyttää oppi-
laskunnan hallitus, johon valitaan edustajat eri luokilta.

Koulutuksen järjestäjien toimintaa ohjataan lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden ja ope-
tussuunnitelmien perusteiden kautta. Opetussuunnitelma voidaan hyväksyä esim. kunta- tai 
koulukohtaisena.

Koulutusjärjestelmän päätöksentekoprosessi edellyttää vastausta siihen, millä tasolla 
on parhaat – erityisesti tietoon liittyvät – resurssit käytettävissä koulutusjärjestelmän 
tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi. Koulujen autonomian lisääminen loi tarpeita 
uusille tiedoille ja taidoille koulutasolla. Käytännössä uusi julkinen hallinto pakotti 
vaihtamaan koulun rehtorin hyvästä opettajasta enemmänkin hyväksi johtajaksi. (Kowalczyk 
ym. 2014., 1284–1285.)

Koulujen autonomian lisääntyminen on johtanut myös siihen, että paikallisten sidosryhmien 
osallistumistarve on kasvanut. Maasta riippuen heillä on neuvoa-antava tai päätöksenteki-
järooli. Näiden hallintoelinten kokoonpano voi myös vaihdella. Sidosryhmiin kuuluu useimmi-
ten koulun arjen toimintaan liittyviä tahoja, kuten opettajia, vanhempia paikallisia viranomai-
sia ja oppilaita. Joissakin tapauksissa näihin elimiin kuuluu laajemmin paikallista yhteisöä, 
kuten liike-elämän, kulttuurin tai yhteiskunnan edustajia. Varsinkin vanhemmilla on merkit-
tävä rooli. Eri sidosryhmät voivat esittää erilaisia   tai jopa päinvastaisia   ideoita, jotka lisäävät 
tarvetta konsensuksen rakentamiseen. Yleensä nämä prosessit kuitenkin tekevät kouluista 
joustavampia ja tehokkuussuuntautuneempia. (Emt., 1286–1287.)

Muutos koulun hallinnosta koulun johtamiseen näyttää heijastavan valtion, yhteiskunnan ja 
markkinoiden muutoksia. Perinteinen koulutusjärjestelmä oli hyvin suunniteltu massatuo-
tannon ajan vakaan talouden tarpeisiin. Tästä näkökulmasta muutos oli välttämätön, kun 
markkinoista tuli dynaamisempia. Myös koulujen on oltava joustavampia. Lisäksi muutoksen 
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tarvetta ajavat kulttuuriset ja sosiaaliset muutokset. Paremmin koulutettu, tietoinen ja 
poliittisesti aktiivinen yhteiskunta vaati julkisten asioiden ja palvelujen – myös koulutuksen 
– parempaa valvontaa. Paikallisyhteisöjen sisällyttäminen kouluhallintoon hajauttamispro-
sessin aikana oli vastaus näihin vaatimuksiin. Avoin kysymys kuitenkin on, mihin suuntaan 
koulujen tulisi mennä tulevaisuudessa ottaen huomioon tekniikan kehitys erityisesti viestin-
tätekniikan ja dynaamisten globaalien muutosten alalla. (Emt., 1287.) 

Desentralisoituminen on luonut rakenteellisen perustan koulumaailman ohjaukselle. Kes-
kushallinnon normiohjauksen purku luo ne välttämättömät edellytykset, joiden pohjalta 
alayksiköt voivat toimia itsenäisinä tulosvastuullisina yksikköinä. Ilman vastuun jakamista ei 
voi olla itsenäistä ja eriytyvää toimintaa, joka yhdistetään usein myös tuottavuuteen ja tehok-
kuuteen. Toisaalta desentralisoinnin taustalla vaikuttaa tarve vahvistaa paikallistason demo-
kraattista päätöksentekojärjestelmää sekä kehittää palveluita. 

Toki niin kuin kaikkeen yhteiskuntapolitiikkaan, myös koulutuksen ohjaukseen ja desentrali-
soitumiseen liittyy yhteiskunnallisia arvolatauksia. Galey-Horn ja Ferrare (2020, 11) ovat kir-
jallisuuteen (Wood ja Theobald 2003; Mehta & Tales 2012; Kirst & Wirt 2007) tukeutuen mää-
ritelleet koulutuspolitiikan alalle politiikan ydinuskomuksia kahden vastakkaisen arvoparin 
mukaan, jotka ovat luontaisia amerikkalaisille poliittisille järjestelmille: tehokkuus vs. laatu 
(ammattimaisuus) ja vapaus (valinta) vs. tasa-arvo. 

Woodin ja Theobaldin (2003) mukaan tehokkuuspolitiikassa korostetaan taloudellista kustan-
nus-hyötyä ja sekä suorituskyvyn optimointia. Koulumaailmassa tähän kuuluvat vastuu- ja 
arviointipolitiikat. Laadulla puolestaan viitataan kouluympäristössä ammatilliseen asiantun-
temukseen eli opettajan ammattitaitoon. Tälle professionalisointipolitiikalle on ominaista 
investointi opettajien koulutukseen ja ammatilliseen tukeen, kunnioitus opettajien asiantun-
temukseen ja ammatillinen autonomia luokkaopetuksessa (Mehta & Teles, 2012).

Yksilön vapautta edustaa markkinaperusteinen valinta. Koulutusalalla valintapolitiikan 
ydinuskossa korostetaan yksityisten toimijoiden osallistumista koulutuspalveluiden tarjoa-
miseen. Tasa-arvopolitiikassa puolestaan keskitytään poliittisen auktoriteetin käyttämiseen 
kun  kriittisiä resursseja jaetaan uudelleen, jotta kenelläkään ei esiinny puutteita resurs-
seissa. Koulutuksen kannalta politiikat, joilla pyritään puuttumaan laajempaan sosiaaliseen 
eriarvoisuuteen, kuuluvat tähän ydinuskoon (Kirst & Wirt 2007).

Suomalaisesta kontekstista nämä jaottelut tuntuvat äärimmilleen viedyiltä, mutta toisaalta 
kuvastavat koulutuksen järjestämiseen liittyviä eri näkökulmia. Realismia lienee, että käy-
tännön koulunpidossa joudutaan jatkuvasti ainakin jossain määrin tasapainoilemaan yhtäältä 
tehokkuusvaatimusten ja opetuksen laadun ja toisaalta tiettyjen valinnanvapauksien mahdol-
listamisten ja tasa-arvonäkökohtien huomioimisen välillä.

Desentralisoitumiskehitys on usein liitetty uusliberalistiseen ajatteluun. Vaikuttaa kui-
tenkin siltä, että Suomessa hallinnon desentralisoitumiskehitys ei alkujaan pohjautunut 
kovinkaan vahvasti uusliberalistiseen ajatteluun. Enemmänkin kyse oli hallinnon yleisestä 
kehittämisestä, joka perustui demokraattisen päätöksenteon vahvistamiseen, kansalaisten 
parempaan palveluun ja toimintojen tehostamiseen (ks. Varjo 2007, 65). Toisaalta desentra-
lisoitumiskehityksessä on vuosien varrella ilmennyt piirteitä, jotka ovat liitettävissä uuslibe-
ralistiseen ajatteluun. Yleisesti ottaen koulumaailmassa esiintyi vielä 1990- ja 2000-luvuilla 
paineita lisääntyvän hajauttamisen ja tuloksellisuusajattelun suuntaan, mutta jälkikäteen 
tarkasteltuna tehdyt ratkaisut ja toimet ovat olleet varsin maltillisia. (Ks. Nyyssölä 2013, 24.)     
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Koulutuksen ohjauksessa tapahtuneet muutokset ovat lomittuneet osaksi laajempaa 
ohjauksen ja hallinnon muutostrendiä. Ohjauksen vaikuttavuuden kannalta oleelliseksi 
seikaksi nousee kysymys siitä, millaiset ovat koulutuksen järjestäjien lähtökohdat niiden 
toteuttaessa koulutustehtäväänsä. Tähän vaikuttavat kansallisella tasolla lainsäädäntö, 
normit ja muu valtion ohjaus. Toisaalta paikallisella tasolla vaikuttavat myös monet olo-
suhteisiin liittyvät tekijät, kuten kunnan koko, asukasmäärä, väestöntiheys, väestörakenne 
sekä taloudellinen tilanne. Keskeiseksi kysymykseksi muotoutuu, missä määrin valtioval-
lan ohjaus kykenee takaamaan tasavertaiset ja riittävät koulutusmahdollisuudet paikalli-
sella tasolla. (Emt., 30.)

Koulutuksen ja ohjauksen muutokset ovat heijastuneet myös ennakointiin. 1990-luvun suun-
nitteluajatteluun kuuluivat keskeisesti hallituskausia seuraavat koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmat. Tämä synnytti myös tarpeen koulutustarpeiden ennakoinnille, joka 
tuotti tietoa tutkintojen mitoitukselle eli arvioita siitä, paljonko tarvitaan aloituspaikkoja ja 
tutkintoja eri koulutusasteilla ja -aloilla.

Hallinnon ja ohjauksen muutokset ovat aiheuttaneet myös sen, että koulutustarpeiden eli 
määrällisten tutkintotarpeiden rinnalle on noussut osaamistarpeiden ennakointi eli laadulli-
nen ennakointi. Entistä enemmän kiinnitetään huomiota myös työvoiman kysynnän ja tarjon-
nan kohtaannon ennakointiin sekä alueellisen tason ennakointiin. Koulutuksen ennakoinnin 
saralla on myös havaittavissa, että toimijoiden määrät ovat kasvaneet. Edellä kuvatun hal-
lintaparadigman muutoksen lisäksi tähän on vaikuttanut osaltaan ennakoinnin tietolähteiden 
kasvu digitalisaation ja big datan myötä.

Lisäksi on kasvanut tarve pohtia sitä, miten koulutus järjestetään tulevaisuudessa osana hyvin-
vointipalveluja. Ennakointi kytkeytyy näin entistä vahvemmin osaksi yhteiskunnan ohjausjärjes-
telmiä ja pohdintaa siitä, mihin suuntaan yhteiskunnallista kehitystä on syytä viedä.  

3.3  Tulevaisuuden kunnat sivistyskuntia tai osaamiskuntia 

Kuntien rooli on muutoksessa varsinkin näköpiirissä olevien väestökehityksen sekä sote-pal-
velujen poistumisen vuoksi. Tämä heijastuu myös koulutuksen järjestämiseen ja koulutoi-
men rooliin kunnissa. Viime vuosina kuntien tulevaisuutta on pohdittu useissa hankkeissa ja 
raporteissa. 

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 -projektissa parlamentaarisen työryhmän 
työn tuloksena syntyi neljä erilaista skenaariota eli tulevaisuuskuvaa. Nämä ovat Innostava 
elinvoimakunta, Ratkaisut etsivä kunta, Laiska kunta ja Lannistunut kunta. Skenaarioita 
tarkasteltiin eri kokoisten kuntien näkökulmasta. Alla on kuvattu tiivistetysti skenaarioiden 
luonne. Niihin sisältyvissä esimerkeissä viitataan kaupunkimaisiin kuntiin. (VM 2017, 14.) 

1. Innostava elinvoimakunta -skenaariossa kunta on elävä ja monimuotoinen yhteisö, jossa 
kunnan elinvoima aikaansaa menestystä ja pitää yllä kasvua. Elinvoiman ja menestyksen 
perustana on usean eri tekijän yhteisvaikutus. Skenaario mahdollistaa esimerkiksi sen, 
että kuntien erilaisuus tunnistetaan ja hyväksytään. Kunnilla on kyky uudistua ja tehdä 
ratkaisuja ennakoimalla tulevaisuutta ja ottamalla huomioon globaalit haasteet, kuten 
ilmastonmuutoksen. (Emt., 14–15.)



49KOULUTUS TULEVAISUUDESSA

2. Ratkaisut etsivä kunta -skenaariossa kunta on kyennyt löytämään elinvoimaprofiilinsa 
ja tehnyt sivistystehtävästä kunnan toiminnan ytimen. Kunta nojaa toiminnassaan 
myös vahvaan kansalaisyhteiskuntaan ja sen kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Tämän skenaarion mukaan muun muassa mahdollistetaan toiminnan ja palveluiden 
proaktiivinen kehittäminen. Kunnalla on näin suunta ja ajatus siitä, mitä se tavoittelee. 
Panostuksia suunnataan erityisesti hyvinvointiin ja laadukkaisiin sivistyspalveluihin sekä 
lähipalveluihin, luontoon ja turvallisuuteen. (Emt., 16–17.)

3. Laiska kunta -skenaariossa kunnan toiminta on reaktiivista, ja siinä kunta keskittyy 
varsinkin asumiseen ja peruspalveluihin. Digitalisaation hyödyntäminen kunnassa 
on rajallista, eikä siinä osallisteta muita. Skenaario toteutuu esimerkiksi silloin, jos 
toiminta on passiivista ja kunta keskittyy ylläpitämään olemassa olevia palveluita, eikä 
se myöskään toimi aktiivisesti verkostoissa. Kunta on keskittynyt hoitamaan lakisääteisiä 
tehtäviä ja turvaamaan alueellaan olevat palvelut. (Emt., 18–19.)

4. Lannistunut kunta -skenaariossa kunnalta puuttuu sekä visio että strategia. Kunnassa 
vallitsee passiivisuus, joka johtaa näivettymisen kierteeseen. Kyseessä on uhkaskenaario, 
joka voi toteutua esimerkiksi kun toiminta perustuu reaktiivisuuteen eikä uudistumista 
kohti vievää strategiaa kyetä luomaan. Kansainväliset markkinat ovat vieneet osaavan 
työvoiman ja yritykset. Tästä kärsii kunnan sekä myös laajemmin koko kaupunkiseudun 
ympäristö ja elinvoima. (Emt. 20.)

Koulutuksen kannalta mahdollistavaa tulevaisuuskuvaa avautuu varsinkin Ratkaisut etsivä 
kunta -skenaariossa, jossa lähtökohtaisesti panostetaan sivistykseen ja koulutuspalveluihin. 
Innostava elinvoimakunta -skenaario puolestaan pitää sisällään ennakoivan ja systeemisen 
otteen, kun eri toimijoiden yhteisvaikutusten kautta vastataan globaaleihin haasteisiin. 
Laiska ja lannistunut kunta -skenaariot ovat haasteellisia tulevaisuudenkuvia esimerkiksi 
koulutuksen kannalta, koska niissä sivistys- ja koulutuspalveluiden kehittämiselle on 
rajalliset edellytykset.   

Jäntti (2017) on puolestaan tutkimuksensa perusteella todennut, että kunnan ydintehtävä 
rakentuu neljän perustehtävän varaan. Ensimmäisenä perustehtävänä mainitaan demo-
kratiatehtävä. Siinä kunta nähdään kansanvallan perusyksikkönä, jonka puitteissa tehdään 
paikallisia valintoja. Kyse on siitä, että kuntalaisten tahto kanavoituu demokratian ja itsehal-
linnon avulla paikallisella tasolla kunnan kautta. Toisena perustehtävänä mainitaan talous-
tehtävä, joka määrittyy kunnan taloudellisesta elinvoimaisuudesta ja talouden uusintamisen 
näkökulmasta. Kyseessä on kunnan pyrkimys turvata taloudelliset toimintaedellytyksensä. 
Kolmantena perustehtävänä tuodaan esille yhteisötehtävä, jossa kunta nähdään yhteisönä ja 
kiinnittymiskohtana. Samalla korostetaan kunnan merkitystä, kun kuntalaisten identiteettiä 
ja yhteisöllisyyttä luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan. Kunnan neljäntenä perustehtävänä 
todetaan hyvinvointitehtävä. Kunnan tehtävänä on tähdätä toiminnassaan siihen, että se luo 
hyvinvointia kuntalaisille. (Emt., 62.)

Edellä kuvatussa ydintehtävälistassa ei ole suoranaisesti kyse tulevaisuuden skenaarioista, 
vaan kuntien perustehtävien tarkastelusta tulevaisuusorientoituneesti. Demokratian ja itse-
hallinnon esille nousu korostaa kunnan olemassaolon ydintä eli päätöksenteon autonomiaa, 
ja talouden korostuminen omalla tavallaan vahvistaa autonomianäkökulmaa tuomalla siihen 
toiminnan mahdollistava resurssinäkökulman. Yhteisötehtävässä kunnan toiminta linkittyy 
sosiaaliseen pääomaan eli yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Hyvinvoinnin luominen puo-
lestaan on kunnan toiminnallisen ulottuvuuden keskiössä, ja siihen lukeutuvat myös keskei-
sesti sivistys- ja koulutuspalvelut. 
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Omalla tavallaan nämä neljä ydintehtävää luovat systeemisen kokonaisuuden, jossa jokainen 
osa-alue on riippuvainen toisistaan. Näin esimerkiksi sivistys- ja koulutuspalveluiden rooli 
kuntien sisällä ei riipu pelkästään rahoituksesta, vaan myös siitä, että kunnassa vallitsee 
demokraattisen päätöksenteon kautta muotoutunut tahtotila ja näkemys siitä, mihin suun-
taan palveluja on kehitettävä. Samoin keskeistä on myös eri tahojen sidosryhmien osallistu-
minen palveluluiden kehittämiseen. 

Kuntien tulevaisuutta on tarkasteltu myös koulutuksen näkökulmasta. Taustaksi on hyvä 
tuoda esille näkemys siitä, että kouluilla ja alueellisella kehityksellä on kumpaankin suuntaan 
vaikuttava vuorovaikutussuhde: alueellinen kehitys vaikuttaa kouluihin, mutta koulut vaikut-
tavat myös alueelliseen kehitykseen. Kouluilla onkin suuri potentiaali alueellisen kehityksen 
kannalta, joka ilmenee koulujen kolmen roolin kautta. Ensinnäkin koulut vaikuttavat väestön 
koulutustasoon ja hyvinvointitekijöihin siten, että ne uusintavat tai muuttavat oppilaiden koulu-
tuksellista pääomaa suhteessa oppilaiden lähtötasoon. Tämä tuottaa potentiaalisen mahdolli-
suuden tukea oppilaiden osaamiserojen kaventamista. (Bernelius & Huilla 2021, 138.)

Toiseksi koulut vaikuttavat naapurustojen ja kuntien väestökehitykseen toimimalla muutto-
päätösten ajurina, mikä liittyy kaupunkinaapurustojen rooliin segregaation kasvattajana tai 
vähentäjänä. Tähän kytkeytyvään potentiaaliin sisältyy asuinalueiden tai kuntien houkuttele-
vuuden tukeminen muun muassa koulujen maineen tai niiden opetustarjonnan parantamisen 
avulla. (Emt.)

Kolmanneksi koulut vaikuttavat naapuruston sosiaaliseen elämään ja asukkaiden hyvinvointiin 
siten, että ne toimivat keskeisenä paikallisena palveluna sekä alueellisen yhteisöllisyyden vah-
vana kokoajana. Tähän liittyy vahva kehityspotentiaali, jossa koulut voivat toimia muun muassa 
harrastustoiminnan yhteisten tilojen organisoijana ja elinikäisen oppimisen alustana. (Emt.)

Varsinkin viimeksi mainittu ajatus kouluista elinikäisen oppimisen alustana on lähellä Väli-
järven (2017) ajatuksia tulevaisuuden sivistyskunnasta. Välijärven mukaan tulevaisuuden 
sivistyskunnassa kannetaan vastuu nuoren eheästä koulutuspolusta lapsuudesta ainakin 
toisen asteen tutkintoon saakka. Kyseessä on läpi elämänkaaren jatkuva oppimisen ja sivis-
tymisen tuki, joka edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kunnan kirjasto-, kansalais-/
työväenopisto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. Kuntalaisen elämänkaaren 
näkökulmasta näistä muodostuu yhtenäinen palvelujen kokonaisuus, jossa eri palvelujen 
tulisi niveltyä saumattomasti toisiinsa. Kun palvelut järjestetään entistä yhtenäisemmin, voi-
daan sillä myös parantaa palvelujen vaikuttavuutta. Tähän päästään, kun henkilöstön asian-
tuntemus, tilankäyttö ja toimintojen saumaton yhteensovittaminen nähdään kokonaisuutena, 
jota voidaan sen mukaisesti suunnitella ja kehittää. Perinteisen ajattelun mukaan koulutus-
palvelut ovat jakaantuneet eri tasoihin. Kun tätä ajattelua laajennetaan siihen suuntaan, että 
koulutuspalvelut kattavat yksilön läpi koko elämän jatkuvat sivistykselliset tarpeet, voidaan 
rakentaa saumaton ja taloudellisesti tehokas kokonaisuus, joka tukee jatkumona kuntalaisen 
henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kehitystä. (Emt., 361–362.)

Myös Välijärven näkemyksessä korostuu systeeminen ajattelu, jossa kuntien sivistyspalve-
luja lähdettäisiin rakentamaan elinikäisen oppimisen jatkumon kautta. Siinä ei palvelunäkö-
kulmasta korostettaisi eroja lasten, nuorten ja aikuisten välillä, vaan toiminta eri palvelu-
muotojen välillä olisi saumatonta. 

Tämä tuo myös uudenlaisen näkökulman elinikäiseen oppimiseen. Elinikäistä oppimista on 
kuvattu kahden ulottuvuuden avulla, joita ovat vertikaalinen (vauvasta  vaariin) ulottuvuus ja 
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horisontaalinen (arkioppiminen, epävirallinen oppiminen ja virallinen oppiminen) ulottuvuus. 
Näiden kahden ulottuvuuden lisäksi elinikäiseen oppimiseen sisältyisi nyt kolmas eli imple-
mentoiva tai toimeenpaneva ulottuvuus. Se pitää sisällään jatkumon, jonka ääripäinä ovat 
yhtäältä eriytyneet ja tehtäväspesifit rakenteet ja toisaalta verkostomaiset ja systeemiorien-
toituneet rakenteet.  

Koulutuksen järjestämisen kannalta yhtenä keskeisenä kysymyksenä on kouluverkon toteut-
taminen tulevaisuudessa. Tantarimäki ja Törhönen (2017, 18–20) ovat Vainionpään (2015) 
raportoimien tulevaisuuden kuntakuvien perusteella määritelleet tulevaisuuden kouluverkon 
luonnetta erilaisten kuntatyyppien mukaan seuraavasti:

– Reunakunnissa osa peruspalveluista järjestettäisiin itse, mutta kuitenkin hyödyntäen 
entistä enemmän mobiili-, etä- ja itsepalveluja tai ylikunnallisia organisaatioita. Kouluverkon 
näkökulmasta tämä voisi käytännössä olla etä- ja digiopetuksen tukemaa opetusta kunnassa 
tai lähikuntien yhteisessä fyysisessä ja sähköisessä kouluverkossa. 

– Verkostokunnassa lakisääteiset palvelut järjestettäisiin ylikunnallisten palvelurakenteiden 
tai kuntien yhteisten viranhaltijoiden avulla sekä yhteistyössä yritysten ja kolmannen sekto-
rin kanssa. Uuden resurssi- ja vastuujaon kautta avautuisi mahdollisuuksia myös lähiope-
tusta tukevan kouluverkon ylläpitämiseen. 

– Ohuissa kunnissa vastuu hyvinvoinnin ylläpitämisestä sälytetään entistä enemmän kunta-
laisille, yhteisöille ja kolmannelle sektorille. Kunnan rooli vaihtuu vastuunkantajasta yhteisö-
jen alustaksi ja palvelun tarvitsijoiden rooli toimijaksi ja vastuunottajaksi. On hyvin todennä-
köistä, että ohuiden kuntien kouluverkko olisi myös ohut tai olematon. 

– Erikoistunut kunta voisi saada mahdollisuuden erilaistua. Tätä kuitenkin edeltäisi yhtäältä 
valtion sääntelyn merkittävä purkaminen ja toisaalta osittainen yhdenvertaisuuden tavoit-
teista luopuminen. Tällöin paikallinen strategia, päätöksenteko ja harkinta nousevat mer-
kittävään rooliin. Kouluverkon näkökulmasta tämä kuntakuva näyttäytyy enemmänkin 
haasteena kuin mahdollisuutena. Lähtökohtaisesti tässä on kuitenkin mahdollista erikoistua 
sivistyskunnaksi. 

– Kuntakeskus reuna-alueineen edustanee keskikokoisten kuntien perinteisintä kuntakuvaa. 
Siinä keskittymiskehitys jatkuu kuitenkin sillä erotuksella nykytilanteeseen, että palvelujen 
saavutettavuutta ei säädellä. Toisin sanoen julkisia palveluita olisi saatavilla saman katon 
alle koottuna kuntakeskuksessa, mutta reuna-alueilla niiden tarjoaminen ei olisi pakollista. 
Kouluverkon osalta tämä merkitsisi yhtä isoa yhtenäiskoulua tai koulua osana palvelukes-
kusta. 

– Pulska palvelukunta on puolestaan siinä mielessä perinteinen sekä tuttu ja turvallinen 
kuntakuva, että sen roolina on olla vahva palvelun järjestäjä ja tuottaja. Monipuolinen ja 
kattava palveluvalikoima vaatii vahvaa taloutta, mutta lähtökohtien ollessa kunnossa myös 
monipuolinen kouluverkko olisi mahdollinen. 

Edellä kuvatuista kuntamaleista Pulska palvelukunta on varsin lähellä tämän hetken tai ylei-
sesti tavoiteltavaa tilannetta. Samoin Kuntakeskusmalli on usein käytännön peruslähtökoh-
tana useilla alueilla. Verkostokunta ja Erikoistunut kunta luovat kumpikin omalla tavallaan 
uudenlaisia, joskin myös haasteellisia mahdollisuuksia peruskoulunverkon suunnittelulle ja 
toteutukselle. Ohuet kunnat puolestaan edustavat pidemmälle menevää uutta ajattelua, jossa 
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kunta toimisi perinteisen palvelutarjoajan sijaan yhteisöllisten toimijoiden alustana. Tässä 
mallissa peruskouluverkko jäisi ohueksi, mutta samalla siinä voi avautua erilaisia yhteisölli-
siä tapoja kehittää ja rikastaa sivistys- ja koulutuspalveluja.    

Pitkälä (2020) on Kuntaliiton koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta tarkastelevassa 
selvityksessä todennut, että koulutus tulisi mieltää palveluna eikä pelkästään toimintona, 
joka on sidottu fyysiseen tilaan tai koulu- tai oppilaitosrakennukseen. Koulutuksen saatavuu-
den, saavutettavuuden ja varsinkin laadun turvaamiseksi on löydettävä uudenlaisia ratkaisuja 
eri puolilla maatamme. Jatkuva oppiminen tulisi olla mahdollista ja sen toteutus joustavaa. 
Tämä koskee laajasti eri koulutusmuotoja: toisen asteen koulutusta, vapaata sivistystyötä, 
työpajoja, kotouttamiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muita ratkaisuja. Pitkälän 
mielestä pitäisi myös pohtia, pitääkö kaikilla, hyvinkin erilaisilla kunnilla, olla samanlaiset 
velvoitteet. Kuntien kyky selvitä koulutuspalveluvelvoitteistaan on erilaistunut jyrkästi viime 
vuosina. Järkevällä tavalla toteutettu lähiopetus, pitäen sisällään myös perusopetukseen 
yhdistetyn verkko-oppimisen, tarjoaisi realistiset mahdollisuudet kaiken koulutuksen toteu-
tukseen eri puolilla maata. Samalla ja ennen kaikkea se loisi edellytykset tasavertaisten 
koulutusmahdollisuuksien toteuttamiseksi. (Emt., 8.)

Samoin kuin aiemmissa näkemyksissä, myös Pitkälän ajattelussa korostuu elinikäiseen ja 
jatkuvaan oppimiseen perustuva koulutuspalveluiden jatkumo. Samoin tuodaan esille näke-
mys siitä, että kunnilla voisi erilaisia rooleja ja velvoitteita. Tästä nousee pohdinta siitä, pitäi-
sikö kuntien pohjalle rakennettua hallintomallia muuttaa laajemmalti. 

Yksi näkökulma koulutuksen järjestämisen tulevaisuuden rakenteisiin on irrottautua kun-
tamallista. Useissa maissa koulutuksen järjestäminen on organisoitu koulupiirien pohjalle. 
Nämä oppilasalueet ovat kuntaa laajempia kokonaisuuksia. Nyyssölä ja Honkasalo (2012; ks. 
myös Honkasalo 2013; Nyyssölä 2013, 48) hahmottelivat 2010-luvun alussa piirimallia, jossa 
perusopetus järjestettäisiin nykyisten sairaanhoitopiirien tapaan sektoritoimintana erillään 
muusta kuntien peruspalvelutoiminnasta. Perusopetuspiirejä voisi olla noin 50–70. Ne voisi-
vat tehostaa alueiden resurssien käyttöä opetuksessa, hallinnossa, kehittämisessä ja seu-
rannassa sekä vahvistaa ohjauksen kaksisuuntaisuutta. Lähikouluperiaate olisi edelleen läh-
tökohta, mutta samalla sen toteutumisedellytyksiä pystyttäisiin paremmin koordinoimaan. 
Perusopetuspiirit vahvistaisivat edellytyksiä siihen, että keskushallinnon ja piirien välillä 
käytetään koulutuksen kaksisuuntaiseen ohjaukseen pohjautuvia informaatio-ohjauksen kei-
noja. (Emt.)

Kaiken kaikkiaan kuntakentän ennakoiduista tulevaisuuden muutoksista voidaan johtaa 
näkemys siitä, että tulevaisuuden koulutus ymmärretään varsin laaja-alaisesti yhtäältä 
sivistyksen ja osaamisen hankkimisen ja toisaalta yksilöllisten opintopolkujen rakentami-
sen mahdollistavana alustana. Keskeistä tässä näkemyksessä on kokonaisvaltainen ja eri 
palvelumuodot ja toimijat yhdistävä ajattelu, jossa kunta- ja hallintorajat ovat nykyistäkin 
väljemmät. Esille nousi myös mahdollisuus uudelleenarvioida kuntien hallinnollista roolia 
kokonaisuudessaan. Oleellista on myös elinikäisen oppimisen ajattelun konkretisoiminen 
palvelurakenteen kautta. Lisäksi koulutukseen liittyvien palvelumuotojen suunnittelussa ja 
toteutuksessa kuntalaisten ääni ja osallistumismahdollisuudet on huomioitava. Keskeistä 
on myös digitaalisten ratkaisujen ennakkoluuloton ja tulevaisuuteen katsova edistäminen ja 
niiden hyödyntäminen.  

Kokonaisuudessaan kuntien toiminnassa tulevat yhä enemmän näkymään koulutus ja sivis-
tyspalvelut. Sivistyskunta on hyvä ilmaus tälle näkemykselle. Toisaalta koska sivistystä, 
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tietoja ja taitoja hankitaan tulevaisuudessa monesta lähteestä, tulevaisuuden kuntia voidaan 
ehkä kutsua myös osaamiskunniksi. Osaaminen luo myös niitä hallinnollisia kyvykkyyksiä, 
joita tarvitaan tulevaisuuden kunnan kehittämisessä. Lisäksi kaikki kunnat tarvitsevat osaa-
vaa työvoimaa, jolloin osaamistarpeiden alueellinen ennakointi ja sen tuottamien tulosten 
hyödyntäminen nousevat keskeiseen asemaan.   

3.4  Koulutukseen kohdistuu myös ylikansallista ohjausta

Koulutus on osa globaalia toimintakenttää, joka luo kansainvälisen ohjauksellisen kehikon. 
Keskeisen viitekehyksen tälle muodostavat Euroopan unioni ja sen asettamat yleiseurooppa-
laiset koulutuspoliittiset tavoitteet. Merkittävä koulutussektorin toimija on myös OECD, joka 
pyrkii tietoperustaisella ohjauksella levittämään omaa koulutuspoliittista agendaansa. Koko-
naisuutena voidaan puhua koulutuksen ylikansallisesta ohjauksesta. Se on paljolti koskettanut 
korkeakoulupolitiikkaa, mutta on heijastunut laajemminkin koulutukseen. Luvussa tarkas-
tellaan varsinkin Euroopan unionin roolia ohjauskentällä, pohditaan ylikansallisen ohjauksen 
vaikutusta sekä luodaan ylikansalliseen ohjaukseen liittyviä tulevaisuudennäkymiä. 

Euroopan unioni luo perustaa koulutuksen yhdentymiselle

Euroopan unioni (EU) on luonteeltaan ainutlaatuinen taloudellinen ja poliittinen liitto. Vuonna 
1958 syntyneestä Euroopan talousyhteisöstä ja siihen kuuluneesta kuudesta maasta on kas-
vanut 27 jäsenmaan liitto, joka kattaa suuren osa Euroopan mantereesta. Alkuaikojen puhdas 
talousyhteisö on vähitellen kasvanut laaja-alaiseksi organisaatioksi, jonka toiminta-aloihin 
sisältyvät muun muassa ilmasto, ympäristö, kansanterveys, ulkosuhteet ja turvallisuus sekä 
oikeusasiat ja muuttoliike. Vuonna 1993 Euroopan talousyhteisön (ETY) nimi muutettiin tämän 
myötä Euroopan unioniksi (EU). (EU 2021b.) 

Kansainvälisten suhteiden käsitteiden näkökulmasta EU on yleensä määritelty kansainväli-
sen järjestelmän ja liittovaltion välimuodoksi (Raunio 2002, 141). Toisin ilmaistuna EU edustaa 
huomattavasti pidemmälle menevää liittoa kuin kansainvälinen järjestö, mutta toistaiseksi se 
ei täytä liittovaltion oikeudellisia edellytyksiä. (Tiilikainen ym. 2005, 4.) 

Euroopan unionissa on kaksi ainutlaatuista piirrettä, jotka ovat myös sen keskeisiä vahvuuk-
sia: sisämarkkinat ja unionin perusluonne oikeudellisena yhteisönä. Sisämarkkinat tekevät 
unionista talouden globaalin suurvallan. Ne pohjautuvat kansainvälisesti omintakeiseen oike-
usjärjestykseen eli eurooppaoikeuteen. Unioni luo normeja ja standardeja, joiden vaikutus 
ulottuu eurooppalaisten lisäksi kaikkialle maailmaan. Oikeusjärjestys kattaa myös EU:n kan-
salaisuuden ja perusoikeudet. EU:n toimivalta, jäsenmaiden asema ja päätöksenteon muodot 
on määritelty perustuslakia muistuttavalla tavalla unionin perussopimuksissa. (Aunesluoma 
2020, 107.)

Barretin (2019, 78) mukaan EU:n alueellisessa integraatiossa on otettu huomioon euroop-
palaisen projektin kolme keskeistä dynamiikkaa: Ensinnäkin globalisaatio tuottaa paineita 
saada aikaan kilpailukykyisiä talouksia, mikä välittyy hallitusten painopisteisiin. Toiseksi hal-
litusten välinen toiminta aiheuttaa sen, että maat koordinoivat sisäpolitiikkaansa hallitusten-
välisten neuvottelujen avulla. Kolmanneksi taustalla vaikuttaa eurooppalaistuminen sosiolo-
gisena ja ideologisena prosessina, joka välittyy EU:n toimielinten lainsäädäntövaltana.  
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Barret (2019, 79, 81) erottaa myös toisistaan hallitustenvälisen ja eurooppalaistamisen käsit-
teet, joita hän on tarkastellut korkeakoulutuksen alueellisen yhdentymisen kautta alan kir-
jallisuuteen (Schmidt 2005; 2009; Moravcsik 1998; 2005; Neave ja Maassen 2007) tukeutuen. 
Eurooppalaistuminen viittaa Euroopan yleiseen alueelliseen vaikutukseen kansallisella ja 
institutionaalisella tasolla (Schmidt 2009). Tutkijat kuvaavat eurooppalaistumista EU:n jäsen-
valtioihin ylhäältä alaspäin suuntautuvana vaikutuksena, joka vaikuttaa kansallisiin institu-
tionaalisiin rakenteisiin ja kansallisiin päätöksentekoprosesseihin (Schmidt 2009, 204–206). 
Vaikka eurooppalaistuminen eroaa Euroopan yhdentymisestä, ne vaikuttavat toisiinsa dynaa-
misessa suhteessa (Schmidt 2009, 211; 2005). Esimerkiksi Lissabonin strategiasta vuonna 
2000 syntynyt avoin koordinointimenetelmä (OMC) on eurooppalaistumisen myötä syntynyt 
mekanismi, joka on mahdollistanut korkea-asteen koulutusta koskevan koulutuspoliittisen 
yhteistyön (Barret 2019, 80). 

Hallitustenvälinen dynamiikka toimii päinvastaisessa suunnassa eli alhaalta ylös. Valtioiden 
välinen hallitustenvälisyys johtaa politiikkaa Euroopan tasolla (Moravcsik 1998; 2005). Hallitus-
tenvälisyys selittää myös kansallisen yhteistyön laajentumisen korkea-asteen koulutuksessa 
(Neave ja Maassen 2007). Tähän on vaikuttanut kaksi periaatetta. Ensinnäkin jo 1950-luvulla 
havaittiin, että integraatio etenee, kun eri maiden sisällä vaikuttavat taloudelliset intressit 
painostavat kansallisia hallituksia keskinäiseen riippuvuuteen keskittämällä politiikat ja insti-
tuutiot Euroopan tasolle. Toiseksi alkuperäiset päätökset integroitua taloudellisesti aiheuttavat 
taloudellisia ja poliittisia heijastusvaikutuksia (spillover) eli aikaisempien päätösten tahattomia 
tai ei-toivotuttuja seurauksia, jotka ovat tärkein alueellista yhdentymistä edistävä voima (Mora-
vcsik 2005, 351–352). Alueiden integraatiosta johtuvat heijastusvaikutukset jatkoivat kasvuaan 
vuosikymmenien ajan myös korkeakoulupolitiikan alueella.

Symeonidis (2018) on puolestaan tarkastellut eurooppalaisen opettajakoulutuksen kehitystä 
ja tunnistanut erilaisia mekanismeja, prosesseja ja avaintekijöitä, jotka ovat vahvistaneet 
eurooppalaistumisprosessia. Mekanismit, prosessit ja avaintekijät voidaan jakaa seuraaviin 
pääryhmiin: 1) politiikan koordinointi, 2) monialaiset välineet, 3) tietoperustainen päätöksen-
teko, 4) Bolognan prosessi, 5) koulutusohjelmat ja 6) sidosryhmien vaikutus. (Emt., 17.)

Politiikkojen koordinointi esimerkiksi koulutuksen alalla viittaa hallintomekanismeihin, joita 
EU: n toimielimet käyttävät yhteisön politiikkojen yhdenmukaistamiseksi yhteisesti sovittujen 
poliittisten tavoitteiden mukaisesti. Monialaiset eli alojen väliset välineet viittaavat politiikko-
jen siirtämiseen sektorilta toiselle. Tässä suhteessa koulutus liittyy usein työllisyyden paino-
pisteisiin, joten työllistämiseen käytettävät välineet voivat hyvinkin vaikuttaa opettajien kou-
lutukseen. Tietoperustainen päätöksenteko, johon avoin koordinaatiomenettely myös liittyy, 
perustuu tietoon ja sen jakamiseen. Erityisesti EU:n verkostot ja virastot, kuten Eurydice ja 
Cedefop, tuottavat ja levittävät tietoa. Tätä toteuttavat myös Euroopan laajuiset yhdistykset, 
kuten Euroopan koulutuksen tutkimusyhdistys (EERA). (Emt., 17-22.)

Bolognan prosessilla on ollut merkittävä vaikutus korkea-asteen koulutuksen rakenteeseen 
(emt., 22). Pépiniin (2007) viitaten Symeonidis (2018, 22) toteaa, että vaikka tämä prosessi oli 
luonteeltaan hallitustenvälinen ja aloitettiin EU:n ulkopuolella, sitä ei voida ymmärtää riip-
pumatta EU:n korkeakoulupolitiikasta. Koulutusohjelmat ovat olleet merkittäviä opettajan 
ammatillisen kehityksen kannalta, ja ne muodostavat suoran yhteyden EU:n koulutusprio-
riteettien ja jäsenvaltioiden paikallisten laitosten välillä. (Symeonidis 2018, 24; vrt. Halász, 
2013; Zgaga 2013.) Myös sidosryhmillä, kuten eurooppalaisilla työmarkkinaosapuolilla, on 
ollut vaikutusta Euroopan opettajankoulutuspolitiikkaan ja -käytäntöihin. Niillä on merkittävä 
rooli konsultoinnissa, politiikan legitimoinnissa sekä välittäjänä EU: n ja kansallisen päätök-
senteon välillä. (Symeonidis 2018, 25.)
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EU:n yhdentyminen liittyy myös kansainvälistymiseen. Serpa ym. (2020) ovat tarkastelleet 
korkeakoulujen kansainvälistymistä ja erityisesti liikkuvuutta korkeakoulutuksen laadun 
näkökulmasta. Artikkelissaan he tuovat esille Al-Agtashin ja Khadran (2019) näkemyksen 
korkeakoulujen kansainvälistymisen neljästä pääulottuvuudesta, jotka ovat institutionaalinen 
ulottuvuus, opetus, tutkimus ja yhteisön sitoutuminen. Niitä voidaan tarkastella myös laa-
jemmin koulutuksen kansainvälistymiseen liittyvinä toimintoina.  

Institutionaalinen ulottuvuus viittaa tarpeeseen ottaa huomioon muun muassa kumppanuu-
det ulkoisten tahojen kanssa ja tavan, jolla toimintaa koordinoidaan ulkomaisten korkea-
koulujen kanssa sekä sen, miten kulttuuriseen integraatioon liittyvä arvot siirtyvät organi-
saation pääprosessiin. Opetusulottuvuus käsittää esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittä-
misen arvioinnin, kansainvälisten opiskelijoiden valintaprosessit, opettajien kansainvälisen 
kokemuksen tai ulkomaisten opettajien osallistumisen opetukseen. (Al-Agtash ja Khadra 
2019; Serpa 2020, 49.)

Tutkimuksen ulottuvuuden osalta kansainvälistymiseen sisältyy muun muassa tiedekunnan 
osallistuminen kansainvälisiin ja kansainvälisesti rahoitettuihin hankkeisiin, institutionaali-
nen tuki tiedekunnan kansainvälistymiselle sekä indeksoitujen julkaisujen ja kansainvälisten 
viittausten määrä. Yhteisön sitoutumisen ulottuvuus liittyy esimerkiksi elinikäisen koulu-
tuksen keskusten olemassaoloon. Näillä keskuksilla voi olla kansainvälistymiseen  liittyviä 
kursseja. Sitoutuminen voi myös viitata osallistumisena toimintaan, joka antaa yhteisöille 
mahdollisuuden kehittää parempaa kulttuurista ymmärrystä ja pääsyä tieto- ja taitoresurs-
seihin. (Al-Agtash ja Khadra 2019; Serpa 2020, 49-50.)

Kuten edellä todettiin, Euroopan unionin kehitys on tuottanut laajan kudelman erilaisia pro-
sesseja, mekanismeja ja toimintamalleja, joiden puitteissa koulutusrakenteiden yhdentymi-
selle on luotu pohjaa. Ne nojaavat eurooppalaistumisen yleistavoitteeseen, mutta käytännön 
tasolla ne saavat legitimiteettinsä hallitustenvälisten yhteisten päätösten kautta. Ohjauksen 
kannalta merkityksellinen kysymys on, miten EU:n toimintamekanismit lopulta vaikuttavat 
kansalliseen koulutuspolitiikkaan. 

EU vaikuttaa kansalliseen koulutuspolitiikkaan, ainakin jonkin verran

Koulutus kuuluu subsidiarity-periaatteen mukaisesti jokaisen EU-jäsenmaan omalle vas-
tuulle. Koulutuksen kannalta on kuitenkin pohdittu paljon, onko Euroopan unionilla yhteistä 
koulutuspolitiikkaa. Tutkijoilla on aikojen kuluessa ollut tästä eriäviä mielipiteitä. Yleisenä 
näkymänä kuitenkin on, että EU:lla nähdään olevan vaikutusta, mutta se on luonteeltaan epä-
suoraa ja suostuttelevaa. 

Shannonin (2019) mukaan EU:ta pidetään usein merkittävänä vaikuttajana ja toimijana 
globaalin koulutuspolitiikan muotoilussa. Vuorovaikutuksessa yhdessä EU:n kanssa jäsen-
valtiot toimivat ”normin puolustajina” kansallisessa politiikassa käyttäen diskursseja, joita 
välitetään EU:n koulutuspolitiikan kautta (Klatt 2014; ks. Shannon 2019, 99). Shannon (2019) 
on Jessopin (2007) strategisen valikoivuuden avulla kuvannut EU:n ja jäsenvaltioiden vuo-
rovaikutusta. Tähän liittyy lisämääreenä Jessopin diskursiivisen valikoivuuden käsite. Tällä 
tavalla voidaan nähdä, kuinka diskurssi ”strategisen valikoivuuden” tavoittelussa hyödyntää 
sosiaalisia mielikuvia – kuten globalisaatio, elinikäinen oppiminen, taidot ja osaamistalous 
– johdonmukaisuuden luomiseksi poliittisille visioille ja tavoitteille. (Shannon 2019, 101.)
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Daun (2011) puolestaan näki jo vuosikymmen sitten, että Euroopassa on tapahtunut kou-
lutusjärjestelmien yhdentymistä. Tämä on ilmennyt siten, että järjestelmistä on tullut alt-
tiimpia ottamaan vastaan erilaistuvaa kysyntää ja siitä nousevaa tarvetta yksityiskouluille. 
Myös desentralisaatio on Daunin mukaan lisääntynyt. Toisaalta maiden välillä on tässä 
suhteessa eroja ja monet koulutuksen traditionaaliset piirteet ovat edelleen säilyneet. 
(Daun 2011, 126–127.)

Myös Suomessa on pohdittu EU:n vaikutuksia kansalliseen koulutuspolitiikkaan varsinkin 
EU-jäsenyyden kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä. Reijo Raivola totesi jo Suomen 
EU-jäsenyyden alkuvaiheessa, että Euroopan unioni voi sinänsä pyrkiä vaikuttamaan kansal-
lisiin poliitikkoihin siten, että ne tukevat Euroopan unionin yleisiä päämääriä. Varsinaiseen 
koulutuspolitiikan tekemiseen Euroopan unionilta puuttuu kuitenkin välineet: EU ei voi vel-
voittaa lainsäädännön avulla jäsenmaita eikä se myöskään voi rakentaa ylikansallista koulu-
tusjärjestelmää. (Raivola 1995, 435.)

Ollikainen myös totesi jo sangen varhain, että vaikka Euroopan unioni ei kykene harmoni-
soimaan koulutusjärjestelmiä ylhäältä alaspäin, jäsenmaat sovittavat oman etunsa nimissä 
tutkintorakenteitaan suurten maiden vastaaviin, jotta ne voivat turvata opiskelijoidensa jat-
ko-opiskelu- ja työmarkkinakelpoisuuden. Samoin jo vuosituhannen vaihteessa ilmeni, että 
tutkintojen ja pätevyyksien tunnustaminen sekä opetussisältöjen jonkinasteinen samanmu-
kaistuminen joillain aloilla ovat lähentäneet eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä toisiinsa. 
(Ollikainen 1999, 264, 269.)

Toisaalta paljon riippuu siitä, miten asia esitetään. Tarkoituksellista koulutuksen harmo-
nisointia ja standardointia pidetään lähtökohtaisesti tuomittavana, mutta vapaaehtoinen 
yhteensovittaminen ja samankaltaistuminen nähdään tärkeinä koulutuspoliittisina tavoit-
teina. Kootusti voidaan todeta, että koulutuspoliittiset diskurssit ja tosiasiallinen asioiden 
kehitys ovat EU-kontekstissa ristiriidassa keskenään. (Emt., 270.) Ollikaisen näkemykseen 
onkin näin jälkikäteen sikäli helppo yhtyä, että esimerkiksi Bologna-prosessi on nostanut 
eurooppalaisten koulutusjärjestelmien harmonisointiasteen uudelle tasolle.

Rinne ja Simola (2005) puolestaan ovat tuoneet jo toistakymmentä vuotta sitten Rinteeseen 
ja Kalloon (2003) viitaten esille, että ”EU kontrolloi, valvoo ja säätelee jäsenmaidensa kou-
lutuspolitiikkaa. Sen valta yhdenlaisena ’liittovaltiona’ on näkyvää ja byrokraattista ja suh-
tautumistapa koulutukseen välineellinen ja hyötytavoitteinen. Koulutusta tarkastellaan ensi 
sijassa osana eurooppalaista talouskasvua ja kaupallista kilpailukykyä.” (Rinne & Kallo 2003; 
Rinne & Simola 2005, 11.)

Antikaisen ja Rinteen (2012) mukaan myös OECD:llä on ollut selvää vaikutusta Suomen kou-
lutuspolitiikkaan. Tosin EU:sta tulleisiin aloitteisiin Suomi näyttää mukautuneen nopeammin 
ja vastaanottavammin verrattuna OECD:n vastaaviin. (Emt., 458–459, 461–462.) OECD-kon-
tekstissa ylikansallinen vaikutus ilmenee sitä kautta, että hyvien PISA-tulosten pohjalta on 
perusteltu aikanaan tehtyjä koulutuspoliittisia ratkaisuja (ks. Rautalin 2013). 

OECD on myös tehnyt lukuisia maatutkintoja ja temaattisia tutkintoja, joihin Suomi osallistui 
takavuosina aktiivisesti. Joidenkin vuosien tauon jälkeen toteutettiin jälleen maatutkinta, 
jossa arvioitiin suomalaista jatkuvan oppimisen järjestelmää (OECD 2020b).

Blomqvist (2007) on puolestaan todennut, että Euroopan unionin koulutuspoliittinen tahto liit-
tyy suuriin kysymyksiin, joiden kautta koulutusasiat kytkeytyvät myös muiden poliitikkojen, 
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kuten talous- sosiaali- ja työllisyyspolitiikan asialistalle. Tällä tavoin Euroopan unionilla on 
mahdollisuus vaikuttaa myös jäsenvaltioiden koulutuspolitiikkoihin. (Emt., 19.) Tämä liittyy 
aiemmin mainittuun spillover-ilmiöön, jossa koulutuksen rooli kasvaa tavallaan kokoaan 
suuremmaksi. Eri sektoreiden yhteistyö ja niiden toimivallan ylittävät yhteiset tavoitteet ovat-
kin todennäköisesti entistä vahvemmassa roolissa tulevaisuudessa sekä EU-tason että kan-
sallisten tasojen toiminnoissa. Tässä, kuten monessa muussakin koulutukseen liittyvässä 
teemassa, jatkuvan oppimisen merkityksen kasvu saattaa olla tärkeä sektorirajojen ylityk-
siin johtava muutosajuri tulevaisuudessa.  

Ylikansallinen ohjaus on pehmeää sääntelyvaltaa

Kuten aiemmin todettiin, Euroopan unionilla ei ole jäsenmaiden koulutuspolitikassa muodol-
lista päätösvaltaa. Tästä huolimatta EU on kuitenkin vaikuttanut myös suomalaiseen koulu-
tuspolitiikkaan. Euroopan unionin vaikutus kanavoituu erilaisin tavoin, ja ne perustuvat EU:n 
monitasoiseen ja monikanavaiseen hallinnointiin sekä ”hyvien käytäntöjen” ja eurooppalaisen 
tavoitekokonaisuuden levittämiseen avoimen koordinaation keinoja hyödyntämällä. (Ala- 
Vähälä ym. 2021.)

Monitasoisuuden ohella Euroopan unionin päätöksentekoa kuvastaa avoimen koordinaation 
metodi (Open Method of Coordination). Avoin koordinaatio on luonteeltaan pehmeää sääntely-
valtaa, jossa tavoitteena on levittää ”hyviä käytäntöjä” sekä tukea Euroopan unionin yhteisiä 
politiikkatavoitteita myös niillä alueilla, joissa päätösvalta kuuluu jäsenvaltioille. Koulutuspo-
litiikka on eräs tällainen alue. Avoimen koordinaation työkaluja ovat muun muassa ohjeistot, 
erilaiset indikaattorit sekä vertailuun pohjautuva kehittäminen. (Emt., 56–57.)

Keskeinen, näkyvä ja pitkään jatkunut osa Euroopan unionin edistämää kansallista koulutus-
politiikkaa on kansainvälinen opiskelijaliikkuvuuden ja liikkuvuusyhteistyön tukeminen, jota 
toteutetaan erilaisten ohjelmien avulla. Esimerkiksi korkeakoulujen kansainvälisyyttä tuke-
vat ohjelmat ovat muodostaneet institutionaalisia välineitä, kuten yhteistutkintoja, opiskelija-
liikkuvuuden ja tutkijavaihtoja, jotka ovat mahdollistaneet korkeakoulujen välisen yhteistyön 
tiivistämisen. (Emt., 61.)

Esimerkkinä voidaan mainita myös eurooppalainen tutkintojen viitekehys EQF, joka on oppi-
mistuloksiin perustuva kaikentyyppisten tutkintojen viitekehys. Sen avulla edistetään erilais-
ten kansallisten tutkintokehysten vertailtavuutta. Yhteisen viitekehyksen avulla parannetaan 
tutkintojen läpinäkyvyyttä ja siirrettävyyttä eri maiden ja laitosten välillä. (EU 2021c.) 

Bolognan prosessin avulla puolestaan pyritään yhtenäistämään eri Euroopan maiden kor-
keakoulutusjärjestelmiä. Prosessin tuloksena on perustettu eurooppalainen korkeakoulu-
tusalue. Sen tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden ja henkilöstön siirtymistä maasta toiseen 
sekä edistää korkeakoulutuksen inklusiivisuutta, jotta kaikilla ryhmillä olisi mahdollisuus 
päästä korkeakoulutukseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa eurooppalaisen korkeakoulu-
tuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa maailmalla. (EU 2021d.)

Myös kansainvälisten vertailuindikaattoreiden merkitys on kasvanut viime vuosina koulu-
tussektorilla. Tähän saattaa vaikuttaa se, että suomalaisessa kontekstissa indikaattoreiden 
kehittyminen ja niiden laajempi käyttö ovat osin korvanneet perinteiset maatutkinnat ylikan-
sallisen ohjauksen välineenä. OECD:n Education at Glance on hyvin kattava indikaattorikoko-
elma, jota seurataan Suomessakin hyvin tarkasti. Euroopan unionilla ei ole samantyyppistä 
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pitkälle vietyä indikaattorijärjestelmää kuin OECD:llä. Sen sijaan EU:lla on tavoiteluonteisia 
indikaattoreita, joita monitoroidaan (Education and Training Monitor).

Mikä on sitten totuus koulutuksen ylikansallisesta vaikuttamisesta? Tähän on hankala ottaa 
kantaa. Usein varsinkin OECD nähdään ylikansallisena vaikuttajana. Yleisesti ottaen vaikut-
taa siltä, että useita OECD:n suosituksia ja ehdotuksia on noudatettu. Tosin kyseessä saattaa 
ainakin osittain olla jo aiemmin valitun toimintalinjan vahvistuminen, eli vastaavat päätökset 
olisi tehty todennäköisesti ilman suosituksia. Suomessa on perinteisesti varsin tarkkaan 
seurattu kansainvälisiä koulutuspoliittisia trendejä ja ennakollisesti sovellettu niitä kansalli-
sessa koulutuspolitiikassa. Suomi on myös yleensä ollut koulutuksen kehittämisessä enem-
mänkin ”antavana” kuin ”ottavana” maana. (Nyyssölä 2013, 145.) Suomalaista koulutusjärjes-
telmää kohtaan koetaan siis edelleen suurta mielenkiintoa. 

Toinen havainto on se, että Euroopan unionin ja samoin kuin OECD:n vaikutusta suomalaiseen 
koulutuspolitiikkaan ole enää samanlaisella intensiteetillä tutkittu kuin vielä vuosikymmen 
sitten, tai aihe ei enää tunnu herättävän suurta intohimoa koulutuspoliittisessa keskuste-
lussa. Osaltaan tämä saattaa johtua siitä, että globalisaation ja kansainvälistymisen kiih-
tyessä ylikansalliseen ohjaukseen on totuttu tai sen vaikutusta ei osata havainnoida. 

Tulevaisuudessa EU:n rooli voi muuttua, mutta ylikansallista ohjausta on 
jatkossakin

Ennakoinnin kannalta mielenkiintoinen kysymys on, mihin suuntaan EU:n ja OECD:n vaikutus 
kansalliseen koulutuspolitiikkaan on menossa. Tästä voidaan erottaa kolme skenaarioita. 
Ensimmäisessä lähdetään siitä, että EU jatkaa samantyyppisenä kokonaisuutena kuin se on 
tälläkin hetkellä, johon sisältyy hiljalleen etenevä yhdentymiskehitys. Tätä skenaarioita tukee 
havainto, jonka mukaan tutkijat ovat kuvanneet unionin kehitystä polkuriippuvuuden käsit-
teellä: jo tehdyt ratkaisut määrittelevät pitkälti rajat sille, minkälaisia asioita tulevaisuudessa 
on mahdollista tehdä (Aunesluoma 2020, 107–108). Unionia vankistavat tekijät ovat syntyneet 
pitkän ajan kuluessa, ja niitä on testattu useissa kriiseissä. 2020-luvulla nämä muodostavat 
edelleen EU:n tukevan pohjarakenteen. Radikaaleihin muutoksiin ei ole mahdollisuuksia, 
vaikka niille olisi tahtoa. (Emt.)

Tähän skenaarioon kytkeytyy ajankohtaisena näkökulmana erityisesti jatkuvan oppimisen 
tematiikkaan liittyvä osaamisen hankkimisen lähteiden moninaistuminen, joka tulee tavalla 
tai toisella heijastumaan tutkintorakenteisiin. Missä määrin esimerkiksi erilaiset mikrotut-
kinnot valtaavat alaa ja kuinka kehitetään entistä joustavampia menetelmiä osaamisen tun-
nistamiselle ja tunnustamiselle? Näitä kysymyksiä joudutaan osaltaan yhä enemmän pohti-
maan arjen ennakointityössä. 

Toisessa skenaariossa EU-projekti menettää suosiotaan ja sen legitimiteetti EU-kansalaisten 
keskuudessa vähenee huomattavasti, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että EU hajoaa. EU:n 
avulla ei kuitenkaan enää tavoitella eurooppalaistumista tai yhteistä EU-identiteettiä, EU-liit-
tovaltiosta puhumamattakaan. EU kuitenkin muodostaa jatkossakin poliittishallinnollisen 
areenan, jonka puitteissa toteutetaan erilaisia kansainvälistymistä ja liikkuvuutta edistäviä 
toimia, joskaan ei enää samalla intensiteetillä kuin tällä hetkellä. Esimerkiksi koulutusra-
kenteiden yhdentyminen jatkuisi tulevaisuudessa pitkälti virkamiesvetoisten verkostojen ja 
projektien avulla.   
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Kolmannessa skenaariossa EU-menettää kannatustaan siinä määrin, että sen edellytyk-
set toimia poliittishallinnollisena toimijana heikkenevät oleellisesti, jolloin sillä ei ole enää 
hallintovaltaa. Tällöin EU:sta muodostuisi OECD:n kaltainen asiantuntijaorgaani, joka tekee 
analyysejä ja arviointeja ja antaa niiden pohjalta suosituksia esimerkiksi koulutuksen kehit-
tämiseksi (Giddens 2007, 229–230). Tämä tarkoittaisi myös sitä, että EU:n rooli koulutuksen 
ylikansallisena ohjaajana olisi selvästi vähäisempi kuin tällä hetkellä. 

Koulutuksen kannalta on kuitenkin todettava, että vaikka ylikansallinen EU-lähtöinen ohjaus-
dynamiikka heikkenisi, koulutuksen kehittämistä koskevat syötteet eivät varmastikaan häviä 
tulevaisuudessa. Niitä saattaa tulla (joka tapauksessa) yhä enemmän erilaisilta ja monimuo-
toisilta toimijoilta, jotka saavat äänensä kuuluviin omien rakenteidensa kautta. Tähän voivat 
kuulua esimerkiksi teknologia-alan suuryritykset, työelämän ja koulutuskentän isot toimijat, 
kansalaisjärjestöt tai vaikkapa sosiaalinen media. Samalla tavalla kuin kansallinen ohjaus 
monimuotoistuu, niin myös ylikansallinen ohjaus saattaa pirstaloitua ja muuntua entistä laa-
jemman toimijakentän areenaksi.  
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4 ENNAKOIVA KOULUN KEHITTÄMINEN

Suomessa on vahvat perinteet koulutuksen kehittämisessä, ja se nähdään usein myös kou-
lutusjärjestelmän vahvuutena. Kehittämistä tehdään eri tasoilla, eri laajuisesti ja eri tavoin, 
mutta kaikissa kehittämistoimissa on tavoitteena parantaa oppimista, osaamista ja koulujen 
ja oppilaitosten toimintakulttuuria. Koulun kehittäminen on myös hyvin monitahoinen ilmiö, ja 
se herättää paljon erilaisia ajatuksia ja tuntemuksia. Kehittämiseen liittyy myös paljon erilai-
sia näkökulmia ja lähestymistapoja. Koulumaailmassa tapahtuvaa kehittämistä on kuitenkin 
tarkasteltu varsin vähän ennakoinnin näkökulmasta. 

Tässä luvussa tuodaan esille joitain koulun ja oppimisen kehittämiseen liittyviä keskeisisiä 
näkökulmia ja peilataan niitä tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin lähestymistapoihin. Tee-
moina ovat kehittämisen luonne, kontekstilähtöisyyden, omistajuuden ja johtamisen merki-
tys onnistuneessa kehittämisessä sekä ennakoinnin rooli kehittämisen ja oppivan yhteisön 
tukena. Lopussa pohditaan, mitä on koulutuksen kehittäminen vuonna 2040. 

4.1  Kehittämistoiminnan luonne vaihtelee

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin, minkä tyyppistä ja minkä laajuista kehittämistä kou-
lumaailmassa tehdään sekä miksi sitä tehdään. Lisäksi tuodaan systeemiteoreettinen näkö-
kulma kehittämiseen. 

Koulujen kehittämistä ovat teoreettisella taholla pohtineet varsinkin tunnetut muutosteoree-
tikot Michael Fullan ja Andy Hargreaves. Heillä on hyvin laaja tuotanto, jota on suomalaisesta 
näkökulmasta tarkastellut muun muassa Raisa Ahtiainen (2010; 2017). Tässä luvussa koulun 
kehittämisproblematiikan tarkastelua reflektoidaan varsinkin Fullanin ja Hargreavesin tuo-
tannosta käsin.    

Kehittämistä ovat arjen pienet parannukset ja laajat kansalliset reformit 

Koulutuksen kentällä tehdään paljon kehittämistoimintaa, jonka avulla pyritään kehittämään 
opetussisältöjä, toimintatapoja ja ajattelutapoja. Suomalaiseen koulutusjärjestelmään kehit-
täminen on iskostunut hyvin syvälle. Se nojaa vahvasti koulutusjärjestelmän desentralisoi-
tuneeseen ohjausjärjestelmään, jossa opetuksen- ja koulutuksenjärjestäjillä ja opettajilla on 
huomattavan paljon valtaa ja mahdollisuuksia järjestää koulutusta ja opetusta paikallisten 
lähtökohtien mukaisesti. Lisäksi opettajankoulutuksessa luodaan myös vahvaa pohjaa kehit-
tämisajattelulle. 

Kehittämistä on hyvin monentyyppistä sekä sisällöltään, toimintatavoiltaan että laajuudel-
taan Kehittäminen on myös lähellä innovaation käsitettä. Kaikkea arjessa tapahtuvaa toi-
mintatapojen pienimuotoista parannusta ei varmastikaan aina edes pidetä kehittämisenä. Ja 
vastaavasti kaikkea hyvinkin pitkälle organisoitua kehittämistoimintaa ei pidetä innovointina. 
Kuitenkin arjen parannukset voidaan hyvin nähdä kehittämisenä, joskus myös sosiaalisen 
innovaation muotoina. Lisäksi koulumaailmassa tehdyt laajamittaisemmat kehittämisproses-
sit voidaan nähdä osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI), jolla systemaatti-
sesti haetaan toimintatapojen muutosta. 
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Tosin, kuten Fullan toteaa (1999), koulumaailman kehittämistoimet ovat usein luonteeltaan 
varsin pirstaleisia eivätkä samassa mitassa päämäärähakuisia kuin yritysmaailman inno-
vaatioprosessit (emt., 39). Varsinkaan yleissivistäviä kouluja ei tässä mielessä voida nähdä 
TKI-toiminnan keskeisinä toimijoina. Sen sijaan ammatillisesti suuntautuneessa koulutuk-
sessa ja varsinkin korkeakoulutuksessa TKI-ulottuvuus on usein hyvinkin vahvasti esillä.

Fullan tekee myös eron laajamittaisen reformin ja muiden kouluinnovaatioiden tai -kokeilujen 
välille. Reformin määritykselle on oleellista, että se koskettaa koko järjestelmää ja tuottaa 
muutoksia kaikille sen tasoille. Näitä ovat kunnat (communities), piirit tai alueet sekä valtio 
tai liittovaltio. Yleisesti voidaan todeta, että reformi on järjestelmien kokonaisvaltainen kehit-
tämisen muoto. Laajamittaisen reformin ulkopuolelle jäävät esimerkiksi ulkoisesti toteutetut 
uudistukset, joita toteutetaan koulunlaajuisina ad hoc -valituissa kouluissa eikä siis koulujär-
jestelmän tasolla, vaikka kouluja voi olla mukana uudistuksessa hyvinkin suuri joukko. Toi-
seksi ulkopuolelle jäävät uudistusmallit, joissa ei toteuteta syvällistä kulttuurista muutosta, 
jota tarvitaan jatkuvaan parantamiseen. (Fullan 2009, 12; Fullan ym. 2001, 1.)

Toinen tapa lähestyä kehittämisen laajuutta on hyödyntää systeemiajattaluun kuuluvaa kol-
mijakoa, jossa erotetaan mittakaava, systeeminlaajuinen ja systeemiajattelu. Mittakaavassa 
toteutettu interventio tai toimenpidekokonaisuus toteutetaan useissa kouluissa, koulupii-
reissä ja vastaavissa alueellisissa kokonaisuuksissa tai kansallisella tasolla. Toimenpiteiden 
kohteina voivat olla esimerkiksi opiskelijoiden oppimissaavutuksia koskevien tiedonkeruujär-
jestelmien kehittäminen, taloudeltaan vähemmän kehittyneiden alueiden koulujen tukeminen 
tai uusien pedagogisten menetelmien kehittäminen. (Ndaruhutse ym. 2020, 25.)

Systeeminlaajuiset interventiot ja toimenpidekokonaisuudet toteutetaan koko järjestelmäta-
soisen infrastruktuurin kautta, ja niihin liittyvät tavoitteet voivat vaihdella samalla tavoin kuin 
mittakaavalähtöisissä toimenpiteissä. Systeemiajattelu on puolestaan lähestymistapa, joka 
tunnustaa koulutusjärjestelmän dynaamisen monimutkaisuuden. Lähtökohtana siinä voi olla 
esimerkiksi oppimistulosten laajamittainen parantaminen laajassa kokonaisuudessa, kuten 
suuressa kaupungissa, osavaltiossa tai vastaavassa alueellisessa kokonaisuudessa tai val-
tion tasolla. (Emt.)

Voidaan ajatella, että systeemiajattelun mukaiset toimet ovat lähellä Fullanin laajamittaista 
reformia. Systeemisessä ajattelussa esimerkiksi koulut nähdään osana kunnan koko toiminta-
kentän kokonaisuutta, jossa eri osat vaikuttavat toisiinsa. Systeeminlaajuisen ja systeemiajat-
telun erot eivät näin suoranaisesti palaudu käsiteltävän reformin tai toimenpidekokonaisuu-
den laajuuteen, vaan siihen, mistä lähtökohdista ja millaisella toimintastrategialla kehittämis-
toimia viedään eteenpäin. Systeemistä ajattelua tarkastellaan lähemmin tuonnempana.

Jos lähtökohdaksi otetaan laajamittainen reformi ja systeemiajattelun mukainen  kehittämis-
kokonaisuus, suomalaisessa kontekstissa esimerkkeinä voidaan mainita ammatillisen kou-
lutuksen reformi, oppivelvollisuuden laajentaminen sekä opetussuunnitelmien ja tutkintojen 
perusteiden kansallisen tason uudistukset. Ne ovat hyvin laajamittaisia reformeja. 

Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformissa tavoitteena oli uudistaa koulutusta osaa-
misperustaiseksi ja asiakaslähtöisesti (asetelma 3). Samalla kaksi aiempaa koulutusmuotoa, 
ammatillinen koulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus, yhdistettiin. Kyseessä oli laajin kou-
lutuspoliittinen reformi vuoden 1998 koulutuslainsäädännön uudistuksen jälkeen. Reformin 
toimeenpanosta on tehty kaksi arviointia, ja niiden mukaan reformin toimeenpano näyttää 
etenevän asianmukaisesti (VTV 2021; Owal Group 2021).
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ASETELMA 3. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 

Ammatillisen koulutuksen reformi oli yksi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman osaami-
nen ja koulutus -painopisteen kuudesta kärkihankkeesta. Reformin valmistelu käynnistyi jou-
lukuussa 2015, ja reformia koskenut lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2018. Reformin lainsäädän-
nön uudistamistyö käynnistettiin keväällä 2016. Reformin tarkoituksena oli uudistaa amma-
tillinen koulutus osaamisperustaiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ammatillinen 
koulutus oli välttämätöntä uudistaa, jotta se voi tarjota tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa 
uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. (VTV 2021.) 

Reformin tavoitteet voidaan tarkennetusti määritellä seuraavasti (OKM 2021b):

• Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta
• Työvoimakoulutus osaksi uutta ammatillista koulutusta 
• Tuloksiin ja vaikuttavuuteen kannustava rahoitusjärjestelmä
• Yksi tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa
• Monipuolisemmat oppimisympäristöt ja enemmän opiskelua työpaikoilla: koulutussopi-

mus ja oppisopimus
• Osaamisperusteiset, yksilölliset opintopolut kaikille
• Yksi näyttöön perustuva tapa suorittaa tutkinto
• Selkeämpi ja työelämän tarpeisiin paremmin vastaava tutkintojärjestelmä
• Joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy

Myös oppivellisuuden laajentaminen on iso koulutuspoliittinen uudistus. Lakiuudistuksen 
myötä oppivelvollisuus laajeni 1.8.2021 alkaen, ja samalla toisen asteen opinnoista tulee 
maksuttomia. Tavoitteena on, että jatkossa jokainen Suomessa asuva nuori suorittaa myös 
toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus kestää siihen asti, kun nuori täyttää 18 vuotta. 
Oppivelvollisuuden perusteena on, että työelämässä on yhä vaikeampi pärjätä ilman toisen 
asteen tutkintoa. Tämän vuoksi toisen asteen tutkinto halutaan taata jokaiselle nuorelle. 
Oppivelvollisuutta laajentamalla tavoitellaan suomalaisten koulutus- ja osaamistason nosta-
mista, oppimiserojen kaventamista, koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, nuor-
ten hyvinvoinnin edistämistä sekä työllisyysasteen parantamista. (OKM 2021c.)

Mittavia kehittämisprosesseja ovat myös opetussuunnitelmien perusteiden uudistamiset. 
Opetussuunnitelman uudistaminen on keskeinen tapa uudistaa koulutusjärjestelmää. Sen 
avulla pidetään koulutus ajan tasalla suhteessa ympäröivän maailman kehitykseen ja suun-
tauksiin (Palsa 2021).

Suomalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa ilmentyy kaksi merkittävää länsimaista 
opetussuunnitelmaperinnettä: saksalaisen kielialueen Bildung-traditio sekä angloamerik-
kalainen curriculum-perinne (Saari ym. 2017, 61). Autio (2006) on Saaren ym. (2017) mukaan 
tiivistänyt näiden traditioiden eroja. Bildung-traditiossa korostettiin yhteistä kansallista 
identiteettiä ja curriculum-traditiossa yhtenäistä, mitattavaa ja ennakoitavaa käyttäytymistä 
(behavior). Tämä ohjasi kummassakin traditiossa omakaltaiseensa opetussuunnitelmaa 
koskevaan asiantuntijuuteen. Bildung-traditioon kuuluu keskeisenä vallitsevan kansallisen 
kulttuurin ymmärtäminen historiallisessa ja poliittisessa viitekehyksessä. Curriculumissa 
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puolestaan korostuu käyttäytymistieteellinen kyky muotoilla tavoitteita, opetusmenetelmiä 
sekä arvioinnin muotoja (Autio 2006; ks. myös Autio 2017). Näiden kahden tradition vaikutuk-
sesta suomalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa korostuu yhtäältä opettajan itsenäinen 
rooli opetussuunnitelman toteuttajana. Toisaalta painottuu käyttäytymistieteellisen asian-
tuntemuksen asema opetussuunnitelman tavoitteiden, keinojen, toteutuksen sekä arvioinnin 
alueilla. (Saari ym. 2017, 65.)  

Opetussuunnitelman uudistus voi tapahtua eri muodoissa riippuen uudistuksen tavoitteista 
ja laajuudesta. Palsa (2021, 27) on Plankiin (1988) viitateen todennut, että opetussuunni-
telmien uudistaminen voidaan luokitella esimerkiksi lisäuudistuksiksi (kuten uusien ohjel-
mien käyttöönotto), ulkoisiksi uudistuksiksi (kuten muutokset tutkintoihin tai todistuksiin), 
sääntelyuudistuksiin (eli uusiin opetussuunnitelmiin) ja rakenneuudistuksiin (muutokset 
koulutusrakenteisiin). 

Sullanmaa (2021) on tarkastellut opetussuunnitelmaprosessia johdonmukaisuuden näkökul-
masta, josta hän erottaa kolme keskeistä ulottuvuutta opetussuunnitelmauudistusten kan-
nalta. Ensimmäinen ulottuvuus on suunnitellun suunnan johdonmukaisuus, joka viittaa yhtei-
sen suunnan edistämiseen. Tämä selkeyttää koulujen tavoitteita ja tukee olennaisten sisältö-
jen opettamista. Toisena ulottuvuutena on integroiva lähestymistapa opetukseen ja oppimi-
seen. Se keskittyy tarjoamaan opetukseen ja oppimiseen kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
joka puolestaan kannustaa aktivoivaan ja kiinnostavaan opetukseen. Kolmas ulottuvuus on 
tavoitteiden, sisällön ja arvioinnin yhdenmukaistaminen, joka luo yhteyksiä suunnitellun, ope-
tetun ja arvioidun opetuksen välille sekä edistää oppimisen jatkuvuutta oppiaineiden ja arvo-
sanojen kautta. (Emt., 7.)

Suomessa on totuttu siihen, että esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmien perus-
teet uudistetaan kymmenen vuoden välein. Opetussuunnitelman perusteet on Opetushal-
lituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat 
laaditaan. Opetuksen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen lisäksi perusteissa päätetään 
oppilaanohjauksen ja muun opetuksen keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön 
ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoit-
teista. Nykyisissä opetussuunnitelmien perusteissa tehdään toimintakulttuuriin ja koulutyön 
järjestämistä koskevia linjauksia.

Opetussuunnitelmien perusteissa määritellään siis opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 
Sen lisäksi, mikä jää usein taka-alalle, perusteissa samalla ennakoidaan tulevaisuuden kehi-
tystä osaamisen näkökulmasta. Tämän vuoksi opetussuunnitelmatyössä on myös käsitelty 
tulevaisuuden kehityssuuntia. Tämä näkyy varsinkin opetussuunnitelmien yleisissä tavoit-
teissa, joissa korostuu muun muassa kestävä tulevaisuus, kulttuurinen moninaisuus sekä 
tieto- ja viestintäteknologinen kehitys.

Opetussuunnitelmaa voidaan näin pitää myös ennakointituloksena. Tämä tuo myös omat 
haasteensa. Ennakointi on jatkuva prosessi, koska tulevaisuuden näkymät voivat muuttua 
nopeastikin. Ne voivat tarkentua, hämärtyä tai muuttua aivan toisenlaisiksi. Tämä tuo mah-
dollisuuksia reagoida päätöksenteossa erilaisiin kehityskulkuihin. Toki on huomioitava, että 
perusopetuk sessa määritellään yleissivistävien aineiden opetussisältöjä, joiden tavoitteet 
muuttuvat varsin hitaasti. Tämä puoltaa verraten harvaa uudistustahtia. Toisaalta yleissivis-
tävässäkin osaamisessakin tapahtuu muutosta liittyen varsinkin digitalisaation kehitykseen.
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Reformit ovat usein myös rajallisempia, jolloin ne koskevat jotain tiettyä osa-aluetta järjestel-
mässä. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi perusopetuksen oppilasarvioinnin uudistaminen 
(niiden periaatteiden yhdenmukaistaminen, joiden mukaan opettajat arvioivat oppilaiden oppi-
mista ja osaamista peruskouluissa), kansallinen lukutaitostrategia (tavoitteena on laajentaa 
lukutaitotyön näkökulmaa lasten ja nuorten lukutaidosta kaikenikäisten lukutaidon kehittämi-
seen), oikeus oppia (perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma) ja oikeus osata 
-hanke (tavoitteena ammatillinen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittäminen).

Suppeampia ja paikallisia kouluinnovaatioita, kehittämistoimia ja kokeiluja toteutetaan kou-
lutuksen järjestäjän ja koulujen tasolla, ja niiden kirjo on suurta. Ne voivat olla omaehtoisia, 
mutta usein ne myös linkittyvät kansallisen tason reformeihin, koska viime kädessä refor-
mien toteutus tehdään juuri paikallisella tasolla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus voivat myöntää paikallisen tason kehittä-
miseen valtionavustuksia. Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja 
kansainvälistymisrahoitusta. Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistä-
mishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin. Opetushallitus tukee myös 
suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. (OPH 2021b.)

Valtionavustuksiin jaettavat määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarvioissa. Ope-
tushallituksen yhteenlaskettu osuus tästä on noin 100–200 miljoonaa euroa. Vuosittain 
Opetushallitus myöntää valtionavustuksia kymmenille kohteille ja rahoittaa jopa tuhansia 
hankkeita. Osa avustuksista kohdennetaan hakijan perustoimintaan, osa hakijan toiminnan 
kehittämiseen. Yhtenä esimerkkikohteena voidaan mainita oppimisympäristöjen kehittämi-
nen, jota on tuettu vuosina 2007–2020 yhteensä 51,5 miljoonalla eurolla, mikä on keskimäärin 
3,7 miljoona euroa vuotta kohden. (OPH 2021c.) 

Kaiken kaikkiaan koulutuksen kehittämisen kirjo on laaja ja vaihtelee kansallisen tason refor-
meista pienimuotoisiin paikallisiin kehittämishankkeisiin. Kehittäminen on yleensä organi-
soitua toimintaa, jossa voi olla jopa systeeminen lähestymistapa. Toisaalta kehittäminen voi 
olla arjen sosiaalista innovointia, joka tapahtuu jatkuvasti eri toimijoiden vuorovaikutuksessa. 
Kehittämiselle ei siis ole mitään yhtenäistä muotoa. Tämä on sinänsä myös etu, koska erilai-
set kehittämisorientaatiot rikastavat kehittämiskulttuuria ja tuovat siihen uudenlaisia lähesty-
mistapoja ja toteuttamismalleja. Näin kehittämisessä myös itse kehittäminen voi kehittyä.   

Miksi kehitetään? 

Kehittämisen lähtökohtana on tarve muutoksen ja ennen kaikkea halu tehdä sitä. On myös 
kyettävä näkemään, minkälaisia asioita pitää muuttaa, jos innovaatio tai reformi toteutuisi 
kokonaisuudessaan (Fullan 2015, 67). Lisäksi on hyvä huomioida, että omistautuminen sille, 
että asioita pitää muuttaa, on eri asia kuin se, miten asioita muutetaan muutosprosessissa. 
Muutos vaatii jonkin verran näkemystä, mutta näkemykseen voi liittyä myös esimerkiksi kär-
simättömyyttä tai sitä, ettei kuunnella riittävästi. Tästä seuraa, että muutoksen edistäjien 
tulee olla yhtä paljon omistautuneita ja päteviä suhteessa muutosprosessiin kuin muutok-
seen itseensä. (Emt., 83.) On myös hyvä orientoitua siihen, että mikään ei ole pysyvää. Fullan 
(2003, 24) onkin todennut ensimmäisenä muutoksen teon oppina sen, että on syytä luopua 
siitä ideasta, että muutoksen tahti hidastuisi.  

Kehittäminen ei tapahdu tyhjiössä, ja se heijastaa maailman muuttumista koulumaailman 
ympärillä. Muutos ja kehittäminen koetaan kuitenkin usein myös vaikeana, aikaa vievänä ja 
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ehkä jopa vastenmielisenä. Näille tuntemuksille on usein ymmärrettävät lähtökohdat, joita 
vauhditetaan julkisessa keskustelussa, jossa puhutaan loputtomasta kehittämisvimmasta 
ja suoranaisesta hankehumpasta. Toisaalta on hyvä huomioida, että koulumaailma on osa 
yhteiskuntaa ja työelämää, ja koulutussektoria voidaan pitää yhtenä toimialana muiden toi-
mialojen joukossa. Kehittäminen ja innovointi kuuluu kaikkeen työelämän ja tuotannon kehit-
tämiseen ja on ehto talouden ja hyvinvoinnin kehittymiselle. Koulumaailmakaan ei tästä voi 
irtaantua, ei se toki ole sitä tehnytkään.  

Toisaalta on myös hyvä pohtia sitä, mikä on koulutuksen kehittämisen perimmäinen syy. 
Koulutus voi vastata moniin kunnianhimoisiin ”mitä”- ja ”miten”-kysymyksiin (Fullan & Lan-
gworthy 2014; Howard 2019, 5). Tavoitteeksi voidaan asettaa koulutukseen pääsyyn turvaa-
minen kaikille, oppimistulosten parantaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, 
globaalien ja ekologisten uhkien hillitseminen ja koulutuksen tuottamien yhteiskunnallisten 
vaikutusten maksimointi taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin muodossa sekä koulutukselli-
sen tasa-arvon edistäminen. Tavoitteisiin voidaan päästä esimerkiksi pedagogisella kehittä-
misellä, koulutusresursseja parantamalla, johtamista ja hallintoa kehittämällä, täydennys-
koulusta lisäämällä sekä tietoperustaisuutta vahvistamalla.

Jos edellä kuvattiin yleisluonteisia vastauksia kysymyksiin mitä ja miten, jäljelle jää ehkä 
keskeisin kysymys ”miksi” (emt.). Usein tämä kysymys jää käsittelemättä, koska koulutuk-
sen olemassaolon ajatellaan olevan niin syvällä normatiivista ja moraalista koodistoa, ettei 
sitä tarvitse lähteä erikseen avaamaan (ks. Howard 2019, 5). Kuitenkin kysymys siitä, miksi 
koulua käydään ja miksi sitä on syytä kehittää entistä paremmaksi, ansaitsee tulla vasta-
tuksi, vaikka oikeaa vastausta ei varmastikaan kenelläkään ole. 

Howardia (2019) mukaillen voidaan hahmottaa ajatusta siitä, että koulun ytimessä on elämän 
ja sen monimuotoisuuden kunnioitus. Siihen liittyy kokemuksellisten lähestymistapojen 
edistäminen, joille on ominaista aito kontakti ja vuoropuhelu maailman kanssa. Kun tarkas-
telemme koulutusta elämänarvoista käsin, opimme tuntemaan, mitä todella tarvitsemme 
ihmisinä täyden potentiaalimme saavuttamiseksi. (Emt., 11.)

Jos elämänkunnioitus ja ihmisenä kasvamisen potentiaalisuuden saavuttaminen on yksi vas-
taus koulua koskevaan ”miksi”-kysymykseen, jatkokysymyksenä voidaan esittää, miksi sitten 
koulua pitää kehittää. Vastauksena voisi olla se, että ihmisenä kasvamisen potentiaalisuuden 
saavuttaminen on itsessään matka, jossa määränpäällä on tosin taipumus loitota koko ajan 
vaatimustason kasvaessa. Luovuudella, innovoinnilla ja kehittämällä määränpäätä voidaan 
kuitenkin saavuttaa, vaikka perille pääsemisestä ei aina ole takeita.       

Systeeminen muutos edellyttää ennakointia

Kehittämisen taustalla on usein näkemyksen systeemisestä muutoksesta. Se voidaan nähdä 
yhtäältä perustavanlaatuisena muutoksena ja toisaalta muutoksen tapana, joka kattaa kaikki 
järjestelmän toimijat sekä innovaatioiden tuottamisen. Systeemisen muutoksen tulisi sisältää 
kummatkin lähestymistavat, mutta siihen tulisi kuulua myös realistinen näkemys siitä, miten 
esimerkiksi julkinen valta voi käsitellä systeemistä muutosta. (Narberhaus 2016.) Systeemi-
sen muutoksen tarpeen taustalla ovat usein kompleksiset ongelmat ja haasteet, joiden rat-
kaisu edellyttää laajan toimijajoukon yhteistyötä ja julkisen vallan koordinaatiotyötä.

Systeemiajattelu on rantautunut myös koulumaailmaan. 1990-luvulla alettiin yhä enemmän 
ymmärtää, että monilla koulutusuudistuksilla ei ollut toivottua vaikutusta. Ndaruhutse ym. 
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(2020, 21) viittaavat tähän liittyvään Cubanin (1998) toteamukseen, jonka mukaan ”koulut 
muuttavat uudistuksia yhtä paljon kuin uudistukset muuttavat kouluja”, minkä vuoksi on 
vaikea arvioida koulun todellista menestystä tai epäonnistumista. Tarkemmin määriteltynä 
on erotettu viisi syytä, miksi koulu-uudistukset ovat menestyneet heikosti. Näitä ovat osit-
tainen tai inkrementaalinen lähestymistapa, ratkaisuideoiden hyödyntämisen epäonnistu-
minen, oppiainejakoisuus, ei kokonaisuutta tarkasteleva lähestymistapa sekä pysyminen 
järjestelmän rajojen sisällä. (Ndaruhutse ym. 2020, 21.)

Yleisesti voidaan todeta, että koulutusta on usein pidetty teknisenä ongelmana, joka vaatii tekni-
sen ratkaisun. Kun koulutusta tarkastellaan systeemiajattelun kannalta, kuitenkin huomataan, 
että järjestelmän eri komponentit ovat vuorovaikutuksessa, mukaan lukien viralliset ja epäviral-
liset instituutiot, prosessit, ihmiset sekä sosiaaliset normit ja käyttäytymismallit. Tämä tuottaa 
monimutkaisuutta, joka vaatii muutakin kuin yksinkertaisen teknisen ratkaisun. Toisin sanoen 
järjestelmien monimutkaisuus on keskeinen syy sille, miksi uudistukset epäonnistuvat. (Emt.) 

Systeeminen ajattelu edellyttää näin kompleksisuuden ymmärtämistä: yhteen haasteeseen 
vastaamisessa täytyy vastata samalla moneen muuhun haasteeseen. Viime aikoina tämä on 
konkreettisesti tullut ilmi korona-pandemia myötä. Arjen havainnoissa on moneen otteeseen 
todettu, että koulu ei ole vain oppimisen, vaan myös sosiaalisen kanssakäymisen areena. 
Samoin hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset ja niiden kytkeytyminen oppimisen 
edellytyksiin on tullut entistä selvemmin esille. Näin oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja 
hyvinvointi muodostavat omankaltaisensa systeemisen kokonaisuuden, jonka kehittämisessä 
kaikki osa-alueet ja kaikki näihin liittyvät toimijat tulee huomioida. 

Toinen koulutukseen liittyvä esimerkkihaaste hakee tasapainoa tasapuolisuuden saavutta-
misen ja laadukkaan oppimisen välillä (ks. Ndaruhutse ym. 2020, 22). Kysymykseksi nousee, 
miten voidaan taata se, että kaikilla on samat mahdollisuudet saada laadukasta koulutusta 
asuinpaikasta, sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta tai äidinkielestä riippumatta. 
Kyseessä on koulutuksellisen tasa-arvon keskeinen dilemma. Systeeminen ajattelu näkee, 
että saavutettavuus ja koulutuksen laadun vuorovaikutus kääntyvät kahden ”viheliäisen” 
ongelman vuorovaikutussuhteeksi, missä toisen lisääntyessä toisen määrä vähenee, ja päin-
vastoin. Kummankin haasteen samanaikainen selättäminen on näin vaikeaa. Globaalissa 
tarkastelussa haaste onkin ilmeinen: kehittyvissä maissa koulutukseen pääsy on lähtökoh-
taisesti ongelma. Kun väistämättä joudutaan panostamaan mahdollisimman laajaan saavu-
tettavuuteen, joudutaan tinkimään laadusta. 

Suomen kaltaisissa maissa tilanne ei ole näin jyrkkä, mutta meilläkin kouluverkon harven-
tuminen aiheuttaa pohdintaa siitä, miten syrjäseuduille taataan laadukkaat koulupalvelut. 
Toisaalta vauraissa olosuhteissa järjestelmät ovat monimutkaisempia, mikä osaltaan tuottaa 
lisähaasteita, mutta myös mahdollisia ratkaisuja. Kahden viheliäisen ongelman rinnalle voi 
nousta järjestelmän tasapainottava osa, joka voi olla vaikkapa etäopiskelumahdollisuuksien 
lisääminen tai koulujen yhteisopettajuuden lisääntyminen. Samalla toki systeeminen muutos 
voi tuottaa uusia epätasapainotilanteita, jotka voivat välittyä vaikeuksina käyttää riittävän 
hyvin opetusteknologiaa, tai siten, että koulujen tai opettajien parissa yhteisopettajuus ei ole 
totuttu tapa työskennellä.

Yleisesti voidaan todeta, että systeemisiä kokonaisuuksia on lukuisia ja niillä on kullakin 
omat piirteensä. Heinosen (2021) mukaan systeemiä voikin ymmärtää vain sen omassa kon-
tekstissaan.  Systeemin toimivuuden perustana on yhteisesti määritelty ja ymmärretty käsi-
tys systeemin tarkoituksesta. Kukin katsoo systeemiä omasta näkökulmastaan, eikä kukaan 
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ole systeeminsä ulkopuolella. Lisäksi, kun verkostoimaisessa tai systeemisessä toimintaym-
päristössä halutaan saada aikaa muutoksia, keskeiseen asemaan nousee vuorovaikutuksen 
laatu ja sitä ruokkiva luottamus (Emt., 297, 299.) 

Esimerkkinä systeemitason muutoksen haltuunotosta on Opetushallituksen kokeilukeskuk-
sen vetämät hankkeet, joissa koulutoimi on pyritty integroimaan osaksi kunnan toiminnallista 
kokonaisuutta. Tavoitteena on saada systeemin eri toimijat eli koulut, kunnat ja opetushal-
linto oivaltamaan uudistumisen tarve sekä löytämään yhteinen tulevaisuuden suunta ja teke-
mään tarvittavat muutokset. Toiminnassa haetaan kokeilujen ja yhteiskehittämisen avulla 
oppeja siitä, miten oppimista ja toimintakulttuuria uudistetaan systeemisesti. (OPH 2021d.) 

Oleellinen osa tämäntyyppistä kehittävää ja kokeilevaa toimintaa on ymmärtää systeemi-
syyden luonne osana tulevaisuuden tavoitetilaa ja siihen liittyviä ennakoituja kehityskulkuja. 
Kuten Hargreaves ja Shirley (2012) tuovat esille, muutoksen tarkoitus lähtee tulevaisuudesta. 
Muutoksen tarkoitus nojaa inspiroivaan unelmaan joka vie kansakuntaa tai järjestelmää 
eteenpäin. Siinä opettajat asetetaan muutoksen eturintamaan muovaamaan kansakunnan tai 
järjestelmän tulevaisuutta. (Emt., 175.)

Systeeminen ajattelu luo ennakoinnille paljon haasteita: iso kuva tulevaisuuden kuvasta 
megatrendeineen ja ajureineen voidaan kyllä luoda, mutta erilaisten toiminnallisten kokonai-
suuksien ja niiden osien käyttäytymistä lienee jopa mahdotonta ennakoida. Oleellista onkin 
itse ennakointiprosessissa osallistaa eri toimijat ja tuoda mahdollisuus moniäänisyyteen ja 
monitulkintaisuuteen. Näin voidaan saada jonkinlaista näkemystä ei vain sille, että maailma 
tulevaisuudessa systeeminen, vaan myös sille, mitä systeemisyys käytännössä tarkoittaa 
tulevaisuuden koulumaailman kannalta. 

4.2 Kehittäminen edellyttää kontekstilähtöisyyttä, 
suunnittelua ja johtajuutta 

Koulumaailmassa kehittämiseen ladataan paljon toiveita. Kehittäminen vaatii kuitenkin myös 
paljon työtä, ja sen onnistunut toteutus edellyttää monen asian loksahtamista yhteen. On 
myös paljon erilaisia tapoja kehittää, eikä mitään kaiken kattavaa onnistumisen formaattia 
ole olemassa. Joitakin seikkoja on kuitenkin kirjallisuuden ja kokemuksen perusteella nous-
sut esille. Seuraavassa näistä nostetaan esille muun muassa kontekstilähtöisyys, suunnit-
telu, verkostot, rohkeus, omistajuus sekä yhteisöllisyys ja pedagoginen johtaminen.  

Muutosta tapahtuu kun muutetaan kontekstia

Kehittämisestä voidaan erottaa eri vaiheita. Simon ym. (2014, 12) ovat määritelleet niin sano-
tun kutsutun sosiaalisen innovaation elinkaaren, jossa he ovat yksilöineet viisi vaihetta idean 
toteutuksessa alkaen innovaation tarpeesta ja jatkuen vaikutukseen. Vaikka tässä viisivaihei-
sessa prosessissa ei oteta huomioon sosiaalisten innovaatioiden kehittämisen ja toteutuksen 
usein sekavaa ja kokeellista luonnetta, se tarjoaa hyödyllisen analyyttisen kehyksen, jonka 
avulla voidaan miettiä erilaisia toimenpiteitä eri vaiheissa sekä tarvittavaa tukea ja resurs-
seja. Viisi vaihetta ovat seuraavat: 

1. Kehotukset – joista ilmenee sosiaalisen innovaation tarve 
2. Ehdotukset – missä ideoita kehitetään 
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3. Prototyyppien luominen – missä ideoita testataan käytännössä 
4. Yllä pitäminen – missä ideasta tulee arjen käytäntö 
5. Skaalaus – innovaatioiden kasvaminen ja levittäminen. 

Todellisuudessa monet näistä vaiheista ovat päällekkäisiä ja ne voidaan toteuttaa eri jär-
jestyksessä. Monet hankkeet alkavat tietystä käytännöstä tai prototyypistä ja täydentyvät 
kysynnän ja tarpeiden mukaan myöhemmin. Usein toteutus, toiminta ja käytännöt synnyttä-
vät uusia ideoita, jotka puolestaan johtavat parannuksiin ja innovaatioihin. Jokaisen vaiheen 
välillä on palautesilmukoita, mikä tekee prosessista iteratiivisen; kyseessä ei siis ole lineaa-
rinen prosessi. Prosessia voidaankin kuvata visuaalisesti spiraalina. (Emt.)  

Prosessi on hyvin kokeellinen, joten monet ideat eivät koskaan toteudu kentällä. Monissa 
tapauksissa suunnitelmista luovutaan, prototyypit epäonnistuvat ja innovaattorit aloittavat 
alusta. Epäonnistuminen on luonnollinen osa sosiaalista innovaatioprosessia. Nämä epäon-
nistumiset ovat välttämätön osa oppimista siitä, mikä toimii. Sosiaalisten innovaattoreiden 
mantrana voisikin olla Samuel Beckettin kuuluisa näkemys: ”Yritä uudelleen. Epäonnistuu 
uudelleen. Epäonnistu paremmin.” (Emt.)

Hargreaves ja Shirley (2012) erottavat toisistaan innovaation ja parantamisen, mutta näkevät 
niiden linkittyvän vahvasti toisiinsa. Usein ajatellaan, että parantaminen ja innovaatio ovat 
peräkkäisiä prosesseja. Tällöin lisääntyvä ja kasaantuva (inkrementaalinen) parantaminen 
luo pohjaa innovaatioille. Tämän ajattelun mukaan minkäänlaista positiivista muutosta ei 
tapahdu ennen kuin on luotu perustaa säännöille, turvallisille ympäristölle ja luottamukselle. 
Hargreaves ja Shirley käyttävät yhtenä esimerkkinä suomalaisen koulutusjärjestelmän kehi-
tystä, jossa oli alkujaan huomattavan paljon keskusjohtoista kontrollia ennen kuin koulutuk-
sen innovaatiot lähtivät liikkeelle. (Emt., 190.)

Toisella tavalla tarkasteltuna voidaan myös ajatella, että jos koulutusjärjestelmä on kaa-
oksessa, on syytä lisätä kontrollia. Hargreaves ja Shirley näkevät kuitenkin, että tässäkään 
tapauksessa valtaan ja kontrolliin ei saa jäädä kiinni liian pitkäksi aikaa, koska siitä voi olla 
vaikea päästä eroon. Myöskään innovaatiota ei voi jättää viime vaiheeseen, koska sen par-
haat puolet jäävät tavoittamatta. (Emt. 191.) Hargreaves ja Shirley toteavatkin: ”Älä aina jätä 
parasta viimeiseksi” (emt., 192).

Tärkeää innovoinnissa on myös reaaliaikaisen datan hyödyntäminen kehityksen havainnoi-
miseksi sekä hiljaisten signaalien pikainen huomioon ottaminen. Näin voidaan välttää väärät 
reitit, jotka ovat johtaneet aiemmin heikkoihin tuotoksiin ja parannuksiin. Innovaatio pitää 
näin harmonisoida yhteen parantamisen kanssa, jotta saavutetaan vaiheittaista muutosta. 
(Emt., 192.) 

Kehittämistä voidaan kuvata myös yleisemmän tason prosessina, josta voidaan erottaa 
seuraavat vaiheet: 1) suunnittelu, jossa luodaan tavoitteet ja toimintatavat, 2) toteutus tai 
implementaatiovaihe, jossa uusia ideoita kokeillaan ja kehitellään, 3) käyttöönotto, institutio-
nalisointi tai jatkuvan kehityksen vaihe, jossa kehittämisen tai reformin aikaansaannos tulee 
osaksi normaalia toimintaa, 4) levittäminen, jonka lähtökohtana on kehittämishankkeille 
usein asetettu tavoite siitä, että niissä aikaansaadut hyvät käytänteet leviävät laajemmalle.

Kehittämisen haasteena on usein se, miten kehittämisen tulokset saadaan kiinnittymään 
pysyvästi osaksi organisaatioiden arkea. Kiinni strategiaan -mallissa tavoitteena on uuden 
toiminnan juurruttaminen osaksi organisaation strategian mukaista toimintaa. Ammatillisen 
koulutuksen kehittämistyön tueksi kehitetty malli sisältää neljä vaihetta (SAKU ry 2021): 
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Kiinni kehittämiseen -prosessi sisältää kehittämistoiminnan idean ja sen suunnittelun, nyky-
tilan kartoituksen, päätöksen pilotoinnista ja pilotoinnin.

Kiinni kokeiluun -prosessi sisältää idean ja tämän jalostamisen pilotoinnin kautta käytän-
töön. Tuloksena syntyy oppilaitoksen toimintamalli. 

Kiinni rakenteisiin -prosessi sisältyy kuvaus päätöksentekoprosessista: miten toimintamalli 
viedään laajemmin kiinni rakenteisiin ja prosesseihin.

Kiinni arkeen -prosessi sisältää päätöksen käyttöönotosta, toiminnan seurannan ja 
mittareihin sovittavat hälytysrajat: Miten saavutetaan tavoite, jossa toimintamalli on osa 
oppilaitoksen ja opiskelijan arkea. 

Kiinni strategiaan -mallissa uuden toiminnan juurrutetaan prosessien välityksellä osaksi 
strategista toimintaa. Strategia nähdään peilinä, jota vasten toimintaa peilataan prosessin 
joka vaiheessa. Strategian nähdään ennen kaikkea priorisoinnin välineenä, joka määrittää 
mihin panostetaan ja mitä tavoitellaan. (Emt.) Edellisten lisäksi voidaan nostaa esille Ope-
tushallituksen kokeilukeskuksen hahmottamat viisi kokeilevan kehittämisen peukalosääntöä 
(OPH 2021e): 

1. Hanki kavereita! 
Onnistuneen kokeilun edellytys ovat kumppanit – oppijat, perheet, toiset koulut sekä 
koulun ulkopuoliset toimijat käsillä olevasta haasteesta riippuen.

2. Älä ryntää ratkaisuihin vaan rakastu ongelmaan. 
Pysähtymällä hetkeksi ongelman ääreen varmistetaan, että ollaan ratkaisemassa oikeaa 
ongelmaa, ei oiretta.

3. Pidä huolta yhteisestä oppimisesta. 
Kokeilu epäonnistuu vain, jos siitä ei opita mitään. Yhteinen oppiminen tarvitsee aikaa ja 
paikkoja.

4. Etsi vaihtoehtoja, tee toisin. 
Ensin mieleen tuleva ratkaisuidea ei useinkaan ole se toimivin. Kokeiluilla voi lisätä 
luovuutta ja testata pienesti myös epätavallisia vaihtoehtoja.

5. Varaudu yllätyksiin. 
Kokeilun kulkua ja tuloksia ei voi etukäteen lyödä lukkoon. Suunnanmuutokset, 
epävarmuudessa olemisen opettelu ja riskien hallinta ovat osa kokeilemista.

Näissä kokeilevan kehittämisen peukalosäännöissä ei ole niinkään kyse kehittämisprosessin 
vaiheiden kuvauksesta, vaan enemmänkin kokeilemiseen ja kehittämiseen liittyvien ajatus-
mallien ja toimintatapojen jäsennyksestä. Sinänsä niistä kuitenkin nousee esille yhteistoi-
mintaan perustuvan kehittämisen keskeisiä teemoja, kuten verkottuminen, ongelmaan ja 
haasteeseen motivoituminen ja sitoutuminen, kehittämisen mieltäminen oppimisprosessina, 
luovuus, testaus ja kokeilu sekä sopeutuminen epävarmuuteen.

Kehittämishankkeen tai reformin läpivieminen edellyttää edellä kuvattujen vaiheiden ja ajat-
telutapojen läpikäyntiä tavalla tai toisella. Jokaiseen vaiheeseen liittyy haasteita ja vaikeus-
asteita. Ylipäätään hankkeen epäonnistumisen potentiaalisia syitä voidaan luetella useita. 
Hellström (2017) on Hargreavesin tuotannon perusteella maininnut seuraavia: Muutoksen 
perustelut ontuvat, eli ei selviä, kuka muutoksesta hyötyy, muutos on liian kunnianhimoinen 
ja laaja tai päinvastoin, muutos on liian nopea, jolloin sitä ei ehdi käsitellä, tai liian hidas, jol-
loin sitä kyllästyy odottelemaan. Muutokselle ei ole aina myöskään varattu liikaa resursseja, 
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avainhenkilöt eivät sitoudu muutokseen tai he vetäytyvät muutoksen eliitiksi tai muutoksen 
johtaja on liian heikko tai liian vahva. Muutos voi myös hukkua muihin muutoksiin eikä se saa 
tukea muutosta edistävistä rakenteista. (Emt.)

Myös opetussuunnitelmaprosessi on monella tavalla haasteellinen. Sullanmaa (2020) 
on laajan kirjallisuuden pohjalta todennut, että opetussuunnitelmauudistuksiin liitty-
viä strategioita on arvosteltu opettajien ammattitaidon heikentämisestä, innovaatioon 
keskittymisestä prosessin sijasta sekä siitä, että muutoksen odotetaan tapahtuvan epärea-
listisessa ajassa ilman riittäviä resursseja ja se on siten vaikeasti toteutettavissa koulujen 
jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi kehitys on harvoin onnistunut auttamaan eri kapasitee-
tin kouluja tasapuolisesti tai levittänyt laajamittaisia muutoksia esimerkiksi kansallisella 
tasolla. (Emt., 4.)

Sullanmaa (2021, 5) on Knappiin (1997) viitaten todennut, että kirjallisuudessa on tunnis-
tettu kaksi lähestymistapaa opetussuunnitelman uudistamisen ongelmien ratkaisemiseen: 
innovaationäkökulma ja toimeenpanonäkökulma. Innovaationäkökulmassa on korostettu 
tehokasta politiikan tai uudistusten suunnittelua ja levittämistä. Toimeenpanonäkökul-
massa on puolestaan keskitytty tutkimaan tapoja, joilla politiikkaa tulkitaan ja määritellään 
uudelleen, sekä miten se on vuorovaikutuksessa kontekstin kanssa koko koulutusjärjestel-
mässä (Knapp 1997).

Muutos on kuitenkin aina mahdollinen. Toisaalta onnistunut järjestelmäuudistus voi tapahtua 
vain, jos on olemassa tukeva mahdollistava ympäristö. Tähän sisältyvät muun muussa val-
tion ja yhteisöjen sekä kotitalouksien panostukset koulutuksen resurssointiin, vanhempien ja 
yhteisöjen sitoutuminen, kouluvalmiudet alkaen varhaislapsuuden kehitysmahdollisuuksista 
sekä opiskelun päättäneiden työllistymismahdollisuudet (Ndaruhutse ym. 2020, 38). 

Tämä heijastuu myös opetussuunnitelmauudistamiseen. Parhaimmillaan toteutettuna pai-
kallinen opetussuunnitelmaprosessi toimii opetuksen uudistamisen välineenä. Opetussuun-
nitelmaprosessiin osallistuminen auttaa uudistusten tavoitteiden ja sisältöjen selventämi-
sessä ja niihin perehtymisessä sekä lisää niiden ymmärtämistä. Näin voidaan kehittää konk-
reettisia toimintakäytänteitä. Tämä edellyttää, että uudistaminen etenee riittävän hitaasti ja 
pitkäkestoisesti ja opettajia osallistaen. (Kauppinen ym. 2021.)

Oleellista on huomata se, että edellä kuvat elementit kuvaavat järjestelmää kokonaisuutena, 
mutta järjestelmän kokonaispotentiaali rakentuu sen osasten resursseista ja mahdollisuuk-
sista. Osa näistä on reaalisia resursseja (esim. valtionrahoitus) ja osa puolestaan aineet-
tomia, kuten sitoutuminen tai vastavalmistuneiden taidot ja osaaminen. Systeemiajattelua 
voidaan ajatella näin erilaisten pääomien alustana, johon kuuluvat taloudellinen (rahoitusre-
surssit), sosiaalinen (luottamus) ja kulttuurinen (koulutususko) pääoma. Samalla on huomat-
tava, että erilaiset pääomat eivät useinkaan jakaannu tasaisesti, vaan niiden välillä on alueel-
lisia ja yksilökohtaisia eroja. Tämä tuo omat haasteensa myös systeemiajattelun mukaiseen 
reformitoimintaan.       

Hankkeen menestyksen ja vaikuttavuuden kannalta yksi keskeinen kysymys on, toimiiko 
hanke oman kontekstinsa sisällä vai ulottaako se toimintaympäristönsä kontekstin ulko-
puolelle. Toisin sanoen muutetaanko kontekstia vai pelkästään hankkeen omaa mikromaa-
ilmaa. Fullanilainen ajattelu systeemisestä muutoksesta lähtee kontekstin muuttamisesta 
(Fullan 2003, 27). Tämä edellyttää kaikkien järjestelmän tasojen mukanaoloa sekä myös 
infrastruktuurin tukemista. Koulumaailmassa se edellyttää esimerkiksi koulun, kunnan, 
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viranomaisten, opetushallinnon, työelämän ja vanhempien yhteistyötä ja yhteistä kieltä. 
Samalla on saatava riittävät resurssit hankkeen tai reformin toteuttamiseksi. Oleellisinta 
ehkä on kuitenkin ymmärtää kontekstissa ja rakenteissa oleva muutospotentiaali, koska 
yleensä niiden tehtävä asemoituu lähtökohtaisesti rajoittavaksi (emt., 28). Kontekstikin voi 
muuttua, jos muutos tapahtuu pienin askelin ja yhteisen ymmärryksen rakentamisella (emt.).    

Konteksti voi taipua myös peräkkäisillä ja eri suuntaisilla muutoksen virroilla. Rajakaltio 
(2011, 93) on jäsentänyt koulun kehittämiseen liittyviä lähestymistapoja. Ne havainnollistavat 
verkostojen hierarkkista asemaa kehittämiseen liittyvän ohjauksen kannalta. Rajakallio on 
määritellyt kehittämisen lähestymistapoja prosesseina, jotka ilmenevät ajallisesti samanai-
kaisesti ja toisiinsa yhteen kietoutuneina seuraavasti (emt.):

1. ylhäältä ohjautuva teknis-rationaalinen lähestymistapa kehittämiseen (top down)
2. työyhteisöstä lähtevä lähestymistapa kehittämiseen (bottom up)
3. kaksisuuntainen lähestymistapa kehittämiseen (top down< > bottom up)
4. verkostomainen lähestymistapa kehittämiseen.

Keskushallinnosta suuntautuvassa top down -kehittämisotteessa on leimaa-antavaa tek-
nis-rationaalinen lähestymistapa. Työyhteisölähtöisessä lähestymistavassa ihminen näh-
dään aktiivisena toimijana, joka muokkaa ympäristöään vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
(bottom up). Kaksisuuntaista lähestymistapaa leimaa strateginen, ylhäältä suuntautuva 
kehittäminen, joka yhdistyy työyhteisöstä lähtevään kehittämiseen ja tukee sitä (top down < > 
bottom up). Verkostomainen kehittäminen rakentuu yhtäältä horisontaaliselle kehittämiselle 
ja koulujen väliselle vuorovaikutukselle ja toisaalta vertikaaliselle, hierarkiatasoja ylittävälle 
kehitystyölle. (Emt.) 

Verkostomainen toimintatapa muutoksen tavoittelussa nykyään myös hyvin suosittua, ja 
sillä on paljon etuja: se mahdollistaa edellytykset tavoiteltavien muutosten systeemiselle 
käsittelylle, koska erilaisten toimijoiden verkostoon on helppo tulla mukaan. Se luo alus-
taa moniäänisyydelle ja ratkaisuvaihtoehdoille sekä erilaisen osaamisen hyödyntämiselle 
ja uuden oppimiselle. Verkostot ovat myös joustavia ja muuntuvia, ja ne voivat tarvittaessa 
hakeutua uudenlaiseen toimintamalliin uudenlaisten ongelmien ilmaantuessa. 

Toisaalta verkostojen haasteina ovat epäselvät vastuut, johtamisen ja koordinoinnin vaikeus 
ja sitoutumisen puutteet. Yleisenä tuntumana onkin, että laajamittaisen ja pysyvän muutok-
sen saavuttamisessa verkostot eivät yksinään riitä, vaan ne vaativat myös tuekseen raken-
teita, joissa lähestymistavat voivat olla ylhäältä alas tai alhaalta ylöspäin ohjautuvia. 

Kuten todettiin, muutoksesta voidaan erottaa ylhäältä alas ja alhaalta ylös etenevät sekä 
näiden yhdistelmät ja verkostomaiset lähestymistavat. Verkostojen ohella usein suositaan 
lähtökohtaisesti alhaalta ylös -ajattelua, koska se sitouttaa ja voimaannuttaa toimijoita. 
Fullanilainen ajattelu lähtee kuitenkin siitä, että muutoksen aikaan saaminen edellyttää eri 
lähestymistapojen käyttämistä peräkkäin (ks. Ahtiainen 2017, 84). 

Taustalla on ajatus siitä, että kumpikaan lähestymistapa, alhaalta ylös tai ylhäältä alas 
lähestyminen, ei tuota laajamittaista muutosta, koska ensin mainitussa toiminnan luonne 
on liian etäistä ja jälkimmäisessä liian valtaansa ottavaa (Fullan 1999, 27). Fullan kuitenkin 
näkee, että alkusysäys voisi lähteä liikkeelle myös ylhäältä alas, ja perustelee tätä seuraa-
villa syillä: alhaalta päin lähtenyttä muutosta tapahtuu vähän, ja jos tapahtuu, muutos voi 
edetä väärään suuntaan, ja vaikka produktiivista muutosta tapahtuu, hyvät ideat eivät leviä 
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tai ne eivät kestä pitkään (emt., 33). Ylhäältä alas tapahtuvaa muutosta voidaan puolestaan 
perustella sillä, että laajamittainen systeeminen muutos edellyttää käytännössä valtiollisen 
tason aloitteellisuutta ja resursseja, joka mahdollistaa alueen ja paikallisen tason nivoutumi-
sen reformin tai kehittämisen osaksi.  

Voidaan ajatella, että kun toteutetaan mittavia resursseja vaativia kehittämistoimia, niin 
silloin vaaditaan verrattain vahvaa keskushallintojohtoista ohjausta. Koulutuksen saralla 
erityisesti opetusteknologian ja digioppimisen kehittäminen vaatii usein kansallisen tason 
resurssointia. Jeong (2020) on todennut, että vaikka monet ajattelevat, että digitaalinen oppi-
minen tarvitsee alhaalta ylöspäin suuntautuvia kehittämistoimia, digitaalisen aikakauden 
perusta huomioon ottaen hallituksen tulisi antaa selkeät suuntaviivat ja foorumit, joilla erilai-
set kumppanit voivat tehdä yhteistyötä. Sen olisi pantava täytäntöön kansallisen tason politii-
kat ja oikeusjärjestelmät, joiden avulla voidaan edistää digitaaliseen oppimiseen siirtymistä. 
(Emt., 78.)

Jeong pohjaa näkemyksensä eteläkorealaisiin kokemuksiin, mutta sitä voidaan kuitenkin tar-
kastella myös suomalaisesta näkökulmasta. Vaikka perustana ovat kansallisen tason vahvat 
toimet, kyseessä ei sinänsä ole paluu valtio-ohjaukseen, vaan enemmänkin yhteisen ja kan-
sallisen tason alustan luominen, joka mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyön. Näin ajateltuna 
ohjausvirta reformien toteuttamisessa voi olla hyvin monisuuntaista, ja siinä on samanai-
kaisesti ylhäältä alas ja alhaalta ylös suuntautuvia sekä verkostolähtöisiä piirteitä tai näiden 
painotuksiltaan eritasoisia yhdistelmiä.  

Kohti oppimisen ja osaamisen alustoja

Eräs lähestymistapa on nähdä, että verkostomaisten ratkaisujen seuraava kehitysaste on 
alustarakenne, joka luo suuntaa myös koulutusjärjestelmän ja koulutuksen kehittämisen 
roolille tulevaisuudessa. Esimerkiksi Hargreaves ja Shirley (2012, 176) puhuvat kehittämisen 
tarkoituksen yhtenä lähtökohtana (eli pilarina) muutoksen alustoista, jotka mahdollistavat 
ihmisten edellytykset (capacities) auttaa ja kehittää itseään, sen sijaan että reformit toteute-
taan putkimaista linjaa pitkin ylhäältä alas. 

Oppimisympäristöihin liittyviä digitaalisia alustoja on jo paljon käytössä, mutta alusta-ajatte-
lua voi tarkastella myös laajemmassa koulutuksen kontekstissa. Jo nykyisessä hallitusohjel-
massa todetaan korkeakouluihin liittyen seuraavasti: ”Kehitetään korkeakoulujärjestelmää 
oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Eri statuksella toimivat oppijat – tutkinto-opiskelijat, 
elinikäiset oppijat ja opiskelupaikkaa vaille olevat – voisivat opiskella joustavasti opintoja 
kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä rajoi-
tuksista riippumatta.” (VN 2021c.) 

Koulutuspoliittisessa selonteossa (VN 2021a) puolestaan vapaa sivistystyö nähdään elini-
käisen oppimisen alustana, joka on tarjolla kaikille kansalaisille. Vapaan sivistystyön hyvin 
laajana tehtävänä on toteuttaa tutkintoon johtamatonta koulutusta, ja se sisältää eri osaa-
mistasoilla toteutettavaa koulutusta luku- ja kirjoitustaidon koulutuksesta aina korkeakoulu-
tettujen täydennyskoulutukseen saakka. Selonteossa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 
2040 mennessä ”arkielämä ja työelämä sulautuvat yhteen sivistystyön oppimisalustalla, joka 
toimii Agenda 2030-ohjelman kestävyystavoitteiden mukaisesti” (VN 2021a, 44).

Myös hallituksen esityksessä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta tuo-
daan esille alustamaiset ratkaisut. Esityksessä todetaan, että sen tarkoituksena on lisätä 
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koko koulutusjärjestelmän sekä muiden osaamispalveluiden tuottajien kykyä toimia nopeasti 
muuttuvassa maailmassa jatkuvan oppimisen alustana. Palvelukeskukselle on asetettu 
tavoitteeksi uudistaa palvelujärjestelmää siten, että työikäisen väestön osaamisen kehittämi-
nen olisi aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen 
ja elinvoiman kehittämiseen ja uusintamiseen. Lisäksi tavoitteeksi on määritelty, että kaikki 
julkinen koulutustarjonta ja -kysyntä kohtaisivat yhdellä yhteisellä alustalla. Myöhemmin 
palveluekosysteemin toimintatapa voisi edelleen laajentua alustamaiseksi myös siten, että 
alustalla voisivat kohdata koulutustarjonta, yksilöt ja yhteisöt asiakkaina ja rahoittajina. (HE 
76/2021.)

Alustamaiset ratkaisut ilmenevät osana ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaa (TKI), jossa tavoitteena on vaikuttavat, työelämää ja liiketoimintaa kehittävät ratkai-
sut. Niitä varten luodaan muun muassa uusia käytäntöjä, toimintamalleja ja konsepteja, jotka 
parhaimmillaan suuntautuvat kansainvälisille markkinoille. Tähän liittyvässä hanketyössä 
työntekijä irtaantuu vuodeksi tai kahdeksi tavanomaisesta työstään osallistuakseen kehittä-
misasetelmaan, josta hän tuo yritykseen sekä kehittämistyön varsinaisen tuloksen että uusia 
näkökulmia, ajatusmalleja, kontakteja sekä erilaisia mahdollisuuksia. Työntekijälle eli jatku-
valle oppijalle hanketyö on kehittymisen ja oppimisen alusta, johon sisältyy monipuolisuutta 
ja haasteellisuutta. Hanketyöskentely mahdollistaa tiedon ja osaamisen päivityksen sekä 
tarjoaa tilaisuuden syventää omaa asiantuntijuutta ja laajentaa sitä täysin uudelle alueelle. 
(Sipilä & Wegmüller 2020.)

Jos alusta-ajattelua viedään tästä eteenpäin, voidaan nähdä, että koulutuksesta muotoutuu 
dynaaminen ja kehittävä elementti osaamisen hankkimisen järjestelmässä. Tässä ajattelussa 
keskeiset osaamista, oppimista ja osaamisen tunnistamista toteuttavat tahot voisivat esimer-
kiksi hyödyntää alustalle rakennettuja kansallisia osaamiseen liittyviä palvelumuotoja sekä 
yhdessä kehittää niitä edelleen. Tulevaisuuden toiminnallisessa kehittämisessä verkostojen 
rinnalle nousisivat myös alustamaiset toimintatavat ja ratkaisumallit.  

Kehittäminen vaatii rohkeutta, omistajuutta ja struktuuria

Kehittämiseen liittyy erilaisia toimintatapoja. Fullan (2015) on todennut, että laaja-alaisen 
reformin toteuttamisessa valtion rooli on keskeinen; sillä on potentiaalia toimia päätoimijana 
muutoksessa. Toisaalta ulkoiset reformit eivät toteudu ilman paikallisia ja autonomisia toi-
mijoita. (Emt., 15, 209.) Fullan puhuu myös positiivisen koulukulttuurin merkityksestä, jolla 
hän viittaa opettajien yhteistyöhön ja rehtoreiden johtamiseen sekä näiden rooliin ”johtavana 
oppijana” (emt., 153).

Vaaditaan myös yhtenäisyyden luomista, mikä on Fullanin mukaan loputon yhteinen tehtävä. 
Sen keskiössä tulisi olla ideointi ja toimijoiden ajattelun kehittäminen, ei ohjelmien ja hank-
keiden kehittäminen. On myös oltava rohkeutta työskennellä kaaoksen partaalla ja kyettävä 
vastustamaan houkutusta liiallisen järjestyksen tavoitteluun. (Fullan 2003, 25–26.) Kehittä-
minen vaatii kuitenkin struktuuria, johon kuuluu ainakin moraalisten pyrkimysten eli mer-
kitykselliseksi koettujen asioiden tavoittelun ohjaus ja fokusoituminen tietoon, joka nousee 
yhteisestä ongelmanratkaisusta ja arvioinnista. (Fullan 1999, 19, 24.)  

Rohkeutta vaatii myös varsinkin kompleksisten asioiden käsittely. Haasteellinen uudistus 
saattaakin synnyttää toimijoissa enemmän yritystä verrattuna vähemmän haasteelliseksi 
koettuun. Myös sillä on merkitystä, kuinka laajamittaiseksi uudistushanketta suunnitellaan 
ja millaista osallistumisastetta se edellyttää. Fullanin (2001, 91) näkemyksen mukaan, johon 
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Ahtiainen viittaa (2010, 27), hankkeen alkuvaiheessa on todennäköisempää, että pienemmällä 
joukolla saadaan aikaan laajempi liikkeellelähtö. 

Toisaalta haasteellinen uudistus ja sitä puuhaava pieni ydinjoukko voi varsin pian jäädä 
omaksi piirikseen, ellei hankkeeseen sitoutumista laajenneta pikaisesti. Lienee syytä olettaa, 
että media- ja viestintätekniikan kehittyminen on laajentanut ja nopeuttanut suunnittelupro-
sessien jalkauttamista ja toimijajoukon laajenemisedellytyksiä huomattavasti. 

Rohkeutta vaaditaan myös riskinottoon. OECD:n mukaan julkisten palvelujen toiminnan 
parantaminen vaatii innovaatioita ja kykyä muuttua ja kehittyä uusien olosuhteiden ja haas-
teiden myötä. Innovaatio puolestaan   edellyttää riskinottoa eli jonkin uuden yrittämistä ja 
mahdollisesti sen epäonnistumista. Koulutuksessa pyritään sinänsä tekemään järjestelmistä 
innovatiivisempia ja opettajista luovempia. Tämän toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. 
Valtioiden odotetaan kannustavan innovoimaan koulutusjärjestelmiään samalla kun niiden 
tulosvastuujärjestelmillä pyritään minimoimaan riskit ja virheet. Tämä on tärkeä ja vaikea 
jännite: Riskien ja innovaatioiden yhteensovittaminen on vaativa haaste. (Burns ja Blanchenay 
2016; Brown ja Osborne 2013; OECD 2020a, 66.)

Koulutusjärjestelmät ovat liian usein jumissa riskien minimoinnin paradigmassa. Vaikka 
tämä on ymmärrettävää, se ei pelkästään rajoita innovaatioita ja muutoksia, vaan jättää huo-
miotta myös perustotuuden, jonka mukaan status quon ylläpitäminen voi olla riskialtista. 
Kirjoittajien mukaan koulutusjärjestelmien on kuitenkin hyväksyttävä, että riskin ottaminen 
tarkoittaa epäonnistumisen mahdollisuutta. Tätä ei voida välttää eikä sitä ole viisasta mini-
moida poliittisia valintoja koskevassa julkisessa keskustelussa sekä reaktioissa epäonnistu-
neita aloitteita kohtaan. (Emt.)

Muutoksen läpiviemisessä tärkeää on omistajuus. Koulutasolla muutosprosessi vaatii vuoro-
vaikutusta, uuden tiedon tuottamista ihmisten mielissä sekä uusien ratkaisujen löytämistä. 
Lisäksi ihmisten on koettava, että he omistavat nämä ratkaisut ja että he pyrkivät omistau-
tuneesti ja aktiivisesti ratkaisuja kohden. Tarvitaan myös kyseenlaistavia ja kriittisiä ihmi-
siä, jotta ei lukittauduta heikkoihin ratkaisuihin vaan aktiivisesti haetaan parempia ideoita. 
(Fullan 2003, 47.) Uuden ymmärrys edellyttää ainakin jonkintasoista osallistumista asiaan, 
kuten Ahtiainen (2010, 28) Fullaniin (2001) viitaten toteaa. 

Omistajuuden syntymisessä motivointi on luonnollisesti tärkeää. Tässä suhteessa osallis-
tumisen rakenteelliset ja käytännölliset edellytykset ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja pienetkin 
asiat vaikuttavat. Esimerkiksi tiedonkulun puutteet ja konkreettisten osallistumismahdolli-
suuksien vajavainen toteuttaminen tuottavat hyvin todennäköisesti mielipahaa ja heikentävät 
sitoutumista ja omistajuutta. 

Fullan (2001, 53, 65) on Ahtiaisen mukaan (2010, 24–25) todennut, että myös hankkeisiin 
mukaan lähtö on tärkeää, vaikka se saattaa olla tavallaan symbolista; rahoitusta haetaan tai 
hankkeisiin osallistutaan, koska se koetaan velvollisuudeksi. Kuitenkin tämäkin vie kehit-
tämisajattelua eteenpäin ja lisää omistajuutta ja sitoutuneisuutta kun hanke on kuitenkin 
käynnistynyt. Näin omistajuuden lähtökohdat kääntyvät symbolisesta kohti koulutuksellista 
kehittämisorientaatiota. (Emt.)    

On myös rohkeasti kokeiltava ja varauduttava siihen, että alkuperäisestä suunnitelmasta 
joudutaan todennäköisesi poikkeamaan (Annala 2020). Samoin on hyvä pitää mielessä, että 
kaikkiin kysymyksiin ja ongelmiin ei löydy vastauksia. Teknologinen kehitys saattaa viedä 
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meitä yhä enemmän tähän suuntaan. Tekoälyn myötä kohtaamme jatkuvasti uusia asioita ja 
lisäämme samalla lisää tietämättömyyttä, jolloin kokeilemisen merkitys kehittämistoimin-
nassa kasvaa (Stenvall 2020). 

Fullan (2003) puolestaan toteaa, että kun ratkotaan kompleksisia ongelmia, liiallinen tuudit-
tautuminen ennenaikaiseen ymmärrykseen on myös vaarallista, koska se varastaa ihmisten 
ajatukset ja mielen. Ennenaikaista ymmärrystä voidaan estää vuorovaikutuksella, ongelman 
ratkaisulla ja kommunikointikäytännöillä. (Emt., 30.) 

Yleisesti ottaen kehittämisessä nousee esille omistajuus, rohkeus ja tarve struktuuriin. 
Omistajuus lähtee liikkeelle toimijoiden ajattelun ja toimintatapojen kehittämisestä ja muut-
tamisesta. Keskiössä on siis toimija, ihminen tai joukko ihmisiä. Tällöin toimijuus ja osalli-
suus nousevat tärkeään rooliin; ihmisillä täytyy olla jaettu ymmärrys kehittämisen tavoit-
teista ja niiden suhteesta siihen, miltä maailma saattaa näyttää tulevaisuudessa.  

Toimijakin vaatii kuitenkin ympärilleen struktuurin, jossa voi toimia. Ohjelmat, toimenpiteet 
ja hankkeet ovat perinteisesti olleet struktuuria muodostavia elementtejä. Ylemmällä tasolla 
valtiovalta määrittää huomattavan paljon edellytyksiä ja voimavaroja kehittämiselle, jota 
toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Systeemisen 
paradigman vahvistumisen ja digitalisoitumisen myötä kehittämisen struktuurit suuntautuvat 
entistä enemmän kohti verkostomaisia ja alustamaisia ratkaisuja. Se ei kuitenkaan poista 
sitä, että valtiolla on systeemisessäkin maailmassa tärkeä rooli kehittämisen käynnistäjänä, 
vauhdittajana ja ohjaajana.   

Kehittämisessä tarvitaan myös rohkeutta ja jopa riskinottokykyä ja sen hyväksymistä, että 
meillä ei ole varmuutta siitä, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa. Lisääntyvä komplek-
sisuus hankaloittaa entisestään varmalta pohjalta tehtyjen päätösten syntymistä. Toisaalta 
liiallisen varmuuden tavoittelu itsessään heikentää mahdollisuuksia uudenlaisten ratkai-
sujen löytämiseen. Voidaan myös ajatella, varmuuden ja epävarmuuden jännite on sisään-
rakennettu kehittämiseen; se luo oman mentaalisen struktuurinsa, jonka sisällä tapahtuva 
reflektointi ja ennakointi luo perustaa kehittämiselle, innovoinnille ja halutun tulevaisuuden 
hahmottamiselle.  

Voidaan myös todeta, että kehittämisen maasto on 2000-luvun aikana muuttunut kollektiivi-
sempaan suuntaan, mihin kehittyvä teknologia on osaltaan johtanut. Mahdollisuudet osallis-
tumiselle ja joukkoistamiselle ovat huomattavasti lisääntyneet, mikä on luonut kehittämiselle 
uudenlaista ja monivivahteisempaa alustaa. Toisaalta kehittämisen kenttä pirstaloituu, ja se 
hajottaa yksilöiden osallistumis- ja kehittämiskapasiteettia ja luo kokemusta vaikuttavuudel-
taan vähäisestä kehittämismaisemasta. Ajassamme on siis edelleen myös tilausta laajoille ja 
kansallisille koulutusreformeille ja kehittämishankkeille. 

Yhteisöllisyys ja johtaminen vievät muutosta eteenpäin

Organisaation yhteisöllinen ja kollegiaalinen tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä muutosproses-
sin läpiviemisessä. Tähän kuuluu muutosprosessin etenemistä tukevia tekijöitä, joita ovat 
avoin kommunikaatio, luottamus sekä tarvittaessa muilta saatu tuki ja apu (Fullan 2015, 
107.) Tästä nousee myös osallisuus ja toimijuus, joka on tärkeä elementti myös onnistuneen 
ennakointiprosessin kannalta. Yhteisön ja kollegojen tuki vahvistaa uskoa omaan toimijuu-
teen (ks. Parkkonen & Vataja 2019) ja kykyyn luoda erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja, jotka 
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voivat myös olla haastavia ja ongelmallisia. Yhteisöllisessä toimintaympäristössä tämä ei ole 
ongelma, koska siellä on turvallista tilaa käsitellä vaikeitakin asioita.  

Johtamisella on suuri merkitys yhteisten toimintatapojen ja yhteistyön kehittämisessä. Muu-
tosnäkökulmasta tarkasteltuna Hargreaves ja Shirley (2012) korostavat, että koulunjohtami-
sessa on kyse positiivisten paradoksien kanssa työskentelemisestä, ei lineaarisiin linjauksiin 
pyrkimisestä. Esimerkiksi kun luovutaan johtajuudesta, lisätään arvovaltaa. Tai kun ollaan 
oppimisen johtajia, tiedostetaan se, että ei olla koulun parhaita oppimisen asiantuntijoita. 
Annetaan myös omat parhaat ajatukset muiden käyttöön, jolloin paineen alla voi kehittää 
uusia tilalle. Lisäksi omaksutaan kurinalaiseen innovointiin liittyvät ristiriitaisuudet. Ja 
ymmärretään, että auttamalla muita voi auttaa myös itseään. (Emt., 186.)

Johtamiskirjallisuudessa puhutaan usein myös merkityksellistämisestä ja merkityksenan-
nosta. Merkityksellistämisellä (sensemaking) tarkoitetaan prosessia, jonka välityksellä ihmi-
set toimivat, jotta he ymmärtäisivät uusia, hämmentäviä, ristiriitaisia tai odotusten vastaisia 
asioita ja tapahtumia. (Kiiskinen 2017, 38). Merkityksellistämiseen liittyy myös merkitykse-
nanto (sensegiving) -käsite. Wong (2019, 5) on kirjallisuuden (Foldy, Goldman & Ospina, 2008; 
Maitlis, 2005; Smith, Plowman ja Duchon, 2010) perusteella todennut, että merkityksenanto 
auttaa ymmärtämään, miten johtajat voivat tukea muutosta siinä, miten ihmiset käyttävät 
henkisiä karttojaan ymmärtääkseen omansa ja muiden työn. 

Wong (emt.) viittaa esimerkkinä Foldyn ym. (2008) tunnistamiin merkityksenantostrate-
gioihin, joita johtajat voivat käyttää tuottamaan viiden tyyppisiä merkityksenantotuloksia. 
Ne kuvaavat muutoksia siirryttäessä kohti kulttuurista ja kognitiivista ymmärrystä. Nämä 
”kognitiiviset siirtymät” ovat 1) muutokset ongelman näkemisessä, 2) muutokset ratkaisun 
näkemisessä, 3) muutokset siinä, miten organisaatio (constituency) näkee itsensä, 4) muu-
tokset siinä, miten organisaation osat näkevät muut osat ja 5) muutokset siinä, miten muut 
näkevät organisaation. 

Systeemiajattelun näkökulmasta oleellista on, miten kognitiivisia siirtymiä painotetaan joh-
tamisessa. Tähän liittyen Wong (emt.) toteaa Coheniin ym. (2014) viitaten, että uudistuksia 
toteutettaessa johtajat saattavat asettaa etusijalle sen, miten eri organisaation osat näkevät 
toisensa. Esimerkkinä voi olla, miten yleisopettajat näkevät erityisopettajat ja päinvastoin. 
Johtajat siis keskittyvät vähemmän siihen, miten muut näkevät organisaation kokonaisuu-
dessaan. (Cohen ym. 2014.) 

Tätä havaintoa voidaan lähestyä siten, että systeemiajattelussa työyhteisön tai organisaation 
eri osat ja siitä muodostuvat organisaatiotasot muodostaa omat järjestelmänsä, jotka ovat 
puolestaan osa laajempaa systeemistä kokonaisuutta. Kun asioille ja toimenpiteille luodaan 
ja annetaan merkityksiä, on tärkeää osata havaita ja tulkita merkityksiä systeemin eri taso-
jen näkökulmista. 

Systeemitasosta riippuen merkityksenannot voivat vaihdella. Kun kyseessä on esimerkiksi 
laaja kansallisen tason uudistus, jonka tavoitteet ja tarpeet yleisesti ymmärretään ja hyväk-
sytään, sen hyväksyminen systeemitasolla on verraten helppoa. Haasteita voi kuitenkin 
ilmetä silloin, kun systeemitason muutos välittyy omaan organisaatioon tai työyhteisöön 
siten, että se aiheuttaa hämmennystä vaikkapa tehtävien tai organisatoristen muutosten 
myötä. Tämä on systeemisen johtamisen haaste: miten perustellaan yleiseen hyvään täh-
täävä haaste, joka ihmisten omassa arjessa voi näyttäytyä epäselvänä ja tai jopa uhkaavana.   
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Systeemiajattelu vaatii johtajia, joilla on visio ja ymmärrys siitä, miten järjestelmän eri osat 
toimivat yhdessä. Johtajilta vaaditaankin tähän liittyviä taitoja, kuten kyky strategiseen 
ajatteluun, sopeutumiskykyä ja joustavuutta, kun kohdataan odottamattomia tuloksia, sekä 
kykyä työskennellä organisaation rajojen yli ja käsitellä epäselvyyksiä. Keskeistä on myös 
kyky ”horisonttiskannaukseen”, jotta esimerkiksi nähdään, miten organisaation ulkopuoliset 
muutokset vaikuttavat koulutusjärjestelmään. (Ndaruhutse ym. 2020, 31.)

Rehtoreille onkin muutosjohtajuuden kautta ratkaiseva merkitys sillä, miten muutosta ja 
kehittämistä lähdetään toteuttamaan, vai lähdetäänkö siihen mukaan lainkaan. Toisaalta 
luonteeltaan vetovoimainen johtajuus yhdistyy kielteisesti vakauteen ja pysyvyyteen. Visio-
näärijohtajat eivät Fullanin mukaan voi olla oikotie reformin läpiviemiseen. Karismaattiset ja 
pelastajatyyppiset johtajat voivat olla jopa vaaraksi organisaation terveydelle pitkällä aikavä-
lillä. (Fullan 2003, 37–38.)  

Toisaalta muutosjohtajuuteen kuuluu aina tietynlainen visionäärisyys ja tahtotila, mutta toi-
saalta myös joustavuus ja kyky muokata ja tarvittaessa muuttaa näkemyksiä, jos ne eivät ole 
toteuttamiskelpoisia. Ennakoinnin kannalta keskeistä on luoda erilaisia vaihtoehtoja tulevai-
suudelle. Tämä antaa muutosjohtamiselle tietoperustaa ja tukea. 

Tähän liittyy oleellisesti myös se, minkälainen rooli ennakoinnille annetaan organisaatiossa 
ja sen johdossa. Ennakoinnin tärkeyttä harva kyseenalaistaa, mutta usein se saattaa jäädä 
päälle liimatuksi toiminnoksi organisaatiossa, jolloin ennakointi ei ole sisäänrakennettu ja 
toiminnallinen elementti kehittämisessä ja strategisessa johtamisessa (tästä tarkemmin 
seuraavassa luvussa). Johtamisella onkin näin suuri rooli sille, minkälainen rooli ennakoin-
nille luodaan.  

Oleellista on myös huomata, että tulevaisuudelle voidaan antaa erilaisia merkityksiä ja 
arvoja. Peruskysymyksenä on, minkälainen tulevaisuuden maailman pitäisi olla. Tulevaisuu-
teen voidaan asettaa toiveita, tavoitteellisuutta ja unelmia. Ne voivat liittyä kyläkoulun, koulu-
tuksen järjestäjän tai koko koulutusjärjestelmän tulevaisuudennäkymiin. Niiden määrittelyä 
toteutetaan ja johdetaan jo nyt, kun tehdään strategisia, operatiivisia tai arjen valintoja ja rat-
kaisuja. Niille asetetut merkitykset ja arvot voivat näin heijastua pitkälle tulevaisuuteen.  

4.3  Ennakoinnilla tuetaan kehittämistä

Seuraavassa pureudutaan tarkemmin ennakoinnin ja kehittämisen väliseen suhteeseen. 
Teemoina tässä alaluvussa ovat ennakointi muutoksen välineenä, oppivan yhteisön tukena 
ja tietoperustaisen päätöksenteon osana. Kehittämistoiminnan tarkasteluun nivotaan myös 
ennakoinnin rooli strategisen ja operatiivisen tason näkökulmista. Lopuksi pohditaan kehittä-
misen tulevaisuudennäkymiä.  

Ennakointi tarjoaa toivoa paremmasta, mutta tulevaisuutta pitää myös 
tehdä

Kehittämistä voidaan eri tavoin tukea ja viedä eteenpäin, ja myös ennakoinnilla on tässä oma 
roolinsa. Kehittämistyön piirissä yleinen tietous tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuk-
sista on lisääntynyt, mihin ennakointi- ja tulevaisuusajattelun vahvistuminen on osaltaan 
varmastikin vaikuttanut. Ennakointitiedolla on myös tärkeä merkitys siinä, kun tulevaisuuden 
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vaihtoehtoja haarukoidaan ja pyritään löytämään mahdollisia reittejä edetä kompleksisessa 
ja joskus lähes kaoottisessa suunnittelu- ja ideointimaastossa. Ennakointi luo siis osaltaan 
myös struktuuria muutokseen antamalla yhtäältä tilaa likimain ”villeille” ajatuksille ja toi-
saalta rajaamalla vaihtoehtoja toteuttamiskelpoisiin ratkaisuihin.   

Organisaatiot voivatkin monella tavalla hyötyä ennakoinnista. Sen avulla ne voivat tunnistaa 
ja tulkita muutosta, vähentää epävarmuutta, olla paremmin valmistautuneita muutokseen 
ja parantaa päätöksentekokykyä. Ennakoinnin avulla organisaatiot voivat myös jakaa yhtei-
sen kuvan tulevaisuudesta, lisätä läpinäkyvyyttä ja purkaa tiedonkulun esteitä sekä lisätä 
tulevaisuusajattelutaitoja. (Sinkkilä 2021.) 

Ennakointi voi myös itsessään tuoda erilaisia ihmisiä ja toimijoita yhteen ja kannustaa näin 
synnyttämään uudenlaisia verkostoja, joissa on mukana eri taustoista olevia ihmisiä, joilla on 
erilaisia kompetensseja (Parkkonen & Vataja 2019). Viime aikoina on ollut havaittavissa, että 
esimerkiksi valtionhallinnossa ennakointiyhteistyö on selvästikin lisääntynyt. 

Ihmisten erilaiset lähestymistavat ja asenteet tulevaisuutta kohtaan voivat vaikuttaa siihen, 
miten he käyttäytyvät suhteessa hallinnon toimiin, kuten Heino (2021) kirjallisuuteen pohjau-
tuen (Hideg & Nováky 2010; Kuosa & Basden 2000; sekä myös Aven, 2015; Godet, 1994; Godet 
& Roubelat 1996) toteaa. Asenteet voivat olla passiivisia, reaktiivisia, ennakoivia tai proaktii-
visia. Passiivisen asenteen omaavat henkilöt eivät ajattele tulevaisuutta eivätkä valmistaudu 
siihen. Reaktiivisen asenteen henkilöt alkavat toimia, kun he huomaavat, että jotain tapahtuu 
tai muuttuu. Ennakoivat henkilöt ennakoivat mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa ja val-
mistautuvat niihin. Lopuksi henkilöt, joilla on proaktiivinen asenne, ryhtyvät toimiin ennen 
kuin mitään on tapahtunut, koska heidän tavoitteenaan on puuttua tulevaisuuteen. Käytän-
nössä erilaiset asenteet tulevaisuuteen ovat usein päällekkäisiä ja sekoittuvat toisiinsa, mikä 
vaikuttaa omaksuttuihin strategioihin ja intresseihin sekä tiedon hallintaan. (Heino 2021, 22.)

Ennakoinnissa voidaan epäonnistua myös organisaatiotasolla. Tästä voidaan erottaa viisi 
syytä. Ensinnäkin ennakointi ei ole sidoksissa päätöksentekoprosesseihin, jolloin tulevai-
suustiedolla ei ole vaikutusta organisaation strategiaan tai sen toimintaan. Toiseksi enna-
kointia ei nähdä tärkeänä johdon taholta. Kolmanneksi ennakointi ei ole fokusoitunut riit-
tävästi. Neljänneksi ennakoinnilta puuttuvat riittävät resurssit, ja viidenneksi ennakointi ei 
kykene haastamaan organisaation sen hetkisiä uskomuksia. (Sinkkilä 2021, 73.)

Toisaalta organisaation ennakointia voidaan parantaa viidellä tavalla. Ensinnäkin ennakointi 
edellyttää kehystämistä, jonka avulla ennakointi saatetaan asianyhteyteen muotoilemalla 
sille odotukset: Mitä ennakoinnilta odotetaan sekä välittömien että pidemmän aikavälin 
tulosten kannalta? Toiseksi ennakointi tulisi integroida organisaation strategiaan. Ennakointi 
tulisi esimerkiksi kytkeä organisaation vuosikelloon, jolloin se tuottaa säännöllistä syötettä 
strategiseen suunnitteluun ja keskusteluun. Kolmanneksi pitää panostaa viestintään. Enna-
koinnissa on kyse ihmisiin vaikuttamisesta. Vain tehokkaalla viestinnällä voidaan muuttaa 
näkemyksiä ja ennakoida henkisiä asenteita organisaatiossa ja sen ulkopuolella. (Emt., 82.)

Neljänneksi pitää kiinnittää huomiota jatkuvuuteen (emt., 83). Kuten Ahlqvist ym. (2012, 
4–6) Sinkkilän (emt.) mukaan toteaa, ennakointi on dynaaminen prosessi, jota on jatkuvasti 
ohjattava, jotta organisaatio pysyy ympäristön muutosten mukana. Viidenneksi nousee esille 
koulutus. Perusta organisaation tulevaisuudelle luodaan yksilötasolla. Työntekijöiden ja eri-
tyisesti johtajien kouluttaminen ennakointia varten lisää todennäköisesti organisaation muu-
toshalua ja tulevaisuuden suuntautumista. (Emt.)
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Kehittämisessä ja ennakoinnissa on paljolti kyse muutoksesta. Ennakoinnin näkökulmasta 
muutosta voidaan hahmottaa aiempien kehityskaarien tai hiljaisten signaalien avulla, mutta 
muutosta voidaan myös tehdä (Partti 2021). Tähän kuuluu havainto siitä, että ilmiöiden yleis-
tyessä niiden haltuunottajien määrä kasvaa, kuten Partti (2021) Heinoseen ja Karjalaiseen 
(2019, 64) viitaten toteaa. Alussa mukaan lähtevät innovaattorit, joita seuraavat varhaiset 
omaksujat, varhainen enemmistö, myöhempi enemmistö ja lopulta viimeiset omaksujat (emt.) 

Ihmiset ovat perusluonteeltaan tulevaisuudentekijöitä, mutta juuri edelläkävijät ottavat usein 
ensimmäisen askeleen muutoksen tiellä. He ovat omaksuneet elämänsä perusasetuksiin 
seikkailun, hetkessä elämisen ja itsensä toteuttamisen. Eniten tulevaisuuden tekoa avit-
taa avoin ja utelias asenne. Partti toteaakin: ”Keskeisintä on ymmärtää, että tulevaisuuden 
tekee aina joku: jos et sinä niin joku muu.” Edelläkävijöitä voidaan kutsua myös pioneereiksi. 
Partin mukaan pioneeria voidaan luonnehtia eräänlaisesi häiriköksi, ”joka pyrkii unohtamaan 
tämänhetkisen maailman tehdasasetukset niin hyvin kuin mahdollista”. (Partti 2021.)

Kehittämisen kannalta ennakointia voidaan tarkastella myös toimintakulttuurin ja toimin-
taympäristön välisenä suhteena. Jos toinen muuttuu, niin muutos heijastuu väistämättä 
toiseen. Yleensä ennakoinnissa lähdetään liikkeelle siitä, että pyritään arvioimaan, mihin 
suuntaan toimintaympäristö on kehittymässä osana isoja tulevaisuuden kehityskulkuja. 
Toimintakulttuuri puolestaan pyrkii sopeutumaan tähän muutokseen siten, että se luo edel-
lytykset vaikuttavalle, taloudelliselle, tasa-arvoiselle ja kestävälle toiminalle. Varsinkin kou-
lumaailmassa toimintakulttuurin kehittämiseen on kiinnitetty huomattava paljon huomiota, 
koska sen avulla voidaan kouluista kehittää toimivia oppivia yhteisöjä.  

Ennakointi voidaan myös tuoda systeemiajattelun tasoihin: Kun keskitytään tapahtumiin, 
reagoidaan, kun ajatellaan malleja ja trendejä, ennakoidaan. Kun poistetaan taustalla olevia 
rakenteita, suunnitellaan, ja kun ymmärretään mentaalisia malleja, ollaan muuttumassa. 
(WEF 2021.) Tässä ajattelussa ennakointi on edellytys muutokselle, mutta varsinainen 
muutos, joka voidaan ymmärtää laajana kontekstilähtöisenä muutoksena, tapahtuu vasta kun 
yksilöiden ajatusmallit ja tekemisen mallit muuttuvat. 

Kehittämisessä voidaan hyödyntää strategista ja operatiivista ennakointia

Kun kehittämistyötä tarkastellaan ennakoinnin kannalta, voidaan erottaa kaksi näkökulmaa. 
Ensinnäkin reformi tai kehittämishanke voi olla lähtökohtaisesti tulosta ennakoiduista tule-
vaisuuden kehityskuluista, joihin täytyy vastata. Tätä voidaan kutsua strategiseksi ennakoin-
niksi, jolla tarkoitetaan yritysten ja muiden organisaatioiden kyvykkyyttä luoda tulevaisuutta 
käsitteleviä vaihtoehtoja. Se viittaa myös tulevaisuutta koskevan tiedon hyödyntämiseen 
kehitettäessä uusia toimintamalleja ja päivitettäessä nykyisiä toimintamalleja. (Parkkonen 
& Vataja 2019.) Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä keskeisenä lähtökoh-
tana on ollut näkemys digitalisaatiosta ja työn murroksesta, johon on liittynyt tutkintoraken-
teen laaja-alaistaminen vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.  

Toiseksi voidaan erottaa ennakoinnin operatiivinen taso, jonka puitteissa ennakoidaan, mihin 
suuntaan toimintaympäristö on tulevaisuudessa kehittymässä jonkin tietyn ohjelman, hank-
keen tai projektin näkökulmasta. Se voi kytkeytyä suunnitteilla tai alkuvaiheessa olevaan 
kehittämishankkeeseen tai projektiin, jolloin kehittämisen lähtökohtana olevalle tavoitteen-
asettelulle luodaan realistiset raamit. 

Tähän liittyy myös kehittämisen laajuus ja taso, johon myös ennakointi niveltyy. Georghiou ja 
Keenan (2006) ovat Parkkosen ja Vatajan (2019) mukaa erottaneet tästä näkökulmasta kolme 
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ennakoinnin käyttötapaa, joita ovat ennakointi politiikkatoimena, ennakointi ohjelmana ja 
ennakointi käytäntönä. Politiikkatoimen ennakointi voi tarkoittaa esimerkiksi jonkin koulutus-
muodon hallitusohjelmatason tavoitteita. Ohjelmatason ennakointi voi viitata jonkin ohjelman 
tai laaja-alaisen hankkeen ennakoituihin tavoitteisiin ja niiden mukaisten tuotosten ennakoin-
tiin. Ennakointikäytännöt voivat puolestaan olla toteuttamismalleja ja proseduureja, joiden 
avulla ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään. 

Ennakointi luo jatkumoa menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 
välille

Myös aika on mielenkiintoinen käsite sekä kehittämisen että ennakoinnin kannalta. Har-
greaves näkee ajalle kaksi merkitystä suhteessa muutokseen. Ensinnäkin aika liittyy siihen 
vaadittuun aikaan, minkä tapahtumien ketju ja ympäröivä yhteiskunta vaativat. Taustalla on 
oletus siitä, että jatkuva muutos on lähtökohtaisesti maailmaan kuuluvaa ominaisuus, jossa 
kaaos on välttämättömyys ja jossa koulutukselliset muutokset vaativat aikaa. Toiseksi aika 
voidaan ymmärtää jatkumona, johon kuuluvat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Näin 
opettajilla, kouluyhteisöillä ja koulutusjärjestelmillä on oma historiansa. Näin mennyt on 
kokemusta, nykyisyys on ymmärrystä ja tulevaisuus on toivoa. (Ahtiainen 2017, 68–69; ks. 
Hargreaves 2007, 226.) Tätä kautta muutoksessa ja kehittämisessä pitää ymmärtää jokai-
sen toimijan ja organisaation omat historialliset piirteet ja kokemukset, koska ne heijastuvat 
myös muutoksen toteuttamiseen. 

Samoilla jäljillä on myös Martela (2020), joka on tarkastellut ajallista jatkumoa reflektoinnin 
kautta. Martelan mukaa reflektointi on ihmiselle luonteenomainen ominaisuus. Reflektoinnin 
avulla voimme suunnitella ja laatia pitkän aikavälin tavoitteet sekä toimia yhteistoiminnalli-
sesti. Reflektoinnilla on sekä tulevaisuuteen että menneisyyteen ulottuva perspektiivi. Men-
neiden asioiden reflektointi tuottaa nostalgisia elämyksiä ja merkityksen tuntemuksia. Vas-
taavasti merkityksellisyyttä voidaan löytää myös tulevaisuudesta. Reflektointi mahdollistaa 
näin toivon, jonka mukaisesti voidaan kuvitella parempi tulevaisuuden maailma ja suunnitella 
toimenpiteitä sinne pääsemiseksi. Toisaalta reflektoinnilla on hintansa. Vatvomme menneitä 
asioita ja murehdimme tulevia asioita, jotka saattavat tapahtua kaukana tulevaisuudessa eikä 
niistä ei ole minkäänlaista varmuutta. Ihmiselle luonteenomaista on, että kaiken puuhaste-
lun ja toiminnan keskellä pysähdymme usein miettimään, miksi teemme näin ja mitä järkeä 
tässä on. (Emt., 44–45.)

Fullan sen sijaan korostaa jälleen kontekstin merkitystä, joka kiinnittyy vahvasti nykyisyy-
teen. Siinä menneisyys on hajautunutta ja yksilöityä; yksilöiden menneisyyttä ja taustoja 
ei voi muuttaa, koska ne ovat menneisyyttä, konteksti on sen sijaan nykyisyyttä, eli sitä voi 
muuttaa. (Fullan 2003, 27; Ahtiainen 2017, 80.) Näin ajateltuna kontekstilla ei ole ajalliseen 
jatkumoon viittaavia ulottuvuuksia. Toisin sanoen konteksti on nykyiseen sidottu, mutta toi-
saalta siihen liittyvä vahva muutospotentiaali kurottaa kontekstin myös kohti tulevaisuutta. 
Mikäli kontekstia muuttaa, on mahdollista muuttaa myös tulevaisuutta. 

Ennakoinnin näkökulmasta edellisen pohjalta voidaan muodostaa erilaista lähestymistapaa 
muutokseen. Ensimmäinen on muutoksen ymmärtäminen toivon ja paremman maailman 
näkökulmasta, joka odottaa tulevaisuudessa. Tulevaisuus nähdään symbolina paremmille 
organisaatioille, yhteiskunnille ja elämälle. Koulumaailmassa tämä on luonteva lähtökohta, 
koska osaaminen ja oppiminen on lähtökohtaisesti tulevaisuuteen suuntaavaa toimintaa. Sen 
täytyy olla lähtökohtaisesti merkityksellistä, koska muutoin koulutukselta katoaa perusta ja 
oikeutus. 
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Toinen näkökulma on ymmärtää muutos mahdollisuutena ja voimaantumisen välineenä, jolla 
muutetaan maailmaa. Tässä ajattelussa tulevaisuutta tehdään jo nyt, ja kaikkien on siihen 
syytä osallistua koko systeemin ja sen osien tasoilla. Ennakointi on näin osa systeemistä 
muutosta, ja se palvelee vahvasti laajoihin reformeihin liittyvää tietoperustaista päätöksente-
koa. Näin esimerkiksi osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnille tuotetaan tietoa tutkinto-
jen kehittämisen tueksi. 

Useimmiten kummatkin näkökulmat varmastikin sekoittuvat ennakoinnissa. Ennakoinnilla 
on siis yhtäältä toivoa ylläpitävä lähtökohta mutta samalla myös vahva muutosagenda. Tästä 
nousee myös ennakoinnin ajallisen ulottuvuuden käytännöllinen aspekti. Kysymys on siitä, 
mitkä ovat kehittämishankkeiden ja reformien ennakoidut vaikutukset ja kuinka kauan näiden 
vaikutusten ilmaantumista voidaan odottaa. Tähän ei liene olemassa mitään valmista lasken-
nallista mallia, mutta olettaa voidaan, että mitä suuremmasta muutoskokonaisuudesta on 
kyse, sen kauemmin todellisen muutoksen aikaansaaminen kestää. 

Vepsäläinen (2021) on tähän liittyen todennut: ”Käytännössä yhteisöllisen liiketoiminnan, hal-
linnon tai tieteen ennakointi ja tulevaisuuksien tutkimus alkaa tuntua järkevältä vasta lyhim-
millään muutamien kuukausien aikajänteellä. Tämä johtuu ainakin siitä, että ennakoinnin 
tavoitteena ei pitäisi olla se, että vain tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan myös se, 
että ehtii tehdä asioille jotakin, jos tarve vaatii. Suurissa yhteiskunnallisissa asioissa enna-
koinnin aikajana ulottuu useimmiten vuosien tai vuosikymmenten päähän tulevaisuuteen.”

Verraten yksittäisten kehittämishankkeiden muutoksen aikajänne liikkunee joissakin vuo-
sissa, mutta laajoissa koulutusreformeissa todennetut vaikutukset näkyvät vasta vuosikym-
menen tai jopa pidemmän ajan päästä. Esimerkiksi 1970-luvun peruskoulu-uudistuksen 
tulokset alkoivat todennetusti näkyä vastaa ensimmäisissä PISA-tuloksissa 2000-luvun 
alussa. Vastaavasti ammatillisen koulutuksen reformin tai oppivelvollisuuden laajentami-
sen kokonaisvaltaisia tuloksia voidaan luotettavasti tarkastella ehkä vasta parinkymmenen 
vuoden päästä.

Ennakoinnin avulla kohti oppivaa yhteisöä

Kehittämisessä on paljolti kyse oppimisesta. Kun yksilöitä ja järjestelmiä halutaan muuttaa, 
niiden toimintaympäristöissä ja juuri niissä tilanteissa, joissa muutosta halutaan, on lisättävä 
oppimista. Heinosen (2021) mukaan muutoksen ytimessä on motivaatio, ja muutosta tapahtuu 
kun ihminen muuttuu. Omaehtoisesti kokemalla ja reflektoimalla sekä opitun sisäistämisellä 
saadaan aikaan sisäisen mielenmallin kehitystä. Oppiminen on näin muutoksen tekemistä. 
(Emt., 157.)

Lisäksi koulumaailman kehittämisessä on oltava Fullanin (2015) näkemyksen mukaan kyse 
nimenomaisesti professionaalisen oppimisyhteisön kehittämisestä, johon kuuluvat kapasi-
teetin rakentaminen, yhteistyökulttuurit ja professionaalinen pääoma. Kyse ei siis ole yksit-
täisen innovaation täytäntöönpanosta, vaan koko koulukulttuurin muuttamisesta. (Emt., 
119.)  

Heargraves ja Shirley (2012) korostavat myös oppivan yhteisön merkitystä, jonka on poh-
jauduttava professionalismiin. Oleellista tässä on, että vaikka järjestelmää tukee professio-
naalista kehitystä, sen täytyy lähteä kuitenkin asiantuntijasta itsestään. Opetusalan ammat-
tilaisten täytyy tehdä kaikkea sitä mitä kaikki asiantuntijat tekevät: oppia, tutkia ja havain-
noida toisiltaan, hyväksyä kriittiset kommentit myönteisten ohella sekä jatkuvasti kohottaa 
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osaamistaan, jotta he voivat edistää asiakkaiden tyytyväisyyttä (good). Professionaalisen 
pääoman kehittäminen on mahdollisuus, jonka tarjoamiseen pitäisi olla oikeutettu sekä 
samalla henkilökohtainen velvollisuus josta ei voi kieltäytyä. (Emt., 184.)

Oppimisen osalta Hargreaves ja Shirley (2012) tuovat esille koulun kasvavat paineet hakea 
tasapainoa valinnan vapauden ja pakon välillä. Tähän on vaikuttanut koulumaailmassa 
tapahtunut digitalisoituminen. Valinnanvapautta kannattavat haluavat korvata tehdaskoulun 
digitaalisilla työkaluilla. Tähän liittyen Hargreaves ja Shirley tekevät eron opetuksen henkilö-
kohtaistamisen ja kustomoinnin välillä. Kustomoinnilla he viittaavat joustavuuteen, mukautu-
miskykyyn, yksilöllisiin preferensseihin ja henkilökohtaisiin valintoihin opetuksessa. Henkilö-
kohtaistaminen puolestaan olisi syytä varata syvemmille henkilön tutkiskelun ja löytämisen 
muodoille. Kustomoinnin ja henkilökohtaistamisen termit eivät ole toisiaan poissulkevia, 
mutta ne käsittelevät opetuksen kannalta eri asioita. (Emt., 189–189.)

Oppivan yhteisön vahvistamiseen tähtäävässä kehittämistyössä ennakoinnilla on oma keskei-
nen roolinsa. Keskeistä on ennakoinnin ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen. Kouluissa ja 
oppilaitoksissa, kuten kaikissa organisaatioissa, ennakointikyvykkyys ilmenee parhaimmil-
laan silloin, kun ennakointi on systemaattisesti kytketty kokonaisvaltaisesti kaikkiin organi-
saation toimintoihin, jotka liittyvät suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. (Parkkonen 
& Vataja 2019.) 

Ennakoinnin kannalta kyseessä on myös oman oppimiskyvyn kehittäminen. Kun edistetään 
systeemistä muutosta, se edellyttää myös kykyä uuden oppimiseen ja nykyhetkestä irrottau-
tumiseen (emt.). Ennakointiin kytkeytyy näin metakognitiivinen ulottuvuus; sen lisäksi että 
opitaan muutoksesta ja siihen liittyvistä asioista, opitaan myös tarkkailemaan, arvioimaan ja 
reflektoimaan oman oppimiskyvyn kehitystä.    

Lisäksi oppimista voidaan tarkastella ennakoinnin näkökulmana yhtenä opetettavana oppi-
missisältönä, jolloin voidaan puhua tulevaisuuskasvatuksesta. Se viittaa yksilön kykyyn aja-
tella erilaisia tulevaisuuksia, kykyyn tarkastella tulevaisuudesta tehtyjä oletuksia kriittisesti 
ja kykyyn ymmärtää erilaisten tulevaisuuskuvien ja kehityskulkujen vaikutuksia nykyhetkeen. 
(Parkkonen & Vataja 2019.)

Pourun ja Wileniuksen (2018) mukaan yksilöllinen tulevaisuuslukutaito muodostuu kolmesta 
osa-alueesta, joita ovat kognitiivinen kapasiteetti, emotionaalinen kapasiteetti ja aktiivitaidot. 
Kognitiivisella kapasiteetilla viitataan yksilön tietoon, johon kuuluvat tulevaisuuteen vaikutta-
vat muutosvoimat ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet, kriittinen ja luova ajattelu sekä kyky kehit-
tää yksilön omaa systeemiajattelua ja kompleksisuusajattelua. (Emt., 17–18.) 

Tulevaisuuslukutaidon emotionaalinen kapasiteetti viittaa itsetuntemukseen sekä ymmär-
rykseen oman tulevaisuussuhteen taustalla olevista odotuksista, tunteista ja arvoista. Tule-
vaisuuslukutaidon kolmannessa osa-alueessa yhdistetään kognitiivinen ja emotionaalinen 
kapasiteetti aktiiviseksi toiminnaksi. Siihen kuuluu aktiivitaitoja, joita ovat planetaarisen 
elämisen taidot, kompleksisuustaidot, luovuustaidot ja empatiataidot. Näiden kolmen osa-
alueen kokonaisvaltaisena tavoitteena on vahvistaa yksilön proaktiivista tulevaisuusasen-
netta ja henkilökohtaista resilienssiä. (Emt.) 

Tulevaisuusajattelu on nykyisin myös esimerkiksi perusopetuksen ja lukioiden opetussuunni-
telmien perusteissa. Perusopetuksessa se ilmenee muun muassa osana laaja-alaista osaa-
misaluetta (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen), jonka 
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mukaisesti ”oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä 
sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja”. (OPH 2014, 24.)

Lukioiden opetussuunnitelmissa vastaavasti tulevaisuusteema sisältyy Monitieteinen ja luova 
osaaminen -laaja-alaiseen osaamisalueeseen: ”Opiskelija pohtii tulevaisuuden kannalta 
kestäviä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon ympäristön, talouden, teknologian ja politiikan 
yhteyksiä, ja oppii tekemään ja arvioimaan vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita yksilön, 
yhteisöjen ja ekosysteemien näkökulmasta.” (OPH 2019, 63.) Lisäksi elämänkatsomustietoon 
sisältyy oma tulevaisuutta tarkasteleva moduuli, jonka tavoitteena tutustua tulevaisuuden 
tutkimisen kei noihin ja tehtäviin (emt., 327).

Kootusti voidaan todeta, että oppimisen suhde kehittämiseen avautuu ennakoinnin avulla 
kolmen näkökulman kautta: oppivan yhteisön rakentumisena, oppimiskyvyn tukemisena sekä 
tulevaisuuskasvatuksen sisältymisenä opetussuunnitelmiin. Varsin ymmärrettävästi nämä 
näkökulmat monessa kohdin limittyvät toisiinsa ja tarjoavat näin monipuolisen tiedollisen 
alustan kehittämiselle ja ennakoinnille. 

Kehittäminen vuonna 2040

Tässä luvussa on tarkasteltu ennakoinnin roolia koulutuksen kehittämisessä. Kokoavasti voi-
daan todeta, että suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään runsaasti ja monipuoli-
sesti laajuudeltaan vaihtelevaa kehittämistyötä, joka usein myös kytkeytyy tulevaisuusajatte-
luun ja ennakointiin. Ennakoinnin mukanaolo on perusteltua, koska hyvä ja onnistunut kehit-
täminen varautuu lähtökohtaisesti tulevaisuuteen ja siihen liittyviin erilasiin näkymiin. Enna-
kointi luo myös struktuuria kehittämistyöhön, jossa joudutaan usein käsittelemään haastavia 
ja kompleksisia ongelmia tarjoamalla sopivassa suhteessa vapausasteita ja rajallisuutta. 

Ennakoinnilla myös luodaan yhtäältä toivoa paremmasta maailmasta mutta samalla myös 
muutetaan maailmaa eli luodaan tulevaisuutta. Perimmäisenä tavoitteena sekä kehittämis-
työssä että ennakoinnissa on oppivan yhteisön kehittäminen. Tähän liittyviä määreitä ovat 
ennakointikyky, ennakoinnin asema ja rooli kouluissa ja oppilaitoksissa, mahdollisuudet hyö-
dyntää ennakointitietoa, ennakointi osana opetuksen sisältöjä tulevaisuuskasvatuksen muo-
dossa sekä ennakointiasiantuntijuuden laaja-alainen hyödyntäminen alueellisella tasolla.     

Ennakoinnin kannalta eräs kokoava näkökulma koulutuksen kehittämiseen on pohtia, mil-
laista on koulutuksen kehittäminen tulevaisuudessa. Toisin sanoen ennakoidaan, mitä on 
koulutuksen kehittäminen vuonna 2040. Tähän voidaan kevyen tarkastelun pohjalta esittää 
kolme skenaarioita. Ensimmäinen skenaario lähtee tämän hetken tilanteesta, jossa kehittä-
minen on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi hybridimalliksi, jossa kehittämistä tapahtuu pai-
kallisella tasolla, mutta samalla toteutetaan laajoja kansallisen tason kehittämishankkeita ja 
reformeja. Tämäntyyppinen perusmalli jatkaisi myös tulevaisuudessa.

Toinen skenaario edustaa tavallaan paluuta hyvinvointiyhteiskunnan suunnittelun kultaisiin 
vuosiin alkaen 1960-luvun lopulta ja jatkuen 1980-luvulle, jolloin toteutettiin laajoja yhteis-
kunnallisia reformeja, kuten esimerkiksi peruskoulu-uudistus. Tämän mallin mukaisessa 
skenaariossa uudistaminen ja kehittäminen olisivat keskusjohtoista ja perustuisivat usein 
parlamentaariseen komiteakoneiston valmisteluun.   

Kolmas skenaario lähtee siitä ajattelusta, että valtiolla on jatkossa kehittämistä mahdol-
listava ja tukeva rooli, eli se tarjoaa toiminnallisen, taloudellisen, lainsäädännöllisen ja 
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digitaalisen alustan paikallisen tason kehittämiselle. Kehittämisessä hyödynnetään vah-
vasti tekoälyä, ja sitä toteutetaan kiinteissä verkostoissa paikallisella tasolla. Valtio luo 
ehkä suuntaviivat, mutta varsinaisia kansallisen tason reformeja ei nykyisessä mielessä 
enää toteuteta.

Niin kuin skenaarioissa yleensä, mikään esitetyistä skenaarioista tuskin toteutuu sellaise-
naan. On kuitenkin mahdollista, että skenaarioissa on sellaisia aineksia, jotka ainakin osittain 
näkyvät myös tulevaisuudessa. Oleellista kuitenkin on, että skenaariot tarjoavat vaihtoehtoi-
sia kehityskulkuja sekä mahdollisuuden pohtia, että millaista haluamme koulutuksen kehit-
tämisen olevan tulevaisuudessa. 
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5 VAIKUTTAVUUS TULEVAISUUDESSA 

2020-luvulle tultaessa vaikuttavuusajattelu on nostanut päätään julkishallintoa koskevassa 
keskustelussa. Aihe ei sinänsä ole uusi, mutta 1990-luvulta lähtöisin olevien tuottavuus ja 
-tehokkuusparadigmojen rinnalle on noussut uudella tavalla vaade siitä, että koulutuksella 
tulee olla vaikuttavuutta esimerkiksi osaamisen kasvun muodossa. Samalla nousevat esille 
pohdinnat siitä, miten arjen koulutyö linkittyy osaamisen kehitykseen. Toisin sanoen miten 
vaikuttavuutta voidaan mitata ja osoittaa ja jopa ennakoida yhä kompleksisemmassa muuttu-
vassa maailmassa.     

Tässä luvussa vaikuttavuutta tarkastellaan koulutuksen ja ennakoinnin näkökulmista. Joh-
datukseksi avataan vaikuttavuuden käsitteellistä sisältöä, johon myös tuodaan ennakoiva 
ote. Tämän jälkeen luodaan katsaus koulutuksen ja varsinkin perusopetuksen järjestä-
misen nykytilanteeseen. Lisäksi ennakoidaan eräiden tekijöiden tulevaisuuden kehitystä. 
Näitä ovat opettajien määrä, peruskouluverkon kehitys sekä perusopetuksen kustannusten 
kehitys. Lopuksi pohditaan, mitä koulutukselta odotetaan, jotta se olisi vaikuttavaa myös 
tulevaisuudessa. 

5.1  Vaikea osoittaa vaikuttavuutta

Vaikuttavuus on osa tuloksellisuusajattelua, joka kiinnittyi osaksi suomalaista koulutuksen 
arviointikulttuuria uuden julkishallintoajattelun myötä 1990-luvulla. Tuloksellisuusajattelun 
mukaisesti koulutus nähdään tuloksellisena, kun koulutusjärjestelmän kullekin organisaa-
tiomuodolle, oppilaitokselle ja yksilön oppimistoiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Jo 1990-luvun puolivälissä määriteltiin tuloksellisuuden 
keskeiset osa-alueet, joita ovat toiminnan tehokkuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus. (Pitkä-
nen 2019; OPH 1998.)  

Koulutusta pidetään tehokkaana, kun koulutusjärjestelmän, opetushallinnon ja opetusjärjes-
telyjen toimivuus, joustavuus ja ajoitus ovat olleet mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja 
kun opetus on ollut laadultaan hyvää. Vaikuttavaksi koulutus nähdään, kun se on tuottanut 
sellaisia valmiuksia, jotka ovat edistäneet sekä yksilön henkistä kasvua että yhteiskunnan, 
kulttuurin ja työelämän kehitystä. Koulutus nähdään taloudelliseksi yhtäältä silloin, kun kou-
lutusresurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta optimaalisesti, 
ja toisaalta silloin, kun resurssien määrä on tarkoituksenmukainen tuotettujen koulutus-
palveluiden määrän sekä palvelutuotannon rakenteen ja organisoinnin kannalta. (OPH 1998, 
19–21.)

Tuloksellisuusajattelu on 2000-luvulle siirryttäessä hieman hiipunut, mutta se ei ole sinänsä 
hävinnyt mihinkään. Tuloksellisuusnäkökulma on siirtynyt yhdeksi arviointikeskustelun 
kerrostumaksi. Esimerkiksi perusopetuksen laatukriteereissä todetaan tuloksellisuudesta 
arvioinnin näkökulmasta seuraavasti: ”Arviointi on perusopetuksen tuloksellisuuden arvioin-
tia, jossa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, taloudellisuus ja tehokkuus. Arvioinnin 
avulla selvitetään, miten opetussuunnitelma ja opetuksen tavoitteet toteutuvat sekä miten 
tuloksellista koulutus on.” (OKM 2012, 36.). 
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Viime vuosina on ilmaantunut viitteitä siitä, että perinteisen tuloksellisuusajattelun rinnalle 
on noussut erityisesti sen yksi osa-alue eli vaikuttavuus4 (vrt. Heliskoski ym. 2018). Taustaa 
tälle ajattelulle voidaan hakea yleisen tason hallintoparadigman muutoksesta, jossa vaikut-
tavuutta pyritään saamaan aikaiseksi ja todennetuksi monitasoisissa ja epähierakkisissa 
verkostomaisissa rakenteissa. Tällaisessa toimintaympäristössä 1990-luvulta periytyvä 
tuloksellisuusajattelu, jonka perustana korostuu selkeä vastuurakenne, ei välttämättä ole 
niin toimiva kuin aiemmin. 

OECD:n määritelmässä vaikuttavuus vastaa siihen, missä määrin interventio tai toimenpide on 
aiheuttanut tai sen odotetaan tuottavan merkittäviä positiivisia tai negatiivisia, aiottuja tai tahat-
tomia korkeamman tason vaikutuksia. Vaikuttavuus koskee toimenpiteen lopullista merkitystä 
ja sen mahdollisesti tuottamia vaikutuksia. Vaikuttavuudessa pyritään tunnistamaan toimenpi-
teen sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset, jotka ovat pidemmällä aikavälillä 
tapahtuvia tai luonteeltaan laajempia verrattuna pelkkien vaikutusten5 (effiency) tuottamiin 
alemman tason muutoksiin (ks. vaikutusketju jäljempänä). Välittömien tulosten lisäksi vaikutta-
vuuskriteerillä pyritään ottamaan huomioon toimenpiteen epäsuorat, toissijaiset ja mahdolliset 
seuraukset. Tämä on mahdollista tutkimalla kokonaisvaltaisia   ja kestäviä muutoksia järjestel-
missä tai normeissa ja toimenpiteen mahdollisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, ihmisoi-
keuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja ympäristöön. (OECD 2021f, 64.)

KUVIO 1. VAIKUTUSKETJU (HELISKOSKI YM. 2018, 5).

Lähde: The iooi method, Berttersmann Stiftung, muokattu Sitrassa. 

4 Termien käytössä on ollut vaihtelua ajan saatossa. Ennen kuin tuloksellisuusajattelu löi itsensä läpi 1990-luvulla, vaikuttavuus 
nähtiin lähes tuloksellisuuden synonyymina. Lisäksi tuloksellisuuden osa-alueiden osalta tehokkuutta edelsi tuottavuus. (Pitkänen 
2019, 105, 117.)

5 OECD kuvaa arviointikriteerien määrittelyssä vaikutusta termeillä effectinevess ja impact. Ensin mainittu kuvaa tavoitteen saavut-
tamista ja jälkimmäinen pidemmän aikavälin vaikutuksia. Termien hierakkisen luonteen perusteella termi effectiveness on tässä 
yhteydessä määritelty vaikutukseksi ja termi impact vaikuttavuudeksi (vrt. kuvio 1, ks. myös OECD 2021g).
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Toisella tavalla määriteltynä vaikuttavuudessa on kyse organisaation sisäisen tuotoksen (esim. 
oppimistulosten) suhdetta sen ulkopuoliseen kriteeriin, kuten esimerkiksi työelämän tarpeisiin 
tai jatko-opintokelpoisuuteen. Vaikuttavuus voidaan ymmärtää näin siirtovaikutuksena, 
impaktina, jota heijastaa tuotoksen käyttö- ja vaihtoarvo markkinoilla. Julkisten palveluiden 
näkökulmasta vaikuttavuus tarkoittaa yleensä yhteiskunnallisesti tavoitettavien asioiden 
saavuttamista. Näin esimerkiksi ammatillisen tutkinnon suorittaminen ei sinänsä ole vielä 
vaikuttavuutta, mutta silloin kun sen avulla työllistyy ja työelämä saa osaavat ja tuottavat 
työntekijät, kyseessä on koulutuksen vaikuttavuus. Koulutuksen perimmäinen vaikuttavuus 
on siis työmarkkinoiden hyvä toiminta. Toisaalta vaikuttavuudella voidaan nähdä olevan 
suorempiakin vaikutuksia (kuten esimerkiksi sivistystason yleinen kohoaminen), joita suoritetut 
tutkinnot omalta osaltaan indikoivat. (Korkeakoski & Silvennoinen 2008, 228; OPM 2007b, 15.) 

Vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös vaikutusketjun kautta, jossa jokainen vaihe tai askel 
tukee vaikuttavuuteen pääsemistä (kuvio 1). Vaikutusketjun ensimmäinen askel on panos 
(input), joka viittaa vaikutusketjuun käytettäviin resursseihin. Tästä on seurauksena teko 
(output), joka nähdään mitattavana tehtynä työnä. Tästä edetään seuraavaan vaiheeseen 
eli vaikutukseen, jolla tarkoitetaan konkreettisia muutoksia ihmisissä ja rakenteissa. 
Vaikutuksen aikaansaaminen on välttämätöntä, jotta voidaan edetä viimeiseen vaiheeseen 
eli vaikuttavuuteen (impact), joka tuottaa ihmisille hyvinvointia ja yhteiskunnallista hyötyä. 
Vaikutusketjuajattelussa vaikuttavuus nähdään tavoitteena, jota pitää myös voida mitata 
indikaattoreilla. Lisäksi vaikuttavuuden saavuttaminen nähdään pitkäkestoisena prosessina, 
jossa vaikuttavuutta syntyy keskipitkällä (3–6 vuotta) tai pitkällä aikavälillä (yli 6 vuotta). 
(Heliskoski ym. 2018, 5–6.)

Vaikutusketjua voidaan konkretisoida esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden laadintaprosessin kautta. Panoksena tälle prosessille on Opetushallituksen 
asiantuntijoiden sekä laajan sidosryhmäjoukon mittava suunnittelu- ja valmistelutyö, joka 
edellisen kerran toteutettiin 2010-luvun alussa. Tekona eli tuotoksena julkaistiin opetussuun-
nitelmien perusteet (OPH 2014). Vaikutuksena voidaan nähdä se, että opetussuunnitelmien 
perusteet vaikuttavat eli tuovat konkreettisia muutoksia opetuksenjärjestäjän ja koulujen 
toimintaan. Karvin arvioinnin mukaan OPS-perusteilla on ollut vaikutusta esimerkiksi arvi-
ointiin ja opettajien yhteistyöhön (Saarinen ym. 2021, 3). Vaikuttavuutena puolestaan voidaan 
nähdä osaamisessa tapahtuneet muutokset, joita voidaan mitata kansallisten oppimistulos-
ten arviontien sekä PISA-tutkimusten avulla.

Vaikuttavuuden mittaamisesta on tullut entistä vaikeampaa. Vaikuttavuuden seurannan ja 
arvioinnin haasteet liittyvät yleisellä tasolla siihen, että vaikutusten toteutumisen aikajänne 
on pitkä, vaikuttavat tekijät ovat monilukuisia ja vaikutusten kvantifioitavuus on vaikeaa, sekä 
siihen, että näistä johtuvien erillisvaikutusten arviointi on vaikeaa. Toiminnalla ilmenee usein 
myös merkittäviä ulkoisvaikutuksia sekä syrjäytymisvaikutuksia, joiden todentaminen on 
usein hankalaa käytettävissä olevalla seurantatiedolla. Menetelmällisiä haasteita edellisten 
lisäksi nousee siitä, että arviointi toteutetaan liian aikaisin suhteessa vaikutusten syntyyn, 
arvioitavat toimenpiteet ovat ainutkertaisia ja seuranta- ja arviointitieto on epätäydellistä. 
Edellisistä johtuen myös toimenpiteisiin valikoitumista voi olla vaikea kontrolloida. (Eskelinen 
& Valtakari 2020, 20.)

Kokeilujen osalta on myös syytä tuoda esille, että varsinkin uusissa kokeiluissa tarvitaan jo 
kokeilun aikaista ”ennakkoymmärrystä” siitä, mitä kokeilusta odotetaan syntyvän ja ovatko 
sen tulokset yleistettävissä laajempaan käyttöön. Kokeiluissa ei siis voi jäädä odottamaan tai 
jälkikäteen arvioimaan, mitä kokeilu on tuottanut. Sen sijaan kokeilun tuotokset pitää kyetä 
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tunnistamaan reaaliaikaisesti ja usein myös ennakoivasti. Kokeilujen tueksi tarvittaisiinkin 
arviointimalli, joka tunnistaa vaikutusten syntylogiikan sekä lisäksi reaaliaikaisen seuranjär-
jestelmän, lähtötilanteen kartoituksen sekä vaikuttavuutta ennakoivat indikaattorit. (Emt., 21.)

Taustalla on myös vaikutusmekanismin moniulotteisuus. Esimerkiksi osaamisen lisäänty-
miseen vaikuttavat monet tahot. Näitä ovat perinteisesti olleet opettajat, oppilaat, opettajat, 
koulu, opetuksen- ja koulutuksenjärjestäjä sekä opetushallinto. Koulumaailmaan vaikuttavat 
kuitenkin yhä enemmän myös muut toimijat, kuten koulusektorin ulkopuoliset viranomaiset, 
vanhemmat, työnantajat, kolmannen sektorin edustajat, opetusmateriaalin ja opetusteknolo-
gian tuottajat ja sosiaalinen media. 

Vaikuttavuus on siis yhä enemmän verkottunutta. Tämäntyyppisessä vaikuttavuusmaastossa 
ei yksittäiselle taholle voi määritellä mitattavaa vaikuttavuustehoa. Toisaalta voidaan myös 
ajatella, että vaikuttavuutta voidaan määritellä siten, että jos on loogisesti osoitettavissa, että 
joillain toimilla, kuten opetussuunnitelmien perusteilla, on todennäköisesti vaikuttavuutta 
esimerkiksi oppimistulosten paranemiseen, voidaan puhua vaikuttavuudesta. (Ks. Heliskoski 
ym. 2018, 6–7.) 

Tässä myös ennakoinnilla on roolinsa siten, että sen avulla voidaan etukäteen määritellä eri-
laisia vaikuttavuusreittejä ja vaikuttavuusverkostoja, kun ollaan esimerkiksi laatimassa uusia 
opetussuunnitelmia. Tämä helpottaa osaltaan mittareiden ja indikaattoreiden laadintaa, joita 
tarvitaan myös tulevaisuudessa. On myös hyvä ennakoida esimerkiksi sitä, millaisia uuden-
laisia tietolähteitä big data ja tekoäly muodostavat. Kun toiminta hajautuu, tiedon louhinnalla 
voidaan toiminnan ilmentymiä koota uudestaan yhteen, ja tätä kautta voidaan mahdollisesti 
rakentaa uusia indikaattoreita. 

Kaiken kaikkiaan vaikuttavuus ja sen mittaaminen on haasteellista. Voidaan kuitenkin ylei-
sesti todeta, että aina jos toiminta on kutakuinkin järkevää, sille löytyy mittari. Vaikuttavuut-
takin voi siis mitata; joskus se on hieman vaikeampaa, mutta tuskin koskaan mahdotonta.            

5.2  Koulutuksen järjestämisen tilannekuva ja tulevaisuuden 
kehitys

Seuraavassa käydään läpi joitain keskeisiä koulutuksen järjestämiseen ja vaikuttavuuteen 
liittyviä osa-alueita. Näihin kuuluvat peruskouluverkko ja opettajatarve, joiden tulevaa kehi-
tystä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi tarkastellaan ryhmäkokojen kehitystä. Vaikut-
tavuuden osalta tarkastellaan osaamisen kehitystä 2000-luvun aikana. Alaluvussa avataan 
myös koulutuskustannusten kehitystä ja ennakoidaan peruskoulumenojen tulevaisuuden 
kehitystä. Tavoitteena ei ole tehdä kattavaa koulutuksen tai perusopetuksen tilannekatsa-
usta, vaan kuvata vaikutusketjun luonnetta ja koulutuksen vaikuttavuutta eräiden avainteki-
jöiden näkökulmasta.  

Peruskouluverkko harvenee tulevaisuudessa

Kouluverkko on osa koulunpitoa, ja sen ylläpito ja suunnittelu liittyy vahvasti koulutuspal-
veluiden tuottamiseen kunta- ja aluetasolla. Kouluverkko voidaan nähdä näin keskeisenä 
resurssina, joka luo edellytykset koulutuksen vaikuttavuudelle.  
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Kouluverkon ylläpitäminen tulee tulevaisuudessa entistä haasteellisemmaksi, kun ikäluokat 
pienenevät. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan peruskouluikäisten määrä vähenee 
reilusti yli sadalla tuhannella vuoteen 2040 mennessä. Peruskouluikäisiä (7–15 vuotiaita) oli 
vuonna 2018 noin 550 000. Väestönennusteen mukaan määrä nousee 2020-luvun alkupuo-
lella noin 555 000:een, minkä jälkeen määrä lähtee pitkään ja selvään laskuun aina vuoteen 
2032 asti, jolloin oppilaita olisi noin 442 000. Tästä lasku edelleen jatkuisi, mutta lievempänä. 
Vuonna 2040 peruskouluoppilaita olisi tämän mukaan noin 423 000. Laskua olisi siis lähes 
neljännes nykytilanteeseen nähden. (Tilastokeskus 2019.)

Tämä heijastuu väistämättä myös peruskoulujen määrään, joka Opetushallituksen selvityk-
sen mukaan vähenee huomattavasti tulevaisuudessa. Kehitys jatkaa koko 2000-luvun jatku-
nutta trendiä, jolloin koulujen määrä on vähentynyt noin 40 prosenttia. (Nyyssölä & Kumpu-
lainen 2020.)

Opetushallituksen selvityksessä lähtökohtana on kolme laskelmaa, jotka perustuvat Tilas-
tokeskuksen väestöennusteeseen sekä keskimääräisen koulukoon ennakoituun kehityk-
seen vuoteen 2040 asti. Ensimmäinen laskelma lähtee siitä oletuksesta, että koulujen 
keskimääräinen koko kehittyy aiemman kaltaisesti vuoteen 2040 asti. Tämän mukaan 
koulujen keskimääräinen oppilasmäärä kasvaisi 236 oppilaasta 336 oppilaaseen. Laskelman 
tuloksena peruskoulujen määrä lähes puolittuisi vuoteen 2040 mennessä. Toisin sanoen 
koulujen määrä tulisi laskemaan nykyisestä noin 2 300:sta vajaaseen 1 300 kouluun (46 %). 
(Emt.)

Toisessa laskelmassa oletetaan, että koulujen määrän vähenemistä pyritään hillitsemään 
kansallisen ja alueellisen tason toimilla. Tällöin keskimääräinen oppilasmäärä jäisi hieman 
edellistä ennustetta matalammaksi, 288 oppilaaseen vuonna 2040, ja vastaavasti koulujen 
määrä korkeammaksi, vajaaseen 1 500 kouluun. Vähennystä nykyiseen määrään olisi runsas 
kolmannes (37 %). Kolmannessa laskelmassa oletetaan, että koulujen keskimääräinen oppi-
laskoko pysyisi nykyisellä eli vuoden 2018 tasolla 236 oppilaassa. Tässä laskelmassa koulu-
verkko muuttuisi selvästi aiempia laskelmia vähemmän. Vuonna 2040 kouluja olisi noin 1 800 
eli 23 % vähemmän nykyiseen verrattuna. (Emt.) 

Kouluverkon kehityksessä ilmeni selviä eroja maakuntien välillä. Selvityksen mukaan kou-
lujen määrä vähenisi varsinkin Pohjanmaalla, Satakunnassa, Kainuussa ja Etelä-Savossa, 
joiden osuudet vähennyksissä olisivat enemmillään 60–70 %:n tuntumassa. Vastaavasti 
pienimmillään vähennystä olisi Uudellamaalla, vajaa neljännes, ja Ahvenmaalla laskua olisi 
kymmenyksen verran. (Emt.) 

Laskelmat osoittavat selvää tulevaisuuden kehityssuuntaa, jossa peruskouluverkko harvenee 
ja keskimääräinen koulukoko kasvaa. Toisaalta myös tulevaisuudessa jokaisella lapsella ja 
nuorella on asuinpaikasta riippumatta oikeus tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen perusopetuk-
seen. Huomiota tuleekin kiinnittää siihen, että tulevaisuudessa vahvistetaan koulun toiminta-
kulttuuria ja rakennetaan oppivaa yhteisöä. Nämä ovat keinoja, joiden avulla voidaan osaltaan 
lieventää kouluverkon harvenemisesta aiheutuvia haasteita. (Emt.) 

Lisäksi voidaan todeta, että kouluverkon haasteet tulee nähdä yhteydessä perusopetuksen 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Toimivan toimintakulttuurin luominen tulee olla kehit-
tämisen keskiössä kaiken kokoisissa kouluissa. Toimintakulttuuri rakentuu muun muassa  
vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä, oppimisympäristöistä, yhteisön osaami-
sesta ja kehittämisestä sekä pedagogisesta johtajuudesta. Toimintakulttuurin ytimessä on 
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näkemys koulusta oppivana yhteisöä, joka kannustaa kaikkia sen jäseniä oppimiseen. (Emt.; 
OPH 2014.)

Kouluverkko kytkeytyy samalla myös koulumaailman yleisiin kehitystrendeihin, joihin kuulu-
vat koulutuksen opetuksen henkilökohtaistuminen, oppimisen kaikkiallistuminen ja opetus-
teknologian kehitys. Pitkällä aikavälillä nämä trendit voivat tuottaa uudenlaisia lähtökohtia ja 
mahdollisuuksia kouluverkon suunnitteluun. 

Koulutusalan henkilöstön ennakoidaan vähenevän tulevaisuudessa 

Opettajat ovat koulutuksen keskeinen resurssi. Opettajien työpanoksen myötä tapahtuu vai-
kutusta eli oppimista ja tätä kautta vaikuttavuutta eli osaamistason nousua. Opettajatarpeen 
mitoitus on keskeinen osa opetuksen ja koulutuksenjärjestämiseen liittyvää suunnittelua.    

Tulevaisuuden opettajatarpeeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten väestökehitys ja opettajien 
ikärakenne. Lisäksi opettajatarpeisiin vaikuttavat opetussuunnitelmien ja tutkintojen raken-
teelliset muutokset, tuntijakoratkaisut, opettajankoulutuksen kesto ja mahdolliset keskeyt-
tämiset opiskelussa sekä opettajien ammatillinen liikkuvuus ja eläköityminen. Huomioon 
on otettava myös erilaiset toimintaympäristön muutokset. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset 
koulutusuudistukset, yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset ja muutokset tulevai-
suuden osaamistarpeissa. Koska opetustehtävät moninaistuvat tulevaisuudessa, on enna-
koinnissa myös tärkeää huomioida aiempaa paremmin perinteisten koulutusasteiden ulko-
puolelle jäävät opettajaryhmät. Samoin on syytä huomioida mahdollisuuksien mukaan kaikki 
opettajankoulutusta edellyttävät tehtävät sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. (Nissinen 
& Välijärvi 2011; Jokinen ym. 2014; VN 2020a.) 

Myös jatkuvan oppimisen tavoitteet ja niiden nivoutuminen osaksi muun muassa korkea-
koulujen toimintaa sekä oppivelvollisuuden laajentaminen vaikuttavat opettaja- ja ohjaustar-
peisiin. Lisäksi alueiden erilaistuvilla koulutustarpeilla ennakoidaan olevan suuria vaikutuk-
sia opettajatarpeisiin. (OPH 2020a.) 

Väestökehityksen ja opettajatiedonkeruun tulosten perusteella voidaan päätellä, että luo-
kanopettajakoulutuksen nykyisiä koulutusmääriä on jatkossa tarpeen vähentää asteittain 
oppilasikäluokkien huomattavan pienenemisen vuoksi. Väestökehityksellä näyttäisi olevan 
vastaavanlaista vaikutusta myös aineenopettajien tarpeeseen. Lisäksi on syytä seurata myös 
väestökehityksen ja maahanmuuton sekä toisaalta suurten opettajaryhmien eläköitymisen 
yhteisvaikutuksia. Ne tulee ottaa huomioon opettajankoulutuksen määrällisistä tavoitteista 
päätettäessä. Opettajatarpeen ennakoinnissa on myös seurattava työelämän muutoksia ja 
uusien ammattien syntyä. Kaiken kaikkiaan lähtökohtana tulee olla, että resurssit suunna-
taan tulevaisuudessa oikein todellisten opettajatarpeiden mukaan. (Emt.) 

Myös Osaamisen ennakointifoorumin tulokset ovat samansuuntaiset. Foorumin mukaan kou-
lutusalan ennakoidaan työllistävän nykyistä vähemmän työvoimaa tulevaisuudessa. Vuoteen 
2035 mennessä työllisten määrän arvioidaan supistuvan nykyisestä noin 219 000:sta noin 
193 500:aan. Vuoden 2016 työllisten määrään nähden laskua on 12 %. Arvio sisältää opet-
tajien lisäksi kaikki koulutustoimialalla työskentelevät. On myös syytä ottaa huomioon, että 
koulutussektorilta eläköityy huomattavasti työvoimaa lähivuosina. Joka toisen ennakoidaan 
poistuvan työvoiman ulkopuolelle vuoteen 2035 mennessä. Poistuvien tilalle tarvitaan uutta 
koulutettua työvoimaa. (Ks. Hanhijoki 2020.)
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Koulutusalalle ennakoitu poistuma on keskivertoa suurempi muihin toimialoihin nähden. 
Työvoiman vähenemiseen koulutusalalla vaikuttavat muun muassa julkisen talouden sääs-
tötarpeet. Niiden ennakoidaan osaltaan kannustavan kehitykseen, joka johtaa suurempiin 
yksiköihin ja tiiviimpään yhteistyöhön yli oppilaitosrajojen. Samoin ikäluokkien pieneneminen 
ja väestön keskittyminen yhtäältä harventavat oppilaitosverkkoa ja toisaalta vähentävät hen-
kilöstön tarvetta. Mikäli oppimista tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla, voi myös tämä 
vähentää oppilaitosten määrä ja opettajien tarvetta. (Ks. Nyyssölä & Kumpulainen 2020.)

Kuten edellä todettiin, koulutusalan henkilöstön kokonaismäärän ennakoidaan laskevan. 
Ison kuvan sisällä on kuitenkin vaihtelua siinä, miten henkilöstötarve eri tehtävissä kehittyy. 
Yhtenä tähän liittyvänä tekijänä on jatkuvan oppimisen merkityksen kasvu, jota työelämän ja 
yhteiskunnan muutostahti korostaa. Jatkuvasta oppimisesta ja ohjauspalveluiden kasvavasta 
tarpeesta puolestaan seuraa koulutusalan työvoiman kysynnän kasvua. Lisäksi osaamisen 
ja yksilöllisen oppimisen korostuminen lisää koulutuksen ja tuen ammattilaisten kysyntää. 
Samalla kasvaa tarve elinikäisen oppimisen ohjaukseen. Myös yhteiskunnan monikulttuuris-
tuminen ja koulutusviennin kasvu vaikuttavat ennakoinnin mukaan myönteisesti alan työlli-
syysnäkymiin. (Emt.) 

Toisaalta siinä, missä jatkuvan oppimisen tarve kasvattaa opettajatarvetta, samaan aikaan 
kehittyvät oppimisympäristöt (etäopetus, virtuaaliset oppimisympäristöt sekä kaikille avoi-
met verkkokurssit) voivat hidastaa tarpeen lisääntymistä. Lisäksi ohjaus- ja neuvontapalve-
luissa on nähtävillä vahvaa digitalisoinnin tarvetta ja sen tuottamaa potentiaalia, minkä enna-
koidaan vaikuttavan tarvittavan työvoiman määrään ja profiiliin. (Emt.) 

Yksi koulutusalan työvoimatarpeeseen vaikuttava tekijä on varhaiskasvatuksen lakiuudis-
tuksen edellyttämä varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustason nosto vuoteen 2030 men-
nessä. Tämän mukaisesti varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää opettajia, joita voidaan saada 
lisäkouluttamalla olemassa olevaa henkilöstöä tai kouluttamalla uusia opettajia. Osaamista 
tarvitaan siis lisää, mutta kasvutarve henkilöstömäärissä ei välttämättä ole niin suurta kuin 
äkkiseltään voisi päätellä, koska tarpeeseen voidaan vastata henkilöstörakenteen muuttumi-
sella. (Emt.) 

Yleisemmällä tasolla opettajantarpeen kehityksessä tulee kiinnittää huomiota myös opetta-
jan ammatin vetovoimaisuuden turvaamiseen. Suomessa opettajan ammatti on perinteisesti 
koettu kiinnostavana (OPH 2020a). Tämä edellyttää riittäviä täydennyskoulutusmahdollisuuk-
sia sekä oppimisen ja opettamisen, työhyvinvoinnin sekä oppilaitosjohtamisen kehittämistä. 

Koulujen ryhmäkoot ovat varsin pieniä

Koulutuksen ja opetuksen järjestämiseen kuuluu monia päätettäviä asioita, joihin voidaan 
opettaja- tai koulu- ja tai kuntatasolla vaikuttaa resurssien puitteissa. Vaikutusketjunäkökul-
masta koulujen ryhmäkokojen mitoitus voidaan nähdä keskeisenä toiminnallisena resurs-
sina, joka mahdollistaa opetuksen järjestämisen.

Opettajatiedonkeruun mukaan keskimääräinen opetusryhmäkoko 1.–6.-luokilla oli 18,9 oppi-
lasta vuonna 2019. Luku oli 7.–9.-luokilla pienempi eli 16,9. Kun lukuja vertaa edelliseen tie-
donkeruuseen vuodelta 2016, niin opetusryhmät 1.–6.-luokilla pienenivät 1,2 oppilaan verran. 
7.–9.-luokilla ryhmäkoot vastaavasti kasvoivat 1,0 oppilaan verran. Opetusryhmiä, joissa 
oli yli 30 oppilasta, oli 4,2 prosenttia kaikista 1.–6.-luokkien opetusryhmistä vuonna 2019. 
Vastaavasti 25–29 oppilaan ryhmien osuus oli 13,5 prosenttia. Verrattaessa vuoteen 2016 
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suurten opetusryhmien (yli 25 oppilaan) yhteenlaskettu osuus kasvoi 4,1 prosenttiyksikköä. 
Pienimmät opetusryhmäkoot ovat maaseutumaisissa ja suurimmat kaupunkimaisissa kun-
nissa. (OPH 2020b.) 

Kokonaisuudessaan opetuksen ryhmäkoot ovat varsin pieniä, vaikka koulukohtaisia eroja voi 
toki olla. Laajemmassa katsannossa ryhmäkoot kytkeytyvät paikallisella tasolla esimerkiksi 
kouluverkon suunnitteluun, opettajaresursseihin, valinnaisaineiden opiskelumahdollisuuk-
siin sekä kunnan tai koulutuksen järjestäjän taloudellisiin resursseihin. Yhdessä nämä muo-
dostavat koulutuksen järjestämisen toiminnallisen perustan, joka luo edellytykset koulutuk-
sen vaikuttavuudelle. 

Tätä kokonaisuutta voidaan tarkastella myös systeemiajattelun näkökulmasta, jossa jokainen 
osa-alue vaikuttaa toiseen, mikä on otettava toiminnan suunnittelussa huomioon. Systee-
miajattelussa voidaan myös arvioida ja ennakoida, miten koulutuksen järjestämisen eri osa-
alueet kytkeytyvät koulutuksen vaikuttavuuteen ja miten paikallisella tasolla vaikuttavuutta 
voidaan parantaa.      

Osaamisen kehitys on pysähtynyt ja osin heikentynyt

Osaamisen kehitys muodostaa keskeisen tematiikan, jonka avulla koulutuksen vaikuttavuutta 
voidaan arvioida. Osaamisen kehitystä voidaan tarkastella usealla tavalla. Eräs tapa on tar-
kastella osaamista väestön koulutusrakenteen kehityksen kautta. 

Yhtenä sodanjälkeisenä yhteiskuntapoliittisena lähtökohtana on ollut väestön koulutustason 
nostaminen. Usein käytetty indikaattori tässä on vähintään toisen asteen tutkinnon suorit-
taneiden osuuden muutokset. 1960-luvun alussa noin neljänneksellä 25–34-vuotiaista oli 
vähintään ylemmän toisen asteen tutkinto. 1970-luvun puoleen väliin mennessä osuus oli 
noussut puoleen. Nykyinen, runsaan 80 prosentin osuus saavutettiin jo 1990-luvun alussa. 
(Cedefop 1997, 16; Tilastokeskus 2012, 24.) Koulutason nousu on näin hiipunut. Vuonna 2010 
vähintään ylemmän toisen asteen (perusasteen jälkeinen) tutkinto oli 85,0 %:lla 25–34-vuoti-
aista. Vuonna 2020 osuus oli samalla tasolla (85,4 %). (Tilastokeskus 2021a).

Toisaalta koulutuksen läpäisy on parantunut jonkin verran 2000-luvulla. Lukuvuosien 2003/2004 
ja 2009/2010 välillä kolmessa vuodessa tutkintonsa ammatillisen koulutuksen suorittaneiden 
osuus vaihteli 49,5–54,3 prosentin välillä. Lukuvuosien 2010/2011–20116/2017 osuudet olivat 
hieman korkeammat (55,9–60,1 %). Ammattikorkeakoulusta neljässä ja puolessa valmistuneiden 
osuus on noussut lukuvuosien 2000/2001 ja 2015/2016 välillä 42,1 %:sta 55,9 %:iin. Lukuvuodesta 
2006/2007 lähtien nousu on ollut hyvin tasaista.  Yliopistoissa vastaava kehitys on 27,3 %:sta  
34,4 %:iin, kun tarkastelun kohteena ovat viiden ja puolen vuoden aikana valmistuneet, joskaan 
kehitys ei ole ollut tasaista. (Vipunen.) Tämä kertoo osaltaan siitä, että koulutusjärjestelmä on 
onnistunut edistämään opintojen suorittamista, mikä puolestaan kertoo tehokkuuden ja tuotta-
vuuden kasvusta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen parantuneen läpäisyn taustalla vaikuttanee 
osaltaan myös ammatillisen koulutuksen yleisen vetovoimaisuuden lisääntyminen. 

Koulutustasoa voidaan tarkastella myös inhimillisenä pääomana. Suomen Pankki on ennakoi-
nut inhimillisen pääoman merkitystä talouskasvun kannalta pitkällä aikavälillä. Inhimillisen 
pääoman laadun kehitystä on tarkasteltu tutkintoon käytettyjen koulutuspalvelujen kertymänä, 
jota on mitattu kumulatiivisesti kutakin tutkintoa kohden käytetyillä koulutusmenojen määrällä. 
Tulosten perusteella inhimillisen pääomakannan kehitystä on tähän asti tukenut erityisesti työi-
käisen väestön keskimääräisen koulutustason jatkuva kohoaminen, kun uusien työmarkkinoille 
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saapuvien sukupolvien koulutaso on ollut eläkkeelle siirtyviä korkeampi. Myös työikäisten määrä 
on kasvanut 2020-luvun vaihteeseen asti, jonka jälkeen määrä alkaa pienetä. (Mäki-Fränti ym. 
2021.) 

Tulevaisuuden uhkana on koulutason kohoamisen päättyminen. Uusien työmarkkinoille tulevien 
ikäluokkien koulutustaso on edelleen keskimäärin korkeampi kuin eläkkeelle siirtyvillä, mutta 
nuorimpien ikäluokkien koulutustaso on alkanut laskea. 1970- ja 1980 vaihteessa syntyneet edus-
tavat kaikkein koulutetuimpia ikäluokkia.  Suomen Pankki on tehnyt tämän kehityskulun pohjalta 
vuodelle 2070 asti ulottuvan skenaarion, jossa inhimillinen pääoma kasvaa vielä 2030-luvun ajan 
mutta alkaa 2050-luvulle tultaessa pienentyä. (Emt.)

Tämän lisäksi on laadittu kaksi optimistisempaa skenaariota, joissa inhimillisen pääoman 
heikkenemistä pyritään hillitsemään. Perusskenaariossa opiskelijakohtaisia koulutusmenoja 
kasvatetaan, jolloin inhimillisen pääoman määrän kasvu hidastuisi merkittävästi 2040-luvulle 
tultaessa ja pysähtyisi 2050-luvulla kokonaan. Optimistisimmassa skenaariossa lisätään myös 
maahanmuuttoa, jolloin inhimillinen pääoma kasvaisi ennustejakson loppuun, vaikkakin kasvu 
hidastuisi 2040-luvulla huomattavasti. (Emt.)

Oppimistulosten tarkastelu on toinen keskeinen tapa tarkastella osaamisen kehitystä. 
PISA-tutkimukset tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden, koska niiden tulokset ovat osittain 
vertailtavissa eri havaintovuosien välillä. 

Pidemmän aikavälin tarkastelussa havaitaan, että oppimistulokset ovat olleet laskussa. 
PISA-tutkimuksia on tehty kolmen vuoden välein alkaen vuodesta 2000. Suomessa osaa-
minen on tasaisesti heikentynyt vuodesta 2006 alkaen kaikilla pääalueilla eli lukutaidossa, 
luonnontieteissä ja matematiikassa. Toisaalta kansainvälisesti vertailtuna osaaminen on 
Suomessa edelleen korkeatasoista. Suomi edustaa sekä Euroopan että OECD-maiden huip-
pua yhdessä Viron kanssa. (Leino ym. 2019, 122.)

Tulosten heikkenemisen syynä näyttäisi kaikilla arviointialueilla olevan erityisesti heikkojen 
osaajien määrän kasvu. Esimerkiksi lukutaidossa tuloksia voidaan verrata vuosien 2018 ja 
2009 välillä, jolloin kyseinen osaamisalue oli pääalueena. Vertailussa havaitaan, että erin-
omaisten lukijoiden (korkeimmat suoritustasot 5 ja 6) osuus on pysynyt ennallaan havain-
tokertojen välillä, mutta heikoimpien lukijoiden (suoritustason 2 alle jääneiden) osuus on 
kasvanut yli viisi prosenttiyksikköä. Kun tarkastellaan lukutaidon 2000-luvun kehitystä koko 
otospopulaation osalta, osaamista kuvaava pistemäärät ovat laskeneet kolmen päähavainto-
vuoden osalta seuraavasti: 2000 (547), 2009 (536), ja 2018 (520). (Leino ym. 2019, 122, 148.)

Kokonaistarkastelussa voidaan myös havaita, että alueiden väliset erot oppimistuloksissa 
ovat olleet PISA-tutkimusten perusteella pieniä. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla PISA-tu-
losten vaihtelu on muita alueita suurempaa. Tämän voidaan ajatella heijastavan alueellista ja 
koulujen eriytymistä, jota useissa tutkimuksissa on havaittu tapahtuvan suurimmissa kau-
pungeissa. Lisäksi viimeisimpien tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaiden sosioe-
konomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin on voimistunut. (Leino ym. 2019.) 

Karvin tekemät kansalliset oppitulosten arvioinnit ovat samansuuntaisia edellä kuvatun 
kanssa. Yhteiskunnallisesta tarkastelunäkökulmasta laajin yhteinen kehittämisen kohde 
liittyy eriarvoistumiskehitykseen, jota on havaittu lähes kaikilla koulutusasteilla. Oppilaiden 
ja opiskelijoiden osaamisen erot ovat kasvaneet useilla koulutusasteilla sekä myös pitkit-
täistutkimuksin tarkasteltuna, eikä koulutusjärjestelmä näytä pystyvän niitä tasaamaan. 
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(Väätäinen 2019.) Erot alueiden ja niiden sisällä ovat kasvaneet. Varsinkin suurimmissa kau-
pungeissa perusopetuksen oppilaiden keskimääräisissä taidoissa ilmenee eroja koulujen 
välillä. Kansainvälisesti tarkasteltuna erot ovat kuitenkin edelleen varsin maltillisia. (Ukkola 
& Väätäinen 2021.)

Bernelius ja Huilla (2021) ovat puolestaan kiinnittäneet tutkimuksensa perusteella huomiota 
sosiaaliseen ja alueelliseen eriytymiseen, joka tuo sekä paikallisen että kansallisen tason 
haasteita perusopetus- ja varhaiskasvatusjärjestelmälle. Tutkimuksessa ilmeni erityi-
sen huolestuttavana signaalina osaamiserojen kasvu sekä oppilaiden että koulujen välillä. 
Samalla huono-osaisuus alueellistuu, minkä taustalla on alueellisen tason sosioekonominen 
ja etnisen segregaation vaikutus. Niillä peruskouluilla, jotka jäävät maantieteellisesti ja sosi-
aalisesti syrjään, on heikommat edellytykset saavuttaa hyviä oppimistuloksia. 

Erityisessä riskissä olevista kouluista suurin osa sijaitsee isojen kaupunkien huono-osais-
tuneissa naapurustoissa. Sama eriytymisen dynamiikka näkyy varhaiskasvatuksessa, ja se 
heijastuu lasten tasa-arvolähtökohtiin, kun he siirtyvät perusopetukseen. Toisaalta kansain-
välisessä vertailussa Suomen vahvuuksina ilmenevät institutionaalisen laadun vakaus sekä 
edelleen maltillisena näyttäytyvä eriytyminen. Lisäksi suomalaisella järjestelmällä on hyvät 
edellytykset panostaa tasa-arvon tukemiseen malleilla, jotka perustuvat varsinkin myöntei-
sen erityiskohtelun resursointiin sekä yli sektorirajojen toteutettavaan yhteistyöhön. (Emt.)

Karvi on myös äskettäin arvioinut esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perustei-
den (OPS) 2014 toimeenpanoa, johon kuuluu OPS-perusteiden käyttöönoton ja etenemisen 
tarkastelu. Arvioinnin mukaan suurimmat OPS-perusteiden aiheuttamat vaikutukset olivat 
esiopetuksessa lapsen aktiivisen toimijuuden lisääntyminen ja lasten osallisuus toiminnan 
suunnitteluun. Perusopetuksessa puolestaan suurimmat vaikutukset olivat arvioinnin muu-
tokset, monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestäminen ja lisääntynyt opettajien yhteis-
työ. (Saarinen 2021, 3.)

Vaikuttavuuden kannalta on huomioarvoista, että OPS-perusteiden toimeenpanolla voidaan 
osoittaa olevan vaikutusta opetukseen, koska vaikutusketjun kautta OPS-perusteilla voidaan 
olettaa olevan vaikuttavuutta oppimistuloksiin. Kansainvälisesti tarkasteltuna oppimistulok-
set ovat Suomessa hyviä, mikä kertoo osaltaan OPS-perusteiden vaikuttavuudesta, mutta 
haasteena ovat heikentyvät tulokset. 

Toisaalta OPS-perusteiden vaikuttavuus ja koulutuksen läpäisyn tehostuminen kertovat siitä, 
että itse koulutusjärjestelmä toimi varsin tehokkaasti. Syitä heikkenevään osaamiseen on siis 
haettava myös koulun ulkopuolelta. Tähän teemaan palataan pääluvun lopussa. 

Koulutuksen käyttömenot ovat vähentyneet 2000-luvulla, mutta 
perusopetuksessa on ollut kasvua

Koulutuskustannukset ovat keskeinen koulutukseen suunnattujen resurssien indikaattori. 
Vaikutusketjussa ne kuvaavat koulutukseen käytettyä panosta, joka käytännössä ilmenee 
esimerkiksi opettajien ja oppilashuollon työpanoksena, kouluverkkorakenteena, valinnaisai-
neiden opiskelumahdollisuuksina ja opetusryhmäkokoina. Seuraavassa käydään tarkemmin 
läpi koulutuskustannusten kehitystä sekä kokonaisuudessaan että opiskelijakohtaisten kus-
tannusten osalta. 
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Koulutuksen käyttömenot vuonna 2019 olivat yhteensä 12,3 miljardia euroa. Suurimman osuu-
den koulutuksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetuk-
seen käytettiin 5,1 miljardia euroa vuonna 2019, mikä oli 41,4 % kokonaismenoista. Seuraavaksi 
suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, joihin käytettiin 2,3 miljardia 
euroa (18,6 %) ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,8 miljardia euroa (14,8 %). 
Lukiokoulutuksen menot olivat 728 miljoonaa euroa (6,1 %). (Tilastokeskus 2021b, taulukko 1.) 

TAULUKKO 1. KOULUTUKSEN REAALISET KÄYTTÖMENOT KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN 
VUONNA 2000–2019, MILJ. EUROA (TILASTOKESKUS 2021B). 

Käyttökohde 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Esiopetus 154 362 348 344 352 350 353 351 363 363 363 372

Perusopetus 4 474 4 593 4 596 4 507 4 485 4 528 4 552 4 529 4 714 4 772 4 863 5 081

Lukiokoulutus 823 807 776 759 747 743 740 722 734 734 730 753

Ammatillinen 
koulutus 

1 671 1 909 2 158 2 153 2 127 2 082 2 041 1911 1 901 1 786 1 806 1 819

Ammattikorkea-
koulukoulutus

860 947 1 000 981 953 919 877 866 921 926 929 961

Yliopistokoulutus 
ja -tutkimus

2 233 2 248 2 412 2 482 2 405 2 359 2 327 2 277 2 295 2 296 2 268 2 287

Muu koulutus 487 486 494 493 491 487 482 470 477 474 475 479

Opintotuki 1 060 985 972 902 860 838 854 843 871 711 512 518

Yhteensä 11 761 12 337 12 755 12 623 12 421 12 306 12 226 11 968 12 275 12 062 11 946 12 269

Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat reaalisesti vähentyneet vuoden 
2010 jälkeen. Kun tarkastellaan vuosia 2000–2019, koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opis-
kelijakohtaiset menot olivat korkeimmillaan vuonna 2010. Menokehityksessä on eroja koulu-
sektoreittain. Esi- ja perusopetuksen menot ovat reaalisesti kasvaneet vuoteen 2010 verrat-
tuna, kun taas muiden koulutussektoreiden menot ovat laskeneet. 2010-luvun aikana eniten 
ovat laskeneet ammatillisen koulutuksen menot. (Tilastokeskus 2021b.)

Suhteessa bruttokansantuotteeseen koulutuksen käyttömenot olivat 5,1 prosenttia vuonna 
2019. Osuus on vuodesta 2010 alkaen laskenut. (Emt.) Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen 
koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus on hieman OECD-maiden keskiarvoa suurempi 
mutta Pohjoismaita pienempi (OECD 2021c, 252).

Kun tarkastellaan ostovoimaeroilla korjattuja oppilaskohtaisia kustannuksia, suurimmassa 
osassa OECD-maita käytettiin vuonna 2018 enemmän varoja oppilasta kohden vuoteen 2012 
verrattuna. Suomessa suuntaus oli kuitenkin viiden muun Euroopan maan kanssa päinvastai-
nen. Toisin sanoen vuonna 2018 oppilasta kohden käytetty summa oli pienempi kuin vuonna 
2012. Toisaalta koulutusmenot olivat Suomessa vuonna 2018 korkeammat kuin OECD-maissa 
keskimäärin sekä perus- ja toisen asteen koulutuksessa että korkea-asteen koulutuksessa. 
(OECD 2021c; OKM 2021d.)

Vuonna 2018 esiopetuksen käyttökustannukset olivat keskimäärin noin 5 900 euroa oppilasta 
kohden ja perusopetuksen käyttökustannukset 9 100 euroa oppilasta kohden. Kuntakohtaisia 
ääripäitä tarkasteltaessa havaitaan, että perusopetuksessa oppilaskohtaisen kustannuksen 
maksimi oli 20 776 euroa ja vastaavasti minimi 6 832 euroa oppilasta kohden. Korkeimmat 
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perusopetuksen kustannukset olivat alle 2 000 asukkaan kunnissa, josta ne pienenivät kun-
takoon kasvaessa 20 000 – 40 000 asukkaaseen, mutta sitä isommissa ne hieman jälleen 
kasvoivat. Hajonta on kuitenkin suurta eri kuntakokoluokkien sisällä. Suurilla kaupungeilla 
on muita kuntia korkeammat perusopetuksen kustannukset, mikä saattaa johtua siitä, että 
suurilla kaupungeilla on kunnan talouden puolesta mahdollista panostaa muita enemmän 
koulutuksen laatuun. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että kielten ja muiden valinnaisainei-
den tarjonta voi olla laajempaa. (VM 2020, 181–182.) 

Lisäksi vertailussa havaittiin, että oppilaskohtaiset kustannukset ovat korkeita pienten kun-
tien ohella myös väestöään menettävissä kunnissa. Väestöään menettävissä kunnissa oppi-
laskohtaiset kustannukset ovat kautta linjan korkeammat kasvaviin kuntiin verrattuna. Tähän 
saattaa vaikuttaa se, että vähenevän väestömäärän kunnissa kouluverkkoa ei ole sopeutettu 
alemman oppilasmäärän mukaiseksi. (Emt.) Toisaalta, kun tarkastellaan kaikkein pienimpiä 
kuntia, joissa on vain yksi koulu ja ikäluokan koko on alle 20 oppilasta, sopeuttamistoimien 
löytäminen voi olla vaikea, mikä puolestaan johtaa yksikkökustannuksen nousuun. Myös 
kunnan olosuhteet, kuten suuri pinta-ala, pitkät kunnan sisäiset etäisyydet ja saaristoisuus, 
voivat vaikuttaa opetuksen järjestämisen kustannuksiin. (Emt., 182–183.) 

Isossa kuvassa koulutuskustannusten kehityksessä käy ilmi, että esi- ja perusopetusta 
lukuun ottamatta niiden reaalinen taso on ollut hienoisessa laskussa 2010-luvun aikana. 
Toiseksi alueelliset erot koulutuskustannuksissa ovat suuret. Nyrkkisääntö on, että mitä 
harvempi on oppilaitos- ja kouluverkko ja mitä pidemmät ovat koulumatkat, sen kalliimpaa 
on koulutuksen järjestäminen. Ikäluokkien pienentyessä kouluverkon kehitykseen liittyvät 
ratkaisut ovat keskeinen koulutuspoliittinen teema, joka linkittyy vahvasti myös koulutuskus-
tannusten kehitykseen. 

Tulevaisuudessa perusopetusmenot vähenevät

Seuraavassa tarkastellaan perusopetuksen kustannuskehitystä pidemmällä aikavälillä ja 
ennakoidaan kustannusten kehitystä vuoteen 2040 asti ottaen huomioon tulevaisuuden väes-
tökehitys. Tämä on toteutettu siten, että oppilaskohtaisten kustannusten vuosien 2000–2019 
kehityksen pohjalta on laadittu laskennallinen trendiennuste. Trendiennuste on puolestaan 
suhteutettu väestöennusteen näkemykseen peruskouluikäisten (7–15-vuotiaat) tulevaisuuden 
määrästä, jolloin saadaan ennuste kokonaiskustannusten kehityksestä. 

Ennustetta6 voidaan perustella sillä, että opiskelijakohtaiset menot ovat olleet jo lähes kaksi 
vuosikymmentä trendinomaisessa nousussa. Vuonna 2000 opiskelijakohtaiset reaaliset 
menot olivat noin 7 600 euroa, josta ne ovat nousseet noin 9 100 euroon vuoteen 2019 men-
nessä. Nousua on tapahtunut 20,4 prosenttia. (Tilastokeskus 2021c). Ennusteessa oletetaan 
samantyyppisen kehityksen jatkuvan tulevaisuudessa. Taustalla vaikuttaa oletus siitä, että 
samoin kuin muut hyvinvointipalvelut, myös koulutuspalveluiden laatu ja monipuolistuminen 
kasvavat pitkällä aikavälillä, vaikka lyhyellä aikavälillä voi esiintyä kustannusten leikkauksia. 
Lisäksi väestöennusteen mukaisen varsin suuren oppilasmäärän aleneman odotetaan vai-
kuttavan alentavasti koulutuksen kokonaismenoihin, minkä voidaan olettaa hillitsevän pai-
neita oppilaskohtaisten kustannusten leikkaamiseen.

6 Ennuste oppilaskohtaisista kustannuksista on laadittu Excelin Suuntaus-funktion avulla. Yksinkertaisella kertolaskulla (opiske-
lijakohtaiset menot x oppilasmäärä) saadaan muodostettua ennuste tulevaisuuden kokonaismenokehityksestä. Tarkastelussa on 
käytetty vuonna 2021 julkaistua väestöennustetta, jonka mukaan peruskouluikäisten (7–15 vuotiaat) määrä vähenee vuoteen 2040 
mennessä 17,7 %:a vuoden 2019 oppilasmäärään verrattuna (Tilastokeskus 2021d). Tarkastelussa ei oteta huomioon muiden koulu-
tusmuotojen kehitystä. Kyseessä on laskennallinen ja suuntaa-antava ennuste, johon sisältyy virhemahdollisuuksia (vrt. Nyyssölä & 
Kumpulainen 2020, 40–41).
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KUVIO 2. PERUSOPETUKSEN REAALISET KÄYTTÖMENOT (MILJ. EUROA) JA 
KÄYTTÖMENOT OPISKELIJAA KOHDEN (EUROA) 2000–2019 JA ENNUSTE 2020–2040 
(TILASTOKESKUS 2021C; 2021D; VIPUNEN; ENNUSTE). 
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Ennusteen mukaan opiskelijakohtaiset menot kasvavat vuosien 2019 ja 2040 välillä noin 9 100  
eurosta 10 400 euroon, eli kasvua olisi 14,6 %. Kokonaismenot puolestaan nousevat vielä 
2020-luvun alussa mutta lähtisivät sen jälkeen oppilasmäärän vähenemisen myötä laskuun 
aina 2030-luvun alkuun asti, jonka jälkeen menot hieman nousevat. Kun tarkastellaan vuosia 
2019 ja 2040, perusopetuksen kokonaismenot vähenevät 5,08 miljardista 4,75 miljardiin 
euroon eli 6,5 %. (Kuvio 2.) Osaltaan tämä kehitys on sopusoinnussa aiemman arvion kanssa 
siitä, että opettajien määrä vähenee tulevaisuudessa. Onkin oletettavaa, että varsin suuri osa 
alenevista koulutuskustannuksista realisoituu sillä, että opettajien palkkaukseen käytetyt 
menot ovat tulevaisuudessa pienemmät. Samoin kouluverkon harveneminen vähentää kou-
lutuskustannuksia, koska lähtökohtaisesti suuremmat yksiköt ovat yleensä taloudellisempia 
kuin pienet. 

Tulevaisuudessa näyttää avautuvan mielenkiintoinen kustannusmaisema perusopetukselle. 
Yhtäältä resurssit oppilasta kohden lisääntyvät, mutta toisaalta perusopetuksen kokonais-
kustannukset pienenevät. Toisin sanoen mahdollisuudet kehittää opetusta säilyvät tulevai-
suudessa ja voivat jopa parantua. Kuitenkaan tämä ei lisäisi yhteiskunnan kokonaisrasitusta. 
Tämä on oleellista, koska resursseja tarvitaan varsinkin sosiaali- ja terveyspuolella lisää. 
Toki kehityksen juurisyy eli ikäluokkien pieneneminen on haasteellinen ja yhteiskunnan kan-
nalta ei-toivottava asia. On myös huomioitava, että koulutuskustannuksia koskevia päätöksiä 
tehdään kulloistenkin olosuhteiden perusteella, eikä niitä voi suoranaisesti ennakoida. 

5.3  Koulutuksen vaikuttavuuden haasteet

Edellä on käyty läpi joitain koulutuksen vaikuttavuuteen liittyviä osa-alueita. Tarkastelu ei 
ole kattanut koko koulutusjärjestelmää, mutta sen pohjalta voidaan nostaa esille joitakin 
havaintoja. Vaikuttavuusnäkökulmasta suomalaisesta koulutuksesta on erotettavissa sekä 
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haasteita että mahdollisuuksia. Haasteisiin kuuluu osaamisen lasku, joka ilmenee ensinnäkin 
väestön koulutustason hitaanlaisena nousuna ja jopa pysähtymisenä. Kuitenkin koulutus-
tarve-ennusteet, joita tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa, indikoivat, että tule-
vaisuudessa tarvitaan yhä enemmän hyvin koulutettua työvoimaa. Toiseksi osaamisen lasku 
näkyy varsinkin heikentyneinä PISA-tuloksina. Tulevaisuuden haasteena onkin saada nämä 
kummatkin trendit nousuun.

Osaamisen heikkoa kehitystä kompensoi jonkin verran koulutuksen läpäisyn tehostuminen 
eri koulutusasteilla. Tämä kuvastaa sitä, että koulutusjärjestelmä on tehostanut toimin-
taansa. Myös perusopetuksen ryhmäkoot ovat pysyneet varsin pieninä. Samoin myönteisenä 
havaintona voidaan esittää, että esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteilla on 
ollut myönteistä vaikutusta paikallisiin opetussuunnitelmiin. Tämä kertoo osaltaan koulutuk-
sen ohjausjärjestelmän toimivuudesta. Haasteena puolestaan on peruskouluverkon näköpii-
rissä oleva harveneminen, joka edellyttää toimintakulttuurin kehittämistä mutta myös tekno-
logisten ratkaisujen tehokkaampaa hyödyntämistä.       

Haasteena voidaan nähdä myös koulutukseen käytetyn rahoituksen pieneneminen 
2010-luvulla. Koulumuodoista poikkeuksen tekee perusopetus, jonka reaalinen rahoitus 
on ollut nousussa. Resurssinäkökulmasta huomionarvoista on myös opettajien ennakoitu 
määrän väheneminen. Toisaalta se nivoutuu ikäluokkien pienenemiseen eikä tätä kautta ole 
suoranaisesti resurssivähennys.  

Toinen kustannusrakenteen kehityksestä nouseva pohdittava kysymys on, mikä on opetuk-
sen vaikuttavuus ja ennen kaikkea tehokkuus erityisesti perusopetuksen osalta. Suomi on 
pitkään PISA-tulosten osalta loistanut siinä, että meillä saadaan pienillä resursseilla aikaan 
hyviä tuloksia. Pienet resurssit viittaavat siihen, että Suomen koulutusmenojen bruttokan-
santuoteosuus on Suomessa OECD-keskitasoa, usein hieman sen alle. Tämä osaltaan pitää 
edelleen paikkansa, koska Suomi pärjää edelleen PISA-vertailuissa hyvin. Toisaalta kan-
sallisen tarkastelun näkökulmasta voidaan havaita, että Suomessa koulutuksen reaaliset 
kustannukset ovat lisääntyneet 2000-luvun aikana ja samaan aikaan oppimistulokset ovat 
heikentyneet.

Kustannusten ja oppimistulosten yhteydelle on kuitenkaan hankala osoittaa luotettavaa 
todistusaineistoa. Asiaa voikin pohtia siitä näkökulmasta, mitkä ovat perimmäiset syyt heik-
keneville tuloksille. Kasvaneet kustannukset indikoivat sitä, että kouluissa on resursoitu 
hyviin ja määrältään riittäviin opettajiin ja muihin oppimista tukeviin toimintoihin. Puitteet ja 
voimavarat ovat siis kutakuinkin kohdillaan, vaikka epäkohtia toki esiintyy.  

Osaamisen heikkenemisen syy liittyykin ehkä enemmän siihen, että koulu ei ole enää oppi-
laiden maailmassa niin tärkeässä roolissa kuin aiemmin (Välijärvi 2017, 358). Toimintaym-
päristön muutos heijastuu sekä oppilaiden että opettajien arkeen. Kiihtyvään tahtiin globa-
lisoituva, yksilöllistyvä ja digitalisoituva yhteiskunta ja sosiaalinen todellisuus kokonaisuu-
dessaan aiheuttavat sen, että koulun ja luokanopettajan tehtäväkenttä laajenee alati uusille 
alueille. Samalla kun nuorten kokemus- ja elämismaailma laajentuu, koulun ”sädekehä” 
oppilaiden mielissä himmentyy. Näin koulusta on tullut vain yksi toimintakenttä muiden vas-
taavien joukossa. (Fornaciari 2021, 122–123.)

Koulun rooli ja merkitys oppilaiden arjessa on siis muutoksessa. Kaverit, harrastukset 
ja sosiaalinen media vie oppilaiden huomiota yhä enemmän toisaalle. Lisäksi osaamisen 
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heikkeneminen on yleiseurooppalainen trendi, joten syiden etsiminen pääasiallisesti koulu-
maailman ulkopuolelta vaikuttaa tätä kautta perustellulta. 

Tiivistetyssä kokokuvassa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä näyttäytyy kuva, joka on hyvin 
toimiva, verrattain kustannustehokas ja palvelee hyvin oppilaita ja opiskelijoita. Sen sijaan kou-
lutusjärjestelmän vaikuttavuudessa ilmenee parantamisen varaa. Yleistilanteen voi ilmaista 
myös siten, että prosessi on sinänsä hyvin toimiva, mutta se ei tuota toivottuja tuloksia.   

Tähän kiinnitetään huomiota myös Koulutuspoliittisessa selonteossa (VN 2021a, 67): ”Järjes-
telmä ei kuitenkaan kaikilta osin toimi yhteiskunnan ja oppijoiden kannalta odotetulla tavalla 
ja tuota toivottuja tuloksia. Varhaiskasvatukseen osallistutaan Suomessa vähemmän kuin 
muissa Pohjoismaissa. Perusopetuksen oppimistulokset ovat heikentyneet. Vaille toisen 
asteen tutkintoa jää noin 15 prosenttia ikäluokasta ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
osuus ei ole noussut verrokkimaiden tapaan. Koulutuksellinen tasa-arvo ei ole edennyt. Kou-
lu-uupumus ja muut koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin uhkatekijät ovat lisääntyneet. 
TKI-toimintaan investoiminen ei ole riittävää. TKI-toiminnan määrä ja vaikuttavuus ei ole ver-
rokkimaiden tasolla.”

Laajemmalti voidaan myös pohtia, mikä on koulutuksen tuottama asiakaslupaus tulevaisuu-
dessa. Oppiminen kaikkiallistuu, eikä tutkinnoilla ole samaa roolia kuin aiemmin. Koulutus 
joutuu hakemaan paikkaansa maailmassa, jossa on paljon oppimisen, osaamisen, tiedon ja 
informaation lähteitä. Formaalin koulutuksen täytyy yhä enemmän vakuuttaa oppijoita siitä, 
että tietyllä tutkinnolla, opintokokonaisuudella tai vastaavalla on painoarvoa työelämässä ja 
ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutuksen täytyy näin osoittaa omaa vaikuttavuut-
taan entistä läpinäkyvämmin, vaikka vaikuttavuuden mittaaminen on entistä hankalampaa. 

Perusopetuksessa säilynee kuitenkin vielä pitkään perinteisiä koulumaisuuden muotoja, 
mutta muutoksia kantautuu varmasti myös sinne. Aiemmin tuli esille, että koulumaailman 
keskeinen tulevaisuuden trendi on opetuksen henkilökohtaistaminen. Tämä voisi omalta 
osaltaan lisätä oppilaiden kiinnostusta koulunkäyntiä ja opiskelua kohtaan. Jos kouluissa 
siis avautuu mahdollisuus siihen, että oppilaita tuettaisiin enemmän, henkilökohtaistamisen 
lisääminen olisi yksi tie eteenpäin. Unohtaa ei myöskään sovi koulujen ja oppilaitosten toi-
mintakulttuurin edistämistä kohti oppivaa yhteisöä. Kun koulu hakee paikkaansa osaamisen 
muuttuvassa maailmassa, sillä on hyvä olla koko yhteisön tuki takana.  
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6 OSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET

Osaaminen on keskeinen koulumaailman käsite. Melko harvoin kuitenkin pohditaan, mitä 
osaamisella tarkkaan ottaen tarkoitetaan ja miten se linkittyy esimerkiksi yleissivistykseen. 
Osaaminen on kaikkinensa hyvin monimuotoinen käsite. Toisaalta koulutusjärjestelmän 
tehtävänä on tuottaa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Koulut ja oppilaitokset ovat siis 
osaamisen ja osaamistarpeiden kautta lähtökohtaisesti tulevaisuuteen suuntautuneita orga-
nisaatioita.  

Tässä luvussa tarkastellaan osaamiseen liittyvää käsitteistöä ja tulkitaan sitä sekä ammatil-
lisesti orientoituneen osaamisen että yleissivistävän osaamisen näkökulmista. Samalla poh-
ditaan, minkälainen on näiden osaamistyyppien keskinäinen vuorovaikutus ja mihin suuntaan 
se on tulevaisuudessa kehittymässä. Lisäksi tarkastellaan, mitkä ovat keskeiset tulevaisuu-
den osaamistarpeet ja mitä tulevaisuudessa kannattaisi opiskella.

6.1  Osaamisella on monta määritelmää

Osaaminen on monimuotoinen käsite, jota jäsentävät kompetenssi, kvalifikaatiot ja kyvykkyy-
det. Nämä liitetään usein ammatillisesti orientoituneeseen osaamiseen. Toisaalta myös yleis-
sivistävä osaaminen voidaan katsoa osaksi osaamisen määrittelyn kehikkoa. Seuraavassa 
aukaistaan lähemmin osaamista ja siihen liittyvien alakäsitteiden sisältöjä ja yhteyksiä. 

Työelämässä tarvitaan kompetensseja, kvalifikaatioita ja kyvykkyyksiä 

Osaaminen on laaja käsite, ja sitä voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista. Osaaminen 
ymmärretään usein kokonaisuudeksi, jonka avulla henkilö suoriutuu käsillä olevasta tehtä-
västä. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat henkilön tiedot, taidot, kokemukset ja taipumukset7. 
(Tuomi ym. 2021, 23.) Taina Hanhinen (2010) on väitöskirjassaan perusteellisesti purkanut 
osaamisen käsitettä kirjallisuuden (esim. Bowden & Marton 1998; Jaakkola 1995; Niiniluoto 
1984; Wyld & Patridge 1970) avulla. Hänen mukaansa työelämässä tarvittavaan osaamiseen 
liittyy useita käsitteitä, joista keskeisimpinä kirjallisuudessa esiintyvät kompetenssi, kvalifi-
kaatio ja ammattitaito. (Hanhinen 2010, 48–49.) 

Hanhinen (emt., 48) viittaa osaamisen yleismäärittelyssä Niiniluotoon (1984), jonka mukaan 
osaaminen on ihmisten ja eläinten käyttäytymiseen liittyviä kykyjä ja valmiuksia. Niiniluodon 
ajattelussa osaamisen, taitamisen ja taidon käsitteet näyttävät kytkeytyvän selvästi toisiinsa. 
Hän näkee kuitenkin eron osaamisen ja knowhow’n välillä. Näistä jälkimmäinen painottuu 
enemmän tietoon (emt., 53). Toisin sanoen ihminen voi tietää, miten jokin asia pitäisi tehdä, 
mutta hän ei kuitenkaan osaa sitä tehdä tai toteuttaa. Sen sijaan osaamiseen liittyy näin toi-
minnallinen aspekti. Tätä kuvastaa osaaminen-sanan (competence) englanninkielinen sana-
kirjakäännös: ’to perform some task’ (Hanhinen 2010, 48; Wyld & Partridge 1970). 
 

7 Näiden yksittäisten käsitteiden määrittely ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi tiedon käsite on viime vuosikymmeninä laajentunut, 
kun tosiasioita ja niiden suhteita kuvaavan deklaratiivisen tiedon rinnalle on noussut proseduaalinen tieto, jolla viitataan tietotaitoon 
sekä hiljaiseen tietoon. Näin tietoon liittyvä yhteisöllisyys, teknologiakytkentä sekä riippuvuus laajemmista tiedon merkitykseen 
liittyvistä konteksteista ovat nousseet entistä näkyvämpään asemaan. (Tuomi ym. 2021, 23.)     
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Osaamiseen liittyvät myös motivaatiotekijät. Martela (2020) on todennut, että evoluution 
myötä ihmisellä on vahva motivaatio oppia uusia taitoja. Hengissä pysymisen kannalta ihmi-
sen kannattaa osata mahdollisimman paljon erilaisia taitoja, koska etukäteen ei voi tietää, 
mitkä niistä ovat tärkeitä vaaran hetkellä. Jos suoranaista uhkaa ei ole käsillä, hyödyllistä 
ajankäyttöä on ollut uusien taitojen opettelu. Näin uusien asioiden oppiminen ja itsensä kehit-
täminen luonnostaan motivoi ihmisiä ja antaa merkityksellisyyden tunteita: ”Kyky olla jossain 
erinomainen on arvokas sinällään; kun elämässämme on aktiviteetteja, joissa voimme kokea 
kyvykkyyttä, taituruutta ja taidokkuutta.” (Emt. 135.) 

Esimerkkinä osaamisen yleismääritelmästä voidaan mainita myös Peda.netin määritelmä: 
”Osaaminen muodostuu henkilön perimmäisistä ominaispiirteistä, joita ovat motiivit, luon-
teen ominaispiirteet, taidot, yksilön käsityksestä itsestään sekä sosiaalisesta roolistaan sekä 
tietämyksestä, jota hän käyttää toiminnassaan” (Peda.net).

Kun tietäminen ja tekeminen nivoutuvat toisiinsa kiinteästi, syntyy [ammatillinen] osaaminen 
(Hanhinen 2010, 48; Jaakkola 1995, 119). Tästä näkökulmasta osaaminen tulee hyvin lähelle 
kompetenssin käsitettä. Kompetenssi liittyy näin suorittamiseen tai tekemiseen. (Emt.) Kom-
petenssi -sana juontaa latinan competentiaan, joka tarkoittaa suomeksi yhteensopivuutta 
ja symmetriaa. Tämä on työmarkkinoilla perinteisesti lyhennetty sopivuudeksi. (Tuomi ym. 
2021.) Pelkistäen ilmaistuna kompetenssi on kyky, jonka avulla taidot ja tiedot muuttuvat toi-
minnaksi (mm. Bowden & Marton 1998, 100; Hanhinen 2010, 48). Toisella tavalla ilmaistuna 
kompetenssi tarkoittaa näytettyä kykyä saada asiat tehdyksi (Tuomi ym. 2021, 24). 

Rich (2019, 2) on tarkastellut erilaisia kompetenssimääritelmiä. Hän on nostanut esille suosi-
tun kompetenssimääritelmän, jonka ovat esittäneet Epstein ja Hundert (2002, 226–227): ”Jat-
kuva ja järkevä tapa käyttää kommunikointia, tietoa, teknisiä taitoja, päättelyä, tunteita arvoja 
ja pohdintaa päivittäisissä käytännöissä, jotka hyödyttävät yksilöä ja yhteisöä jota palvellaan.” 
Tässä määrittelyssä korostuu se, että kompetenssi yhdistetään todellisiin suoritustuloksiin 
(emt.).

EU:n elinikäisen oppimisen avainkompetenssien kehyksessä kompetenssi on puolestaan 
määritelty tiedon, taidon ja asenteen yhdistelmäksi (EC 2018). Kompetenssia ei siis nähdä 
vain piilevänä kyvykkyytenä, vaan myös tahtona, taipumuksena ja kykynä sen käyttämiseen. 
Tämä tiivistyy EU:n kompetenssikehyksessä muotoon: kompetenssi = tieto x taito x asenteet. 
(Tuomi 2021, 25.)

Kompetenssien avulla voidaan myös hahmottaa kokonaisvaltaisesti yhteiskunnassa ja elä-
mässä tarvittavaa osaamista. Lähtökohtana on ajatus siitä, että perustaitojen, kuten luku- ja 
laskutaidon, lisäksi tarvitaan muitakin taitoja, jotka ovat ainakin osittain riippumattomia tie-
donalakohtaisista sisällöistä. Kompetenssi on laaja-alaisempaa ja yleisempää kuin pelkkä 
taito tai jonkin oppiaineen sisältö. OECD:n taholta kompetenssi on määritelty seuraavista 
ulottuvuuksista: tiedot, taidot, arvot, asenteet ja kyky toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. 
(Halinen 2011, 77.)

Kompetenssi voidaan määrittää myös kehittyväksi kyvyksi käyttää informaatiota, dataa, 
tietoa, osaamisia, arvoja, asenteita ja teknologiaa yksilön, yhteisön ja globaalin hyvän saavut-
tamiseksi. Tähän kuuluu myös kyky käyttää eri tietoaineksia vuorovaikutteisesti ja eettisesti 
sekä tehokkaasti yhdistäen ja monipuolisesti toimien. On myös esitetty, että tulevaisuuden 
opetussuunnitelmaan sisältyy kompetensseja, jotka valmistavat oppijoita tuntemattomaan 
tulevaisuuteen. (Marope ym. 2019, 27.)
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Kvalifikaatio on toinen keskeinen osaamiseen liittyvä käsite. Kompetenssiin verrattuna kva-
lifikaatio on institutionaalisempi ja yhteiskunnallisempi käsite, sillä se liittyy koulutuksen ja 
työn kohtaanto-ongelmiin. Kvalifikaatiot viittaavat työelämän suunnasta asetettuihin työn 
vaatimuksiin, joiden hallintaa työntekijältä edellytetään. (Hanhinen 2010, 77, 96.)

Hanhinen (2010, 79) toteaa kirjallisuuden (Ollus ym. 1990; Haltia & Kivinen 1995; Helakorpi 
1995; Pelttari 1997, 34–40; Hansén 2000; Väärälä 1995) perusteella, että kirjallisuudessa on 
yleisimmin käytetty saksalaisesta tutkimustraditiosta lähtöisin olevaa pääjaottelua, jossa 
kvalifikaatiot on jaettu kolmeen päätyyppiin: 1) tuotannolliset, 2) normatiiviset ja 3) innovatii-
viset kvalifikaatiot. Tuotannollisilla kvalifikaatioilla tarkoitetaan usein teknisesti painottuvia 
ammatillisia taitoja ja tietoja, joita tarvitaan työn välittömässä suorituksessa. Normatiiviset 
kvalifikaatiot ovat henkikohtaisia ominaisuuksia, joita työntekijöiltä edellytetään. Kolman-
nesta kvalifikaatioiden pääluokasta käytetään tavallisesti nimitystä innovatiiviset kvalifikaa-
tiot, mutta niitä on kutsuttu myös kehittäviksi kvalifikaatioiksi. Tämän pääluokan kvalifikaa-
tiot liittyvät toimintoihin, joissa työprosessin rutiinista poiketaan ja joissa keskeiseksi nousee 
työprosessin kehittäminen. (Hanhijoki 2010, 80-81; Väärälä 1995, 46.)

Osaamista voidaan tarkastella myös European Qualifications Frameworkin (EQF) kautta, 
jossa on määritelty kolme osaamiseen liittyvä käsitettä: tiedot, taidot ja pätevyys (EU 2017). 
Tiedoilla tarkoitetaan oppimalla tapahtuneen asioiden omaksumisen tulosta. Tiedot muodos-
tuvat työ- tai opintoalaan liittyvien faktojen, periaatteiden, teorioiden ja käytäntöjen kokonai-
suudesta. EQF:ssä tiedot voivat olla teoria- ja/tai faktatietoja. (Emt.)

Taidoilla tarkoitetaan kykyä soveltaa tietoja ja käyttää taitotietoa tehtävien suorittamiseen 
ja ongelmien ratkaisemiseen. EQF:ssä8 taidot kuvataan kognitiivisina (loogisen, intuitiivisen 
ja luovan ajattelun käyttö) tai käytäntöön liittyvinä (kätevyys ja menetelmien, materiaalien ja 
työkalujen ja -välineiden käyttö). Pätevyydellä tarkoitetaan todistettua kykyä käyttää tietoja, 
taitoja sekä henkilökohtaisia, sosiaalisia ja/tai menetelmällisiä valmiuksia työ- tai opintoti-
lanteissa ja ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. (Emt.)

Hanhinen (2010) on tuonut esille myös käsitteen työelämäosaamisen, joka viittaa osaamiseen 
silloin kun sitä käsitellään työkontekstissa. Työelämäosaamisella viitataan nimenomaisesti 
niihin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin, joita tarvitaan työssä menestymiseen. Työelämäosaa-
miseen liittyy myös ammattitaidon käsite. Ammattitaidolla viitataan yksilön pätevyyteen 
toimia tietyssä ammatissa. Toisin sanoen ammattitaito merkitsee sitä, että henkilö kykenee 
suoriutumaan tietyn ammatin työtehtävistä. Käsitteitä voidaan tulkita siten, että ammattitaito 
on se työelämäosaamisen yhteen liittävä tekijä, jossa kvalifikaatiot ja kompetenssi integroi-
tuvat. Ammattitaidossa on näin mukana sekä kvalifikaatioiden että kompetenssin vaikutus, ja 
se ilmentyy kyvykkyytenä. (Hanhinen 2010, 49, 96.)

Viime vuosina on keskusteltu paljon myös dynaamisista kyvykkyyksistä. Dynaamiset kyvyk-
kyydet voidaan yksinkertaistetusti ajatella tekijöiksi, jotka lisäävät yrityksen kilpailuetua 

8 EQF:n näkökulmasta osaamista voidaan tarkastella sekä kvalifikaatioiden että kompetenssien kannalta. Ensinnäkin EQF:n näke-
myksessä tehdään erottelu kompetenssin ja taidon välillä (ESCOpedia 2021). Vaikka näitä termejä käytetään toisinaan synonyy-
meinä, ne voidaan erottaa niiden soveltamisalan mukaan. Taito-termi viittaa tyypillisesti menetelmien tai välineiden käyttöön 
tietyssä ympäristössä ja suhteessa määriteltyihin tehtäviin. Kompetenssi on puolestaan laajempi ja viittaa tyypillisesti uuden kyvyn 
ja odottamattomien haasteiden edessä olevan henkilön kykyyn käyttää ja soveltaa tietoja ja taitoja itsenäisesti ja itseohjautuvalla 
tavalla. (Emt.)

 Toiseksi EQF:n määrittelyssä tiedot ja taidot voidaan ajatella liittyvän paljolti osaamisen kvalifikaatioluonteeseen: EQF-ajattelussa 
osaaminen on sidoksissa työn ja opintojen kautta hankittuihin tietoihin ja taitoihin, ja tämä osaaminen osoitetaan tutkinnoilla. 
Samoin pätevyyteen liittyy kvalifikaatioperustainen ajattelu, koska lähtökohtana on nimenomaisesti todistetusti osoitettu ominai-
suus. Toisaalta pätevyyteen liittyy myös potentiaalinen kyky hyödyntää tietoja ja taitoja sekä esimerkiksi henkilökohtaisia valmiuk-
sia, jolloin pätevyyttä voidaan tarkastella myös kompetenssina, kuten edellä todettiin.  
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ja tuottavat sille näin lisäarvoa. Enemmistö tutkijoista näkee dynaamiset kyvykkyydet 
prosesseina, jotka kytkeytyvät yritysten kykyyn uudistaa resursseja ja kyvykkyyksiä 
siten, että yritykset pystyvät vastaamaan paremmin liiketoimintaympäristön muutoksiin. 
(Wikipedia.) 

Dynaamiset kyvykkyydet korostuvat muutoksessa ja tuovat muutostilanteeseen toiminnal-
lisuutta, esimerkiksi vaikuttaen organisaation tuotteiden ja tuotantoprosessien muutokseen 
toimintaympäristön mukaisesti. Ne operoivat tavallisien kyvykkyyksien laajentamisen tai 
muokkaamisen, jopa uusien kyvykkyyksien luomisen parissa (Winter 2003). Dynaamiset 
kyvykkyydet määrittelevät siis organisaation kyvyn kehittää resurssiperustaansa ja rakentaa 
uusia kyvykkyyksiä (Teece ym. 1997). Toisella tavalla ilmaistuna dynaamisten kyvykkyyksien 
näkökulmassa huomioidaan erityisesti muutoksen ja oppimisen merkitys, kun yritys resurs-
sivarannon mahdollistamana mukautuu uusiin tarpeisiin sekä tuottaa kilpailuetua dynaami-
sesti muuttuvassa toimintaympäristössä (Söderman 2014, 35).

Dynaamiset kyvykkyydet viittaavat näin enemmänkin organisaatioiden kuin yksilöiden omi-
naisuuksiin. Yhteistä sekä organisaatiokohtaisille että yksilökohtaisille kyvykkyyksille on 
osaamiseen liittyvän muutospotentiaalin hahmottaminen, mikä voi olla kykyä aikaansaada, 
kehittää ja viedä eteenpäin asioita. Siinä on paljon samaa kuin kompetenssissa, mutta kyvyk-
kyydessä korostuu dynaamisuus ja uutta hakeva ja ennakoiva ote.

Dynaamisten kyvykkyyksien ohella puhutaan myös strategisista kyvykkyyksistä. Siinä missä 
dynaamisilla kyvykkyyksillä tavoitellaan joustavuutta ja resilienssiä muutostilanteissa, stra-
tegisilla kyvykkyyksillä vastataan strategisiin tavoitteisiin. Rossi ja Toivanen (2021) toteavat, 
että jos strategisia kyvykkyyksiä ei tunnisteta, organisaatioissa keskitytään sen hetkisiin 
osaamisiin, jolloin strategian toimeenpanossa ei onnistuta. Tämän vuoksi on tärkeä panostaa 
strategisten kyvykkyyksien9 tunnistamiseen ja johtamiseen. (Emt.)

Lopuksi voidaan yhteenvetona todeta, että osaaminen ja siihen liittyvät määritykset muodos-
tavat monipolvisen käsitteistön. Osaaminen voidaan tulkita laaja-alaiseksi yleiskäsiteeksi, 
joka pitää sisällään tietoja, taitoja, ominaisuuksia, taipumuksia, valmiuksia, motiiveja, luon-
teenpiirteitä, kykyjä ja valmiuksia, joiden avulla toimitaan, tehdään jotain tai suoriudutaan 
jostakin. Osaamisen alle nivoutuvia käsitteitä ovat erityisesti kompetenssi ja kvalifikaatio.  

Kompetenssi viittaa kykyyn, jonka avulla tiedoista ja taidoista muotoutuu toimintaa ja jonka 
avulla asiat saadaan tehdyksi. Kvalifikaatiot puolestaan viittaavat osaamisen institutionaa-
liseen luonteeseen, joka liittyy työelämän vaatimuksiin ja työssä vaadittavaan osaamiseen 
sekä koulutuksen avulla tuotettavaan osaamiseen tutkintojen ja jatkuvan oppimisen kautta. 
Tähän kytkeytyvät läheisesti myös työelämäosaamiset ja ammattitaidon vaatimukset. Lisäksi 
omana osaamiskäsitteenään erottuvat dynaamiset kyvykkyydet. Ne ovat yritys- ja organisaa-
tiolähtöisiä tekijöitä, jotka kasvattavat lisäarvoa. Kyvykkyydet edustavat samalla yhteisöllistä 
ja kollektiivista osaamiskäsitystä, joka tuo osaamiseen kehittämisajattelua ja ennakoivaa 
lähestymistapaa.       

9 Kyvykkyys ja osaaminen menevät käsitteellisesti helposti sekaisin. Osaamiset ovat kyvykkyyksiin verrattuna luonteeltaan kapeam-
pia sekä tiimien että yksilöiden osaamisia, jotka liittyvät arjen tekemisiin ja ihmisten tavoitteisiin. Toisaalta ainakin osa organisaa-
tioissa tarvittavista osaamisista on sellaisia, että ne johdetaan kyvykkyyksistä. Voidaan esimerkiksi ajatella, että jos organisaation 
strategiseksi kyvykkyydeksi on tunnistettu verkostoituminen, siihen liittyviä osaamisia ovat yhteistyötaidot. Muita esimerkkejä vas-
taavantyyppisistä kyvykkyys-osaaminen-kytkennöistä ovat kansainvälinen toiminta / kielitaito, uusien digitaalisten alustojen raken-
taminen/koodaaminen, jatkuva parantaminen / laadunhallinta sekä muutoskyvykkyys/ongelmanratkaisutaidot. (Rossi & Toivanen 
2021.)
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Mitä on yleissivistävä osaaminen?

Edellä on osaamista tarkasteltu paljolti työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen näkö-
kulmasta. Kun puhutaan laajemmin osaamisesta ja oppimisesta, näkökulmaksi nousevat 
myös sivistyksen ja erityisesti yleissivistyksen käsitteet. Niiden ympärille ei ole muodostunut 
samantyyppistä monimuotoista käsiteapparaattia kuin ammatillisessa osaamisessa. Sivistys 
ja yleissivistys ovat enemmänkin historiallisesta kehityksessä nousseita käsitteitä, joille ei 
ole vakiintuneita ja taksonomisia määritelmiä. 

Sivistyksen ja yleissivistyksen käsitteiden ymmärtämiseksi onkin hyvä luoda katsaus niiden 
menneisyyteen. Saarinen (2017) on kirjallisuuden (Häkkinen 2004; Kokko 2010; Laukia 2016; 
Rantala 2013; Siljander 2014) perusteella sekä oman tutkimuksensa perusteella tarkastellut 
yleissivistyksen käsitemaailmaa ja sisältöä. 

Saarisen (2017, 3) mukaan voidaan yksinkertaistaen todeta, että yleissivistyksen käsite on 
esiintynyt suomen kielessä 1800-luvulta lähtien. Se kulkeutunut kieleemme saksan Bildung- 
ja ruotsin bildning- käsitteiden kautta sekä kansallisromantiikan ja uushumanismin aatteiden 
myötä (Kokko 2010, 7–8; Laukia 2016, 57; Rantala 2013, 12; Saarinen 2017; Siljander 2014, 
32–40). Suomen kielen käsite ”sivistys” on puolestaan johdettu sanasta ”siveä”, ja se on ollut 
käytössä jo 1500-luvulla Mikael Agricolan aikana. Siveä-sanaan viittavasta kannasta on myös 
johdettu verbi ”sivistää”, joka alkujaan on tarkoittanut yleisesti ymmärrettynä siistimistä ja 
viimeistelyä. Käsitteitä ”sivistyä” ja ”sivistys” tiedetään käytetyn ainakin 1820-luvulta lähtien. 
Tuolloin niitä käytti suomalainen kirjailija ja suomen kielen tutkija Reinhold von Becker. (Häk-
kinen 2004, 1167–1168; Saarinen 2017, 3.)

Sivistyksen ja yleissivistyksen käsitteitä käytetään usein rinnatusten, eikä näiden kahden 
käsitteen välille tehdä selkeää eroa myöskään perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa (OPH 2014) (Saarinen 2017, 11). Yleissivistystä kuitenkin pidetään perusopetuksen pää-
tavoitteena. Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan: ”Perus-
opetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle” (OPH 2014, 14). Toisaalta yleissivistyksen 
käsitettä ei opetussuunnitelmissa määritellä, sen sijaan sivistyksen käsitettä määritellään 
jonkin verran, kuten seuraavasti: ”Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä 
ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan 
perusteella” (OPH 2014, 15–16). 

Voidaan todeta, että yleissivistyksen käsite näyttäytyy opetussuunnitelman keskeisenä, 
mutta ei tarkasti määrittyvänä osana. Opetussuunnitelman yleissivistyskäsitystä ilmentyy 
selkeimmin siihen kirjattujen tavoitteiden kautta. Nykyisissä opetussuunnitelman perus-
teissa (OPH 2014) on esitetty sekä oppiaineisiin sidotut että kaikkia oppiaineita läpäisevät laa-
ja-alaisen osaamisen tavoitteet. (Saarinen 2017, 11.)

Oppiaineittain tarkasteltuna yleissivistys mainitaan uskonnon, elämänkatsomustiedon ja 
matematiikan oppiaineiden tavoitteissa. Matematiikan osalta opetuksen tavoitteeksi maini-
taan matemaattisen yleissivistyksen vahvistaminen vuosiluokkien 7−9 osalta (OPH 2014, 374). 
Uskonnon kohdalla painotetaan katsomuksellista yleissivistystä, joka kytketään kaikkien 
peruskoulun vuosiluokkien tehtäviin (OPH 2014, 134, 246, 404). Viitteitä yleissivistyksen käsit-
teen sisällöstä on eniten mainittu elämänkatsomustiedon yhteydessä. Kyseisessä oppiai-
neessa painotetaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystä sekä vastuulliseksi toi-
mijaksi kehittymistä, jota edistävät eettisen ja kriittisen ajattelun vahvistuminen (OPH 2014, 
139, 253, 411.) Huomio kiinnittyy siihen, että kaikkien oppiaineiden kohdalla yleissivistystä ei 
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kuitenkaan mainita. Toisaalta, jos yleissivistys nähdään opetusta läpäisevänä tavoitteena, sitä 
ei periaatteessa tarvitsisi minkään oppiaineen kohdalla mainita erikseen. (Saarinen 2017, 12.)

Oppiaineiden tavoitteiden lisäksi opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014) on määri-
telty opetuksen läpäisevät laaja-alaiset osaamisen tavoitteet. Voidaan katsoa, että nämä 
laaja-alaiset tavoitteet ilmentävät opetussuunnitelman näkökulmaa yleissivistyksestä 
avarammasta näkökulmasta (Halinen, Holappa & Jääskeläinen 2013, 192). Opetussuunni-
telman perusteissa on kuvattu seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta (OPH 2014, 
20–24): 

• Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
• Monilukutaito (L4)
• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Miten muutoin yleissivistystä voisi määritellä? Saarinen (2017, 8) on erottanut haastattelu-
tutkimuksensa perusteella neljä yleissivistyksen alalajia: tiedollinen ja taidollinen sivistys, 
moraalinen sydämen sivistys, yhteiskunnallinen sivistys ja esteettinen sivistys. 

Tiedollinen ja taidollinen sivistys jaettiin edelleen abstraktiin tietoon, joka perustuu paljolti 
koulutuksen kautta saatavaan tietoon, sekä konkreettiseen käytännön tietoon, joka saadaan 
enemmänkin elämänkokemuksesta. Abstraktiin tietoon katsottiin kuuluviksi tarvittava pohja 
uuden tiedon omaksumiseen, kuten teknologian kehityksen seuraamisesta kertyvä tieto, 
sekä pääosin oppiaineiden tai tieteenalojen kautta kertyvät osaamisen osa-alueet. (Emt.)

Abstraktista tiedosta erottui vahvimmin historia; filosofia puolestaan mainittiin vain joissain 
kertomuksissa. Konkreettiseen käytännön tietoon katsottiin puolestaan kuuluvan muun 
muassa omasta hyvinvoinnista ja taloudesta huolehtiminen. (Emt.)

Moraalisen sydämen sivistyksen osalta kertomuksissa tuotiin vahvimmin esille käytös-
tapojen kuuluminen yleissivistykseen. Käytöstavat määrittää yhteisö, ja ne vaihtelevat 
kulttuureittain. Ne voidaan näin tulkita tavaksi osoittaa arvostusta ja suvaitsevaisuutta 
kanssaihmisiä kohtaan. Tämä puolestaan kuvastaa moraalisen sydämen sivistyksen ydintä, 
johon kuuluu välittävä ja ymmärtävä asenne maailmaa ja ihmisiä kohtaan. Yhteiskunnalli-
seen sivistykseen laskettiin kuuluviksi kertomukset, joissa mainittiin ajankohtaisten tapah-
tumien, kuten taloudellisten ja poliittisten muutosten, seuraaminen. Hienovaraisimmin 
aineistoista välittyi esteettinen sivistys. Siihen liittyvät kertomukset korostivat kulttuurin 
merkitystä osana yleissivistystä, johon kuului erityisesti taiteen seuraaminen ja harrasta-
minen. (Emt.)

Muutosnäkökulmasta tarkasteltuna yleissivistyksen nähtiin olevan osin ajassa muuttuva 
käsite, johon sisältyy säilyviä, päivittyviä ja laajenevia osia. Säilytettäviksi kuvattiin erityisesti 
osat, jotka liittyvät moraaliseen sydämen sivistykseen. Päivittyviksi katsottiin tiedolliset ja 
taidolliset osat, koska varsinkin teknologisen kehityksen nähtiin uudistavan yhteisesti jaettuja 
tietoja ja taitoja. Laajeneviksi kuvattiin yhteiskunnalliseen sivistykseen liittyvät osat, kuten kan-
sainvälistymiseen liittyvä näkökulman laajentaminen myös rajojen ulkopuolelle. (Emt., 8–9.)
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Tässä yhteydessä voidaan tuoda esille myös näkemys syväoppimisesta, jolla tavoitellaan 
ihmisenä olemisen potentiaalisuuden saavuttamista. Toisin sanoen syväoppiminen avaa 
perustaa sille, mitä varten koulu on olemassa. Tästä ajattelusta käsin koulun tulisi tuottaa 
taitoja, jotka edistävät oppijoita elinikäisiksi, luoviksi ja kytkeytyneiksi ongelmanratkaisijoiksi, 
sekä onnellisia ja terveitä yksilöitä, jotka voivat myötävaikuttaa yhteiseen hyvään nykyisessä 
globaalissa keskinäisessä riippuvaisessa maailmassa. Nuoria pitää kannustaa kehittämään 
omia näkemyksiään siitä, miten he ymmärtävät kukoistuksen, ja antamaan heille taidot 
näiden visioiden toteuttamiseksi. (Fullan & Langworthy 2014, 2; Howard 2019, 5.) 

Tähän liittyy myös tiedon luonteen ymmärtäminen. OECD (2020a, 68-69) on Garcés’iin (2017) 
viittaamalla nostanut esille ”valaistuneen lukutaidottomuuden käsitteen”, jonka on katsottu 
luonnehtivan aikaamme. Sen mukaan voimme tietää kaiken maailmasta, mutta silti tehdä 
sille niin vähän. Keskeinen paradoksi on, että mitä enemmän ”tiedämme”, sitä helpompaa 
meille on antaa periksi puolueellisuuksillemme käyttämällä uutta tietoa vain vahvistamaan 
ne ajatukset maailmasta, jotka meillä jo on. Toinen paradoksi on, että mitä helpommin saa-
tavilla olevaa tietoa tulee, sitä vaikeampi on luoda omaa ymmärrystämme maailmasta, mikä 
johtaa muiden jo saatavilla olevien mielipiteiden kritiikittömään noudattamiseen. (Emt.)

Digitaalisen tietoyhteiskunnan kannalta on tärkeää nähdä, että mielipiteiden erottaminen 
tiedosta ei ole totuus tai hyödyllisyys. Mielipide ja siihen sisältyvä informaatio voi olla totta 
ja hyödyllistä päätöksenteossa riippumatta siitä, onko sen haltijalla käsitys sen logiikasta ja 
sovellettavuudesta. Tieto vaatii sen sijaan perusteluita tai todisteita. Tietojen hankkiminen 
edellyttää taitoja tutkia, havaita ja käyttää hyviä perusteita näkemyksille. Tätä edistää tieto-
jen saatavuus mutta myös asiantuntijoiden ohjaus ja sosiaalinen vuorovaikutus. (Emt.)

Omana, erityisenä sekä myös ajankohtaisena teemana voidaan nostaa esille myös kestävän 
kehityksen tematiikka ja siihen liittyvä ekososiaalisen sivistys. Se linkittää vahvasti koulu-
tuksen ja osaamisen maailman ennakointiin ja tulevaisuuden laajoihin muutosilmiöihin. Jout-
senvirran (2021) mukaan ekososiaalinen sivistys edistää ymmärrystä siitä, mitkä ovat ihmi-
sen toiminnan materiaaliset reunaehdot sekä miten ihmisjärjestelmät ja luontojärjestelmät 
kietoutuvat yhteen. Tätä kautta yhteiskunnan sivistyksen mittariksi muotoutuu se, millaiset 
hyvän elämän mahdollisuudet tuleville sukupolville jätetään. 

Simola ym. (2021) ovat myös nostaneet esille kestävän kehityksen tematiikan osana tulevai-
suustaitojen kehittymistä. He toteavat, että viime aikoina koulun keskeiseksi päämääräksi 
on nostettu tulevaisuustaitojen kehittyminen, joita ovat esimerkiksi oppimaan oppiminen ja 
monilukutaito. Tietoon nojaavien taitojen kehittymistä on viimeaikaisessa tutkimuksessa kut-
suttu voimalliseksi tietämykseksi (powerful knowledge). Sen perustana on luotettavin saata-
villa oleva tieto sekä ammatillinen ja taiteellinen perinne. Niihin syventymisellä laajennetaan 
maailmankuvaa, joka ulottuu arkielämää ja vallitsevaa yhteiskuntaa pidemmälle. (Emt., 19.)

Kootusti voidaan todeta, että yleissivistävä osaaminen on määrittynyt historiallisen kehityk-
sen, opetussuunnitelmien yleisluontoisen tehtävätavoitteen sekä tiettyjen oppiainesisältöjen 
sekä varsinkin laaja-alaisen osaamisen kautta. Laaja-alaiset osaamiset sitovat yleissivistä-
vän osaamisen entistä enemmän kompetensseihin, ja tätä kautta ne luovat yhteistä käsite-
pohjaa ammatillisen osaamisen kanssa. Yleissivistävälle osaamiselle voidaan antaa myös 
yleisluonteisia substanssimääritelmiä, kuten tiedollinen ja taidollinen sivistys, moraalinen 
sydämen sivistys, yhteiskunnallinen sivistys ja esteettinen sivistys. On kuitenkin hyvä huo-
mata, että ne kuvaavat enemmänkin olettamusta yleissivistyksen luonteesta, eivätkä sinänsä 
viittaa koulumaailmassa yleissivistykseen kohdistettuihin tavoitteisiin. 



107KOULUTUS TULEVAISUUDESSA

Lisäksi voidaan ajatella, että kuvaamalla sinänsä järkeenkäypiä näkemyksiä yleissivistyksen 
yleisluonteesta samalla väistämättä rajataan pois monia perusopetuksen oppiainesisältöjä, 
jotka eivät ensimmäisenä tule mieleen yleissivistystä pohdittaessa. Voidaankin ajatella, että 
opetussuunnitelmien perusteet ovat itsessään laaja-alainen määritelmä yleissivistykselle. 
Sananmukaisesti yleissivistys on luonteeltaan yleistä, ja sen alle mahtuu paljon erilaisia 
oppisisältöjä ja tavoitteita. Samalla yleissivistys on keino tavoitella tiedon luonteen ymmär-
rystä sekä syväoppimista ja ihmisenä kasvamisen potentiaalia.     

6.2  Tulevaisuuden osaamistarpeet

Seuraavassa käydään läpi erityisesti Osaamisen ennakointifoorumin näkemyksiä tulevai-
suuden osaamistarpeista. Niitä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta, jotka ovat osaamisen 
merkityksen muutos ja tärkeimmät osaamiset. Lisäksi osaamistarpeita tarkastellaan World 
Economic Forumin ja McKinsey Global Instituten esittämien tulosten pohjalta. Ennen varsi-
naisia tuloksia luodaan katsaus Osaamisen ennakointifoorumin ennakointityön pohjana ollee-
seen kvalifikaatioluokitukseen. Tuloksia avataan myös geneeristen osaamisten muutosten, 
alakohtaisen osaamisen merkityksen, osaamisen hierarkkisuuden sekä ammatillisen kou-
lutuksen ja yleissivistän koulutuksen lähentymisen kautta. Lopuksi pohditaan uudenlaisen 
osaamiskäsityksen luonnetta.

Osaamisen ennakointifoorumin kvalifikaatioluokitus pitää 
sisällään geneeriset osaamiset, yleiset työelämäosaamiset sekä 
ammattialakohtaiset osaamiset

Osaamisen ennakointifoorumi10 on ennakoinut tulevaisuuden osaamistarpeita. Tätä työtä 
varten rakennettiin kvalifikaatioluokitus11. Sen taustalla on näkemys osaamisen kahdesta 
eri ulottuvuudesta, joita ovat geneeriset eli yleiset osaamiset ja spesifit osaamiset. Yleis-
ten osaamisten avulla kasvatetaan laaja-alaisesti henkilön arvoa työmarkkinoilla, ja niitä 
voidaan hyödyntää eri yrityksissä, sektoreilla ja ammateissa. Spesifien osaamisten avulla 
puolestaan lisätään henkilön osaamista tietyssä yrityksessä tai organisaatiossa, jossa osaa-
mista on hankittu. (EU 2011, 21.) 

Toisena osaamiseen liittyvänä ulottuvuutena on jako koviin ja pehmeisiin taitoihin. Perintei-
sesti osaamisen on ajateltu sisältävän joukon työspesifejä taitoja, joiden omaksuminen vaatii 
koulutusta ja harjoittelua. Näin työntekijästä tulee oman alansa ammattilainen tai osaava 
henkilö tietyssä työtehtävässä. Tämäntyyppistä osaamista voidaan pitää ”kovana osaami-
sena” (hard skills). Siihen liittyvät taidot ovat luonteeltaan helposti havaittavissa, kuvatta-
vissa ja mitattavissa. Kovaan osaamiseen liittyvät taidot ovat myös helposti omaksuttavissa 
koulutuksen avulla. Niihin kuuluu varsinkin teknistä osaamista (knowledge), ICT-taitoja sekä 
lakien ja säännösten tuntemusta. (Emt., 22.)  

10 Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, 
joka edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Foorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, joiden tehtävänä on enna-
koida oman alansa osaamis- ja koulutustarpeita.

 OEF asetettiin ensimmäisen kerran kaudelle 2017–2020 ja toisen kerran kaudelle 2021–2024. OEF:n toiminnan koordinoinnista 
ja siihen kuuluvan ennakointiprosessin toteutuksesta vastaa Opetushallituksen ennakointitiimi, johon kuuluvat Irma Garam, Ilpo 
Hanhijoki, Riku Honkasalo, Jaana Kiiskinen, Timo Kumpulainen, Hanna Laakso, Samuli Leveälahti, Jenna Nieminen, Kari Nyyssölä, 
Petra Packalen, Riitta Radnia, Hannele Savioja, Vihtori Suominen, Ulla Taipale-Lehto ja Jukka Vepsäläinen. Tiimissä ovat toimineet 
myös Suvipilvi Kotipelto, Samuel Leivo jaTimo Malkoc.

11 Kvalifikaatioluokituksessa lähtökohtana on osaamiseen liittyvä institutionaalinen ja työelämälähtöinen näkökulma, joka kytkeytyy 
osaamiseen, tutkintoihin ja ammatteihin. Sen sijaan kompetenssiajattelu, jossa osaamista tarkastellaan kykynä tehdä asioita tai 
ominaisuutena, on luokittelussa pienemmässä roolissa. Tosin luokitteluun sisältyviä geneerisiä eli laaja-alaisia osaamisia voidaan 
tarkastella myös kompetensseina. (Ks. tarkemmin osaamisen määrittelyistä luvussa 6.1.)
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Toisaalta talouden rakenteelliset muutokset ja siihen erityisesti liittyvä palvelusektorin kasvu 
ovat luoneet tarpeen pehmeille taidoille. Ne liittyvät asenteisiin ja ovat hankalasti mittavissa. 
Pehmeät taidot liittyvät kommunikointiin, luovuuteen, tiimityöhön, konfliktien hallintaan, 
esiintymiseen, neuvotteluihin ja johtamiseen. (Emt.)

KUVIO 3. OSAAMISTEN TYPOLOGIA (EU 2011, 22).

Hard skills 
Technical, job-specific skills that are 
usually easily observed, measured, 
trained, and closely connected with 
knowledge

Soft skills 
Non-job specific skills, which are 
usually intangible, hard to measure, 
and closely connected with attitudes

General skills 
Skills applicable in most companies, 
occupations and sectors.

generic hard skills (generic) soft skills

Specific skills
Skills applicable in a small number 
of companies, occupations and 
sectors.

specific hard skills (specific) soft skills

Note: Soft skills, although they can theoretically be both generic and specific, are always described as perfectly generic 
in relevant literature.

Kaksi edellä mainittua ulottuvuutta yhdistämällä syntyy nelikenttä, joka sisältää neljä eri-
laista osaamistyyppiä (kuvio 3), jotka ovat samalla olleet kvalifikaatioluokituksen lähtökoh-
tana. Tähän liittyvässä ajattelussa sekä geneeriset että yleiset työelämäosaamiset pitävät 
sisällään sekä kovia että pehmeitä osaamisia. (OPH 2019, 19.)

Kvalifikaatioluokitus on toiminut osaamistarpeiden ennakoinnin perustana, mikä tuo toisen, 
ennakoivan näkökulman tulevaisuuden osaamisrakenteeseen. Se ilmenee kahtena erilaisena 
lähestymistapana. Ensinnäkin ennakoinnin kohteena on osaamisen merkityksen muutos ja 
toiseksi osaamisen tärkeys tulevaisuudessa. Olettamuksena on, että osaamisrakenteeseen 
sisältyy paljon osaamisia, joiden luonne ja merkitys muuttuvat tulevaisuudessa. Toisaalta 
oletetaan, että on myös ajassa hitaasti muuttuvia perusosaamisia. Ne ovat tärkeitä tällä 
hetkellä, ja todennäköisesti niiden merkitys on suuri myös tulevaisuudessa. Kun nämä kaksi 
lähestymistapaa yhdistetään, saadaan luotua kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden 
osaamisrakenteesta. (Emt.)

Lopputulema on kvalifikaatioluokitus12, jossa on kolme tasoa: geneeriset osaamiset, yleiset 
työelämäosaamiset ja ammattialakohtaiset osaamiset. Ne on määritelty seuraavasti (emt., 
19–20): 

1. Geneerisillä osaamisilla viitataan oppimisen ja osaamisen perustana oleviin kognitiivisiin 
taitoihin, metataitoihin sekä ominaisuuksiin, joita tarvitaan työssä, harrastuksissa ja 
arjessa. 

2. Yleiset työelämäosaamiset ovat luonteeltaan toimialarajat ylittäviä ja työelämässä 
tarvittavia osaamisia, jotka voivat olla luonteeltaan sekä kovia että pehmeitä tietoja ja 
taitoja. 

12 Kvalifikaatioluokituksen lähteinä käytettiin erilaisia tietokantoja, (ESCO, O’NET, AMS) sekä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi näiden 
kvalifikaatioluokitusten rinnalla tarkasteltiin kansalaisen digitaitoja, joiden perustana oli Eurooppalainen digitaalinen osaamisen 
viitekehys (DigComp). Se sisältää 21 digitaalista avaintaitoa seuraavilla alueilla: informaation ja datan lukutaito, kommunikaatio ja 
yhteistyö, digitaalisen sisällön luominen, turvallisuus ja ongelmanratkaisu. (EU 2019; OPH 2019; Leveälahti ym. 2019.)
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3. Ammattialakohtaiset osaamiset ovat kooste osaamisista, jotka ovat luonteeltaan spesifejä 
ja kovia ammattialakohtaisia tietoja ja taitoja, mutta myös kyseisellä ammattialalla 
vaadittavia geneerisiä ja yleisiä työelämäosaamisia. 

Kvalifikaatioluokitukseen kytkeytyy myös ennakointiin liittyvä aikajänne, mikä on varsin 
oleellinen seikka koulutusta koskevassa ennakoinnissa. Lähtökohtana on ollut, että aikaan-
saatu kvalifikaatioluokitus on tulkinta siitä, mitkä ovat tämän hetken keskeisiä osaamisia. 
Luokitus on itsessään jo tulos, ja sen avulla voitiin jo ennakoida lyhyen aikavälin (1–3 vuotta) 
osaamistarpeita. Kun tarkastelussa otettiin keskipitkä (5–9 vuotta) ja pitkä aikaväli (10–15 
vuotta), kuvaan astui mukaan ennakointi ja Osaamisen ennakointifoorumin ja muiden sidos-
ryhmien näkemykset tulevaisuuden osaamistarpeista. Geneerisiä ja yleisiä työelämäosaami-
sia tarkasteltiin pitkällä aikavälillä, koska niissä tapahtuvat muutokset ovat verraten hitaita. 
Ammattialakohtaisissa osaamissa muutosvauhti on suurempaa, joten niissä tarkastelujakso 
ulottui keskipitkälle aikavälille.   

Merkitystään lisäävät erityisesti ongelmanratkaisutaidot, kun 
taas tärkeimpien osaamisten joukossa ovat asiakaspalveluiden 
kehittämisosaaminen ja kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus

Osaamisen ennakointifoorumi on ennakoinut tulevaisuuden osaamistarpeita vuoteen 2035 
työelämän näkökulmasta. Tulosten mukaan tulevaisuudessa merkitystään lisäävät varsinkin 
ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus, oppimiskyky, henkilökohtaisen osaamisen kehit-
täminen ja johtaminen sekä tiedon arviointitaidot. Ne voidaan myös ymmärtää metataitoina, 
jotka edistävät muutoksen hallintaa. Lisäksi merkitykseltään nousussa ovat digitalisaatioon 
liittyvät osaamiset, joita ovat esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämis-
osaamiset. (OPH 2019.) Voidaan myös arvioida, että koronapandemia kiihdyttää digiosaamis-
ten merkityksen kasvua.

TAULUKKO 2. TÄRKEIMMÄT OSAAMISET VUONNA 2035 – TOP 15. KOOTTU 30 
TOIMIALARYHMÄN TÄRKEIMPIEN OSAAMISTEN (10–15) LISTAUKSISTA JA NIIDEN 
OSAAMISMAININTOJEN MÄÄRÄSTÄ. (OPH 2019, 31.) 

Osaaminen Mainintojen määrä tärkeimpänä osaamisena

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen 18

Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus 18

Tiedon arviointitaidot 14 

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen 13

Digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen 12

Innovaatio-osaaminen 12

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 11

Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen 10

Digitaalisen teknologian luova käyttötaito 10

Digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot 9

Ongelmanratkaisutaidot 9

Luovuus 9

Oppimiskyky 9

Monikulttuurisuustaidot 9

Kokonaisuuksien hallinta 8
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Kun tarkasteluun otetaan kaikkein tärkeimmät osaamiset tulevaisuudessa, kärkeen nousevat 
asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisosaaminen sekä kestävän kehityksen tuntemus (ml. 
ilmastonmuutososaaminen) (taulukko 2). Tarkasteltaessa OEF:n kommenttien perusteella 
lähemmin näitä osaamisia havaittiin, että asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen 
liitettiin myös palvelumuotoiluun ja digitalisaation. Lisäksi nostettiin esille automaation tuot-
tamat tarpeet lisätä asiakaslähtöistä ja sosiaalisia taitoja edellyttävää näkökulmaa. Toisaalta 
mainittiin, että asiakaslähtöinen palveluosaaminen on aina ollut tärkeää osaamista, eikä 
muutos sinänsä ole suuri. (Emt., 32)

Kestävä kehitys nähtiin isona tulevaisuuden haasteena, ja ilmiönä se jopa ajaa digitalisaation 
edelle. Kommenteissa esille nousivat yhtäältä kestävään kehitykseen liittyvät moraaliset ja 
eettiset teemat sekä toisaalta liiketoiminnan ja tuotannon kehittämiseen liittyvät haasteet. 
Osaamisen kannalta tarkasteltuna kestävän kehityksen ymmärtäminen nähtiin perustaitona 
ja esille nousi myös näkemys siitä, että kestävän kehityksen hallinnassa on puutteita. (Emt.) 

Lisäksi tähän listaukseen kuuluu (taulukko 2) monia geneerisiä osaamisia, kuten tiedon 
arviointitaidot, innovaatio-osaaminen ja vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Joukkoon mahtui 
myös useita digiosaamisia, kuten digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaami-
set. Tämä kuvastaa, kuinka oleellisena digiosaamisen hallintaa pidetään teknologisoituvassa 
tulevaisuudessa. 

Huomionarvoisia ovat myös kaksi osaamisen edistämiseen liittyvää osaamista: henkilökoh-
taisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä oppimiskyky. Ensin mainitussa osaamisen 
kehittäminen näyttäytyy työelämässä tapahtuvana oppimisena, jossa osaamista kehitetään ja 
johdetaan paljolti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Oppimiskyky viittaa puolestaan laajem-
min elinikäisen oppimisen näkökulmaan, jossa korostuu oppiminaan oppiminen keskeisenä 
metakognitiivisena taitona. (Ks. OPH 2019, 41.)

Tuloksissa myös havaittiin, että eri toimialoilla painottuvat erityyppiset osaamiset tulevai-
suudessa. Esimerkiksi liikenne- ja logistiikka-alalla merkitystään kasvattavia osaamisia 
olivat erityisesti ongelmanratkaisukyky, kokonaisuuksien hallinta ja reagointikyky. Ne ovat 
luonteeltaan geneerisiä eli laaja-alaisia yleisosaamisia. Sosiaali- ja terveysalalla puolestaan 
korostuivat digiosaamiset. Voidaan ajatella, että digiosaamisen korostuminen heijastaa sote-
alan tuottavuuteen liittyviä kasvutavoitteita. (Leveälahti ym. 2020.) 

Tarkastelu toi myös esille, että hyvinkin erilaiset ammattialat muodostavat osaamisklus-
tereita, joissa on samantyyppisiä osaamisia. Esimerkiksi koneasentajilla, käsi- ja taidete-
ollisuuden työntekijöillä sekä metallityöntekijöillä nähtiin olevan tarvetta samantyyppisiin 
osaamisiin, kuten 3D-mallinnusosaaminen, laadunhallintaosaaminen, prosessiosaaminen, 
sorminäppäryys ja myyntiosaaminen. Muita vastaavantyyppisiä ammattiryhmiä olivat sii-
voustyöntekijät sekä pakkaus- ja kokoonpanotyöntekijät, samoin kuin myyntiedustajat, 
kiinteistönvälittäjät, myyjät, esittelijät ja kassanhoitajat sekä myös kaupan alan johtajat ja 
kulttuurialan tuottajat ja johtajat. (Asetelma 4.) Perinteisestä ja vahvasta yksilöiden ammat-
ti-identiteettiajattelusta olisikin tarpeen siirtyä enemmänkin osaamisidentiteettiajatteluun, 
joka tukisi erityisesti jatkuvaa oppimista elämän eri vaiheissa (Leveälahti ym. 2019, 157). 
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ASETELMA 4. ESIMERKKEJÄ OSAAMISTARVEKLUSTEREISTA (LEVEÄLAHTI YM. 2020, 98).

ERILAISET AMMATIT MUODOSTAVAT OSAAMISKLUSTEREITA. POIMINTOJA OSAAMISKLUSTE-
REISTA: 

• Siivoustyöntekijöillä sekä pakkaus- ja kokoonpanotyöntekijöillä yhteisinä kvalifikaa-
tioina nousevat esille muun muassa työturvallisuusosaaminen, ympäristöosaaminen ja 
moniammatillinen osaaminen sekä koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotaidot. Yhtei-
siä geneerisiä osaamistarpeita niille ovat myös joustavuus, yhteistyötaidot tai fyysinen 
vahvuus.

• Myyntiedustajien, kiinteistönvälittäjien sekä myyjien, esittelijöiden ja kassanhoitajien 
yhteisiä kvalifikaatioita ovat neuvottelutaidot, asiakkaiden löytämiseen liittyvä osaami-
nen, markkinointiosaaminen ja järjestelmällisyys.

• Koneasentajilla, käsi- ja taideteollisuuden työntekijöillä sekä metallityöntekijöillä 
keskeisiä kvalifikaatioita ovat 3D-mallinnusosaaminen, laadunhallintaosaaminen, pro-
sessiosaaminen, sorminäppäryys ja myyntiosaaminen sekä tuotantoverkoston raaka-ai-
neiden käsittely- ja muokkaamisosaaminen.

• Kaupan alan johtajilla ja kulttuurialan tuottajilla ja johtajilla yhteisiä kvalifikaatioita 
ovat brändiosaaminen, sopimusoikeudellinen osaaminen ja organisointitaidot.

Osaamistarpeita ovat ennakoineet useat muutkin tahot. Seuraavassa tarkastellaan World 
Economic Forumin ja McKinsey Global Instituten esittämiä arvioita tulevaisuuden osaamistar-
peista. World Economic Forum on arvioinut viiden vuoden välein kymmenen tärkeintä tulevai-
suuden osaamista seuraavalle viiden vuodelle eli vuosille 2015, 2020 ja 2025 (taulukko 3). 

TAULUKKO 3. TOP 10 OSAAMISTARVETTA VUONNA 2015, 2020 JA 2025 (WEF 2016; 2020).

2015 2020 2025

1. Monimutkaisten ongelmien 
ratkaisu

1. Monimutkaisten ongelmien 
ratkaisu

Analyyttinen ajattelu ja innovaatio
(Ongelmanratkaisu)

2. Koordinointi muiden kanssa 2. Kriittinen ajattelu Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat 
(Itsensäjohtaminen)

3. Ihmisten johtaminen 3. Luovuus Monimutkaisten ongelmien ratkaisu
(Ongelmanratkaisu)

4. Kriittinen ajattelu 4. Ihmisten johtaminen Kriittinen ajattelu ja analyysi
(Ongelmanratkaisu)

5. Neuvottelu 5. Koordinointi muiden kanssa Luovuus, originellisuus, aloitteellisuus
(Ongelmanratkaisu)

6. Laadunhallinta 6. Emotionaalinen älykkyys Johtajuus ja sosiaalinen vaikutus
(Ihmisten kanssa työskentely)

7. Palveluorientaatio 7. Arviointi ja päätöksenteko Teknologian käyttö, seuranta ja kontrolli
(Teknologian käyttö ja kehittäminen)

8. Arviointi ja päätöksenteko 8. Palveluorientaatio Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi
(Teknologian käyttö ja kehittäminen)

9. Aktiivinen kuuntelu 9. Neuvottelu Resilienssi, stressinsieto ja joustavuus
(Ihmisten kanssa työskentely)

10. Luovuus 10. Kognitiivinen joustavuus Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi
(Ongelmanratkaisu)
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World Economic Forumin listauksissa on jonkin verran toistuvuutta mutta myös vaihtelua. 
Lisäksi osaamisten sisältö on hieman muuttunut vuotta 2025 koskevassa arvioinnissa verrat-
tuna aiempiin. Voidaan kuitenkin todeta, että kaikissa listoissa kymmenen tärkeimmän osaa-
misen joukossa ovat monimutkaisten ongelmien ratkaisu, kriittinen ajattelu, ihmisten johta-
minen (ja johtajuus) ja luovuus. Tärkeimmiksi13 näistä nousevat monimutkaisten ongelmien 
ratkaisu ja kriittinen ajattelu.

Sen sijaan esimerkiksi laadunhallinta ei enää 2015-listauksen jälkeen esiinny, ja kognitiivinen 
joustavuus esiintyy vain kerran 2020-listauksessa. Uusimmat osaamistarpeet 2025 -listauk-
sessa ovat aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat, teknologian käyttö, seuranta ja kontrolli 
sekä teknologian suunnittelu ja ohjelmointi. Nämä heijastanevat teknologisen kehityksen ja 
jatkuvan oppimisen teeman vahvistumista osaamistarpeissa. 

McKinsey Global Instituten (2018) tutkimuksessa tulevaisuuden osaamista on arvioitu toimi-
aloittain ja tehtyjen työntien mukaan. Tulosten mukaan kehittyneiden teknologisten taitojen 
käyttämiseen käytetty aika kasvaa 50 prosenttia Yhdysvalloissa ja 41 prosenttia Euroopassa 
vuoteen 2030 mennessä. Eniten odotetaan kasvavan kehittyneiden tietotekniikka- ja ohjel-
mointitaitojen tarve, mikä voi kasvaa jopa 90 prosenttia vuosien 2016 ja 2030 välillä. Mää-
rällisesti näitä henkilöitä on kuitenkin vähän. Kaikilla työntekijöillä on kuitenkin merkittävä 
tarve kehittää digitaalisia perustaitoja. Tuloksissa ilmeni, että 25 analysoidun taidon joukossa 
digitaaliset perustaidot ovat toiseksi nopeimmin kasvava luokka: kasvua on Yhdysvalloissa 69 
prosenttia ja Euroopassa 65 prosenttia. (Emt.)

Myös tarve sosiaalisille ja emotionaalisille taidoille kasvaa nopeasti. Vuosina 2016–2030 sosi-
aalisten ja emotionaalisten taitojen kysyntä kasvaa kaikilla toimialoilla. Kokonaisuudessaan 
kasvua on Yhdysvalloissa 26 prosenttia ja Euroopassa 22 prosenttia. Vaikka jotkin näistä 
taidoista, kuten empatia, ovat synnynnäisiä, niin toisia, kuten edistyneitä viestintätaitoja, 
voidaan hioa ja opettaa. Sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kategoriassa nopein kasvu 
oli yrittäjyydessä ja aloitteellisuudessa, Yhdysvalloissa 33 prosenttia ja Euroopassa 32 
prosenttia. Myös johtajuudessa ja muiden johtamisessa ilmeni voimakasta kasvua. (Emt.)

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän korkeampia kognitiivisia taitoja. Korkeampien kogni-
tiivisten taitojen, kuten luovuuden, kriittisen ajattelun, päätöksenteon ja monimutkaisen tie-
tojenkäsittelyn, kysyntä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 19 prosentilla Yhdysvalloissa ja 14 
prosentilla Euroopassa. Vastaavasti työt, jotka vaativat vain kognitiivisia perustaitoja, kuten 
lukutaito ja laskutaito, vähenevät automaation edetessä. Automaatio vaikuttaa erityisesti 
perustietojen syöttö- ja käsittelytaitoihin, jotka laskevat 19 prosenttia Yhdysvalloissa ja 23 
prosenttia Euroopassa vuosina 2016–2030. (Emt.)

Myös useimpien fyysisten ja manuaalisten taitojen tarve vähenee, mutta ne edustavat mää-
rällisesti edelleen suurinta osaa työvoimasta. Fyysisten ja manuaalisten taitojen kysyntä on 
laskenut 15–20 vuoden ajan, ja tämä lasku jatkuu automaation myötä. Vuosien 2016 ja 2030 
välillä näiden taitojen kysyntä vähenee yleisesti 11 prosenttia Yhdysvalloissa ja 16 prosenttia 
Euroopassa. Ammatissa tarvittavien fyysisten ja manuaalisten taitojen yhdistelmä muut-
tuu sen mukaan, missä määrin työtoiminta voidaan automatisoida. Esimerkiksi ajoneuvojen 

13 Päätelmä on osin arvio. Kahdessa ensimmäisessä arviossa osaamiset on sijoitettu tärkeysjärjestykseen. Vuotta 2025 koskevassa 
arvioinnissa osaamiset on esitelty englanninkielisessä aakkosjärjestyksessä, mutta ne on ryhmitelty neljään osaamistyyppiin 
(ongelmanratkaisu, itsensäjohtaminen, ihmisten kanssa työskentely sekä teknologian käyttö ja kehittäminen). Puolet osaamisista 
sijoittui ongelmanratkaisu-osaamistyypin alle, joka näin korostaa ongelmanratkaisun merkitystä, ja myös kriittinen ajattelu kuuluu 
samaan osaamistyyppiin. (Taulukko 3.)  
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käyttö tai varastointi- ja pakkaustuotteet ovat alttiimpia automaatiolle kuin potilaiden avusta-
minen sairaalassa tai tietyntyyppiset siivoustavat. (emt.)

Edellä kuvatut eri toimijoiden ennakointitulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta 
niistä nousee joitain yhteisiä trendejä. Keskeisenä havaintona voidaan todeta, että kun tar-
kastellaan geneerisiä ja vastaavia yleisluonteisia metataitoja, merkityksen kasvua on var-
sinkin korkeampaa kognitiivista ajattelua edellyttävissä osaamisissa, kuten ongelmanrai-
sutaidoissa, kriittisessä ajattelussa ja tiedon arviointitaidoissa. Myös sosiaalisten taitojen ja 
vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvussa. Merkitystään kasvattavat myös teknologiaan ja 
digitalisaatioon liittyvä osaaminen. 

Geneeriset osaamiset ovat vakaita, mutta nekin muuttuvat

Osaamisen ennakointifoorumin tuloksissa nousi esille geneeristen osaamisten muuttuva 
luonne. Usein ajatellaan, että toisin kuin selvästi työelämälähtöiset konkreettiset osaamiset, 
geneeriset osaamiset ovat verrattain vakaita luonteeltaan, eli niitä tarvitaan nyt ja tulevai-
suudessa. Osaamisen ennakointifoorumin tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että genee-
risten osaamisten merkityksissä tulevaisuuden kannalta nähdään jonkin verran hajontaa. 
Tässä osaamistyypissä oli joitakin merkitykseltään väheneviä osaamisia (fyysinen vahvuus, 
sorminäppäryys) sekä merkitykseltään lähes muuttumattomia osaamisia (tarkkuus, sitoutu-
neisuus). (OPH 2019, 21, 25, 41.) 

Fyysisen vahvuuden ja sorminäppäryyden merkityksen väheneminen kertoo osaltaan siitä, 
että robotiikka ja automatiikka on vähentänyt tällaisen ihmistyövoimaan liittyvän osaamisen 
merkittävyyttä jo vuosikymmeniä. Tämä antaa indikaatiota siitä, että tulevaisuuden genee-
riset osaamiset ovat luonteeltaan ainakin jossain määrin erilaisia kuin tällä hetkellä. Tämä 
liittyy varsinkin fyysisiin ominaisuuksiin ja mekaanista toistoa sisältäviin osaamisiin, joita 
edelleen tarvitaan joillakin aloilla myös tulevaisuudessa. Kokonaisuutena näiden osaamisten 
merkitys on kuitenkin laskussa. Toinen kehityskulku on digiosaamisen merkityksen vahvis-
tuminen tulevaisuudessa. Näin digiosaamisista on muotoutumassa tulevaisuuden geneerisiä 
osaamisia. (Emt., 41–42.)

Kysymys on kuitenkin enemmänkin siitä, laajentuvatko geneeristen osaamisten muutokset 
koskemaan myös sellaisia osaamisia, jotka ovat luonteeltaan selvästi enemmän metakogni-
tiivisia ja perinteisiin oppiaineisiin sidottuja (emt., 42). On nimittäin esitetty, että perinteisistä 
oppiaineista tulee joustavampia ja käytännöllisempiä. Esimerkiksi filologia ja yhteiskuntatie-
teet koskisivat tulevaisuudessa enemmän tietojen suodattamista, ymmärtämistä ja ilmaise-
mista, kun taas luonnontieteet ja matematiikka muistuttaisivat jatkossa enemmän tekniik-
kaa. Teoreettisesta tulee siis käytännöllisempää. (Ketchell 2019.) 

Toisella tavalla ilmaistuna voidaan ajatella, että esimerkiksi fysiikka ja kemia, joita on totuttu 
pitämään selkeinä omina teoreettisina perustieteenaloina, olisivat jatkossa enemmän osa 
laajempaa teknologisen kehityksen käytännön osaamisen hallintaa. Teoreettisen perusosaa-
misen ja käytännöllisen osaamisen välinen raja hälvenee näin yhä enemmän.

Osaamisiin liittyvät muutokset eivät ole aina selväpiirteisiä. Osaamiseen kuuluu erilaisia 
kognitiivisia tekijöitä, jotka viittaavat tietoihin, taitoihin ja kokemukseen. Toisaalta osaamiset 
voivat olla ei-kognitiivisia, jotka viittaavat erilaisiin persoonallisuuden piirteisiin, kuten avoi-
muuteen, sosiaalisiin ja emotionaalisiin kykyihin tai esimerkiksi ulospäinsuuntautuneisuu-
teen tai luovuuteen. (Tuomi 2020.)



114 KOULUTUS TULEVAISUUDESSA

Tuomen mukaan uuden vuosisadan taidot ovat nousseet esille sen vuoksi, että työn teknolo-
ginen perusta on nopeassa muutoksessa jälkiteollisessa maailmassa. Olemme tilanteessa, 
jossa kognitiiviset kyvykkyyden komponentit ovat vähemmän tärkeitä verrattuna ei-kognitii-
visiin. Myös koulutusjärjestelmät ja opetussuunnitelmat ovat muutoksessa. Tiedolla, taidolla 
ja kokemuksella ei ole enää samanlaista merkitystä kuin ennen. (Emt.)

Tähän liittyy myös havainto siitä, että monet geneerisiin osaamisiin liittyvät taidot ovat enem-
mänkin ominaisuuksia tai persoonallisuuden piirteitä, johon koulutuksen avulla on rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa. Tuomi on kollegoineen (2021, 27) tuonut esille, että persoonalli-
suuspsykologisen tutkimuksen yksi keskeinen tulos on ollut, että monet ei-tiedollisen käyt-
täytymisen piirteet ovat perinnöllisiä ja vaikeasti enää muutettavia varhaislapsuuden jälkeen. 
Kuhn’iin (2016) viitaten Tuomi ym. (2021) toteavat, tosin tarkoituksellisesti kärjistäen, että 
työelämässä kysytään ominaisuuksia, jotka näyttävät olevan tutkimuksen perusteella melko 
muuttumattomia varhaislapsuuden jälkeen. Toisin sanoen ihmiset eivät enää valikoidu työhön 
vain koulutukseen perusteella. Sen sijaan työhön sijoittamista on helpointa ennustaa jo lap-
suuden aikaisten piirteiden perusteella. (Emt., 27.)

Toisaalta eri koulutusasteiden sisälle on jo vuosia tuotu opetussisältöjä, joissa on pyritty 
kehittämään sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, emootioiden huomioon ottamista, luovutta ja 
kriittistä ajattelua. Tältä osin puhtaasti kognitiiviset eli tiedolliset ja taidolliset sekä ei-kogni-
tiiviset eli persoonallisuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai sosiokulttuuriseen kon-
tekstiin sidotut ominaisuudet myös sekoittuvat toisiinsa. 

Voidaan myös ajatella, että sen lisäksi, että ei-kognitiiviset taidot ovat kyvykkyyksiä tai 
kompetensseja, ne ovat myös kvalifikaatioita eli ne on osin institutionalisoitu: esimerkiksi 
sosiaaliset taidot ja vuorovaikutusosaaminen ovat osa eri koulutusasteiden opetussuunni-
telmia, mutta ne näkyvät usein myös niiden taitojen joukossa, joita työelämässä vaaditaan. 
Unohtaa myöskään ei sovi, että vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja tunnetaitoja valmennetaan 
yhä enemmän jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Ne ovat taitoja, joiden pohja luodaan ennen 
kaikkea lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta niitä voi kehittää myös aikuisiällä. 

Tarvitaan myös alakohtaista ja spesifiä osaamista

Osaamista on hyvin erilaista. Osaaminen voidaan jakaa esimerkiksi geneerisiin osaamisiin ja 
yleisiin työelämäosaamisiin. Kuten edellä todettiin, geneeriset osaamiset liittyvät arjessa ja 
työssä tarvittaviin ja elinikäisen oppimisen perustana oleviin taitoihin. Yleiset työelämäosaa-
miset puolestaan viittaavat nimenomaisesti työssä tarvittavaan liike- ja tuotantotaloudelli-
seen osaamiseen, joka on kuitenkin siinä mielessä yleistä, että se on toimiala- ja tehtävärajat 
ylittävää osaamista. Lisäksi on olemassa hyvinkin hienojakoista ja spesifiä alakohtaista osaa-
mista. (OPH 2019.) 

Usein julkistetaan erilaisia listoja siitä, mitkä ovat tärkeimpiä osaamisia tulevaisuudessa 
(esim. World Economic Forum). Tämäntyyppisille listoille on luonteenomaista, että niihin 
sisältyvät osaamiset ovat luonteeltaan hyvin yleisiä ja usein lähellä ominaisuuksia ja persoo-
nallisuuspiirteitä. Tästä nousee kuitenkin esille se, että yleisten osaamisten lisäksi tarvitaan 
edelleen myös spesifiä alakohtaista osaamista. 

Osaamistarvekeskustelua hallitseekin paljolti näkemys siitä, että tulevaisuudessa kaikki 
osaaminen on vain yleistä, ja täsmällistä ja alakohtaista osaamista ei samalla tavalla enää 
tarvita. Tämä voi osin pitää siinä mielessä paikkansa, että jatkuvan teknologian kehityksen 
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myötä osaamistarpeiden kovin yksityiskohtaisen määrittelyn tarve vähenee. Esimerkiksi 
ammattialakohtaisen perustaidon alle määrittyy paljon hyvin hienojakoista yksityiskohtaista 
osaamista, jonka ennakoiminen ei ole enää mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. 

Toisaalta myös tietopainotteisilla aloilla tarvitaan oman alan ja siihen liittyvän osaami-
sen hallintaa. Esimerkiksi valtioneuvoston tulevaisuusselontekoraportissa korostetaan 
substans sitietojen ja syvällisen osaamisen merkitystä: ”teknologian kehitys, viheliäisten 
ongelmien ratkaisu, innovointi ja uuden liiketoiminnan luominen, menneiden ja tulevien 
aikojen tulkinta tai ihmisen ja maailmankaikkeuden salaisuuksien selvittäminen edellyt-
tävät edelleen syvällistä perehtymistä ja oppineisuutta sekä inhimillistä empatiakykyä, 
uteliaisuutta ja erilaisia yhä hienojakoisempia ammattitaitoja”. Myös laajoista murroksista, 
kuten digitalisaatiosta, globalisaation ja tekoälyn käytön laajenemisesta itsestään, tarvitaan 
ymmärrystä. On esimerkiksi ymmärrettävä, miten edellä kuvatut muutokset vaikuttavat 
yhteiskuntaan ja ihmiseen. (VNK 2017, 32.)

Tästä nouseekin kysymys siitä, mitä ymmärrämme osaamistarpeella. Pitääkö osaamistar-
peen kattaa kaikki mahdolliset hienojakoiset osaamistarpeet? Vai voidaanko ajatella, että on 
olemassa jonkin tasoista verrattain muuttumatonta ammattialakohtaista perusosaamista, 
jota sovelletaan hyvin nopeaan tahtiin muuttuvien työprosessien muutosten myötä? Excelin 
hallinta voidaan nähdä jossain ammatissa tai tehtävässä perusosaamistarpeena, mutta sen 
päivitysversioiden hallintaan liittyvien osaamistarpeiden ennakoiminen ei liene perusteltua. 

Voisi ehkä ajatella myös siten, että osaamistarve ei olisi pelkästään kuvausta siitä, minkä-
laista osaamista ja siihen liittyviä tietoja ja taitoja tarvitaan, vaan myös sitä, minkälaisessa 
toimintaympäristössä osaamista tarvitaan, miten osaamista kehitetään ja millä aikajänteellä 
ja millä tasolla osaamista on uudistettava. Osaaminen nähdään näin yhä enemmän dynaami-
sena kyvykkyytenä, joka luo edellytyksiä organisaatioiden kehittymiselle. 

Lisäksi voidaan nähdä, että osaaminen irtaantuu yhä enemmän siitä, että se nähdään yksi-
lön henkilökohtaisena osaamisena. Sen sijaan osaaminen nähdään tukevaisuudessa yhä 
enemmän tiimin, ryhmän tai verkoston voimavarana ja resurssina. Esko Kilpi onkin todennut: 
”Osaaminen ei ole yksilön vaan yksilöiden välisen vuorovaikutuksen ominaisuus.” (OEF 2017). 
Toisin sanoen se, että minä osaan jotain, ei ole tulevaisuuden työmarkkinoilla kummoinen-
kaan asia, mutta se, että minun tiimini on alan huippu, voi avata huomattavasti ovia eteen-
päin. 

Osaamistakin voi luokitella 

Osaamisia on usein ajateltu hierarkkisina rakenteina. Esimerkiksi kielitaito voidaan mieltää 
yleisosaamiseksi, joka jakaantuu vaikkapa englannin, saksan ja ranskan kielten osaamisiin. 
Monesti tämäntyyppisiä hierarkkisia rakenteita on helppoa ja tarkoituksenmukaistakin erot-
taa. Usein kuitenkin osaaminen purkaantuu moniin tiedollisiin, taidollisin ja persoonallisuu-
teen viittaaviin komponentteihin, jolloin niiden jakaminen alasegmentteihin on haastavaa. 

Esimerkiksi oppimiaan oppiminen voidaan pilkkoa moniin osiin, kuten peruslukutaitoon, 
motivaatioon oppimista kohtaan, kykyyn jäsentää ja kriittisesti arvioida tietoa, itseohjautu-
vuuteen, kykyyn reflektoida omaa toimintaansa jne. Mutta miten rakentuu oppimaan oppimi-
nen eri oppiaineiden osalta tai eri toimialoilla tai ammateissa? Ovatko oppimaan oppimisen 
komponentit samoja, kun opitaan historiaa tai biologiaa tai kun opitaan hitsauksen tai raken-
nusalan uusia työprosesseja? 
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Toisaalta kun osaamistarpeita ennakoidaan, on osaamiset pakostakin jollain tavoin jäsen-
nettävä ja luokiteltava (ks. Tuomi ym. 2021). Samalla on hyväksyttävä se, että luokittelut ovat 
vain työkaluja hahmottaa todellisuutta, eivät täydellinen todellisuuden vastine. Tämän vuoksi 
on tärkeää, että osaamistarveluokituksiin sisältyy mahdollisuus tarkastella osaamisia niiden 
keskinäisten riippuvuussuhteiden mukaan. Tällöin voidaan muodostaa erilaisia osaamis-
kimppuja tai osaamisklustereita, jotka sisältävät erilaisia osaamisia eri tasojen ja ulottuvuuk-
sien mukaan. 

Esimerkiksi Osaamisen ennakointifoorumin tulokset ovat osoittaneet, että tietyillä ammatti-
ryhmillä, jotka voivat olla verraten etäällä toisistaan, on samantyyppisiä osaamisklustereita 
(ks. asetelma 4). Osaaminen ei siis jäsenny hierakkisesti tai tiettyjen toimialojen tai ammat-
tialojen mukaan, vaan näiden erilaisina kombinaatioina. Tämä antaa syvällisemmän kuvan 
tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Big datan käyttö on tuonut osaamistarpeiden ennakoinnille uudenlaisia mahdollisuuksia. 
Osaamisia voidaan louhia varsinkin työpaikkailmoituksista. Ne antavat reaaliaikaisen kuvan 
siitä, minkälaista osaamista tällä hetkellä sekä myös lyhyellä aikavälillä tarvitaan. Toisaalta 
näin kootut osaamistarpeet voivat olla yleisluonteisia eivätkä keskenään yhteismitallisia. 
Aineistojen jalostaminen tehokkaasti hyödynnettävissä olevaksi osaamistiedoksi edellyttää 
usein jonkinlaista osaamisen viitekehystä tai luokittelumallia. 

On kuitenkin tärkeää, että big datan mahdollisuuksia hyödynnetään, koska se avaa rajapin-
nan osaamistarpeiden lisäksi myös tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin esimerkiksi 
Koski- ja Työmarkkinatoripalvelujen avulla. Samoin tämäntyyppiset ratkaisut vahvistavat 
opinto- ja uraohjauksen edellytyksiä.

Ammatillinen ja yleissivistävä osaaminen lähentyvät toisiaan

Kun tarkasteluun otetaan lähemmin yleissivistävä osaaminen, voidaan huomata, että se on 
lähentymässä ammatillisesti orientoitunutta osaamista. Yhdeksi tekijäksi on arvioitu uus-
liberalistinen ajattelu, jossa korostetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä taloudellisen 
hyötynäkökulman sekä perinteisten sivistyksellisten arvojen kustannuksella (vrt. Saarinen 
2017). 

Tämä on yksi lähestymistapa asiaan, mutta asiantilaan voidaan hakea myös muita näkökul-
mia. Ensinnäkin yleissivistävään ainekseen on sisäänrakentunut entistä enemmän teknolo-
gisen kehityksen sekä yhteiskunnallisen muutosten myötä syntyneitä taito- ja tietotarpeita. 
Se, että maailma muuttuu, harvemmin selittyy jonkin yhden aatteellisen suuntauksen (kuten 
uusliberalismin) kautta, vaan siksi, että yhteiskunnallinen ja teknologinen kehitys ja niiden 
taustalla olevat megatrendit (digitalisaatio, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, ilmas-
tonmuutos) ovat itsessään omalakisia kehityskulkuja. Ne vaikuttavat jo selvästi työelämä-
lähtöisiin osaamistarpeisiin, mutta yhä enenevässä määrin niiden vaikutukset heijastuvat 
yleissivistyksen sisältöihin. 

Toinen työelämäosaamista ja yleissivistystä toisiinsa lähentävä seikka on geneeriseen osaa-
miseen liittyvä murros, mikä jo aiemmin tuli esille: perinteisiin geneerisiin osaamisiin, joita 
erityisesti yleissivistävässä koulutuksessa on viljelty, on liittymässä uusia aineksia, kuten 
digiosaamiset ja kestävään kehitykseen liittyvät osaamiset. Toisaalta monia geneerisiä osaa-
misia (kuten sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot) vahvistetaan myös jatkuvan oppimisen kautta 
työelämässä olevien keskuudessa. Geneerisen osaamisen olemus ja sen hankinta eivät ole 
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enää samassa määrin kaatuneet pelkästään yleissivistävään koulutukseen, vaan ne ovat osa 
myös ammatillisesti suuntautunutta koulutusta ja jatkuvaa oppimista.

Kosonen ym. (2021) ovat tuoneet esille, kuinka yksilön kasvu ja kehitys vaativat, että ollaan 
valmiita menemään epämukavuusalueelle, oppimaan uutta ja poisoppimaan vanhoja ajatus-
malleja. Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen kontekstissa tämäntyyppinen sisäinen 
kasvu- ja oppimisprosessi edellyttää turvallista oppimisympäristöä ja usein myös vertais-
ryhmiltä tai kokeneemmilta mentoreilta ja opettajilta saatua yksilöllistä tukea. Maailmalla 
tämänkaltaisia oppimisympäristöjä, joissa tavoitellaan ihmisenä kasvua aikuisuuden kehi-
tyspsykologian tuella, on jo kehitetty isoissa yrityksissä. Kirjoittajat toteavatkin, että kasvun 
kulttuurin ja edellä kuvattujen viisaiden oppimisyhteisöjen kehittäminen ei ole vielä missään 
valtavirtaa. Toisaalta suomalaiset organisaatiot ja koulutusjärjestelmä ja kansansivistys-
kenttä voisivat olla edelläkävijöitä siinä, että ihmisen psyykkistä kasvua tuetaan koko läpi 
koko elämänkaaren. (Emt., 46.)

Ammattisivistyksen ja yleissivistyksen lähentymistä on edistänyt myös työn murros, jota 
covid-19-kriisi on edelleen vauhdittanut. Tähän kehityskulkuun viitataan myös koulutuspo-
liittisessa selonteossa: ”Murrokselle tyypillistä on, että se muuttaa työtä ja työmarkkinoita 
kokonaisvaltaisesti. Ammattien ja työtehtävien aikaisempaa nopeampi muuttuminen edel-
lyttää kansalaisilta valmiutta oman osaamisensa uudistamiseen ja päivittämiseen läpi koko 
työuran. Muutokset työn sisällöissä ja kokonaan uusien ammattien syntyminen haastavat 
sekä tutkintojen sisällöt että perinteisen ajattelumme tutkinnoista ja tutkintorakenteesta. 
Työn sisällölliset muutokset korostavat myös perinteisesti yleissivistyksenä pidettyjen osaa-
miskokonaisuuksien merkitystä työssä menestymiselle. Suurien kokonaisuuksien hallinta, 
viestintä- ja vuorovaikutusvalmiudet ja tietotekninen osaaminen ovat osa yhä useampaa työ-
tehtävää. Ammattisivistys ja yleissivistys ovat aikaisempaa lähempänä toisiaan ja kietoutuvat 
toisiinsa, joten niiden erotteleminen koulutuksessa on osin keinotekoista.” (VN 2021, 82.)

Kolmanneksi esille voidaan nostaa myös perinteisen oppiainejaon asema tulevaisuudessa. 
Tällä hetkellä yleissivistävä opetus nojaa vahvasti perinteisestä tieteenalajaottelusta 
lähteviin oppiaineisiin. Tieteenala voidaan perinteisen positivistisen käsityksen mukaan 
ymmärtää kehittyvänä tiedon systemaattisena keräämisenä ja analysoimisena, ja se on 
rakentunut jonkin paradigman ympärille (Rubin 2004). Tässä yhteydessä Rubin viittaa 
Niiniluotoon (2003), jonka määritelmän mukaan tieteenala (discipline) on systemaattisen 
tietämyksen alue: sillä on oma, kyseiselle tieteenalle ominainen tutkimusaihe sekä oma tai 
omia tutkimusmenetelmiä. Lisäksi kyseisen tieteenalan piiriin kuuluvat tutkijat tiedostavat 
olevansa juuri tämän tieteenalan tutkijoita. Tieteenalaan kuuluu myös se, että sitä voi opis-
kella, sillä on virkoja yliopistossa ja että sillä on tieteellinen yhteisönsä.

Oppiaine puolestaan määrittyy yliopistomaailmassa siten, että siltä edellytetään ainakin 
kolmea asiaa. Ensinnäkin oppiaineella on oltava jokin kohde tai tietoaines, josta oppiaine 
muodostuu. Toiseksi kyseistä tietoainesta pitää käsitellä ja tutkia jollakin tietyllä tavalla. 
Toisin sanoen oppiaineella tulisi olla oma näkökulmansa. Kolmanneksi on yleensä katsottu, 
että oppiaineella tulisi olla oma historiansa. Sen siis oletetaan kehittyneen jollakin tavalla 
muista oppiaineista tai sitten kokonaan uutena oppiaineena aiempien oppiaineiden ulkopuo-
lelta. (Mikkeli & Pakkasvirta 2007, 12–13.)

Tieteenalalla ja oppiaineella viitataan osin eri asioihin. Tieteenala-käsite liittyy tutkimukseen, 
eli sillä viitataan nimenomaisesti tieteellisesti todistettuun tietoon. Oppiaine-käsite puoles-
taan viittaa ensisijaisesti opiskeluun ja oppimiseen sekä tiedon siirtoon opettajalta oppilaalle 
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ja on samalla hallinnollisesti ja tietoteoreettisemmin väljempi käsite tieteenalaan verrattuna. 
(Emt., 12–13.)

Koulumaailmassa oppiaineiden perustana ovat eri tieteenalat, mutta esimerkiksi perusope-
tuksessa opetettava historia ei oppiaineena suoraan palaudu akateemiseen historiatietee-
seen. Samoin esimerkiksi sosiologiaa ei opeteta perusopetuksessa erillisenä oppiaineena, 
vaikka siihen liittyviä tietoaineiksi on esimerkiksi yhteiskuntaopin oppiaineessa. (Emt., 13.) 

Tieteen kehittyessä ja moninaistuessa sekä tiedon määrän lisääntyessä on tullut ilmeisem-
mäksi, että tieteenalojen erotteluun toisistaan ei riitä pelkästään metodologinen tai teoreet-
tinen yhdenmukaisuus tai tieteealaa koossa pitävä tietämyksen kokonaisuus (Rubin 2004). 
Kuten Rubin (emt.) on todennut, ”vähitellen joudumme tilanteeseen, jossa perinteinen käsitys 
tieteenalasta yhtenä yhtenäisenä ja rajallisena kokonaisuutena ja monitieteisyys14 tieteen 
harjoittamisen muotona sekoittuvat yhä useammin.”

Tieteenalajaottelun asema on edelleen vahva, eikä mitään suuria muutoksia ole näköpiirissä. 
Toisaalta tieteenalojen välinen jatkuvasti kasvava yhteistyö ja poikkitieteellisyys saattavat 
tulevaisuudessa heijastua myös oppiainejakoon ja niiden uusiin kombinaatioihin. Käytän-
nössä tämä ilmenee jo perusopetuksen opetussuunnitelmiin sisältyvissä oppiainerajat ylittä-
vissä laaja-alaisissa osaamiskokonaisuuksissa.

Työelämässä toimi- ja ammattialojen välinen yhteistyö ja niiden rajojen välinen hämärtymi-
nen on jo pitkään ollut todellisuutta. Tämä on puolestaan heijastunut osaamistatarpeisiin 
esimerkiksi eri ammatteja yhdistävissä osaamisklustereissa, kuten edellä todettiin (ase-
telma 4). Samoin on selvästi havaittavissa toimialarajat ylittäviä osaamistarpeita (OPH 2019). 
Lisäksi toimi- ja ammattialoilla on nähtävissä verkottumista ja rajapintojen hakemista. On 
ennakoitu, että tulevaisuudessa useat eri toimialat pyrkivät verkottumaan erityisesti koulu-
tustoimialan, televiestintä-, ohjelmisto- ja tietopalveluiden sekä liiketoiminnan ja kehittämi-
sen palvelut liike-elämälle -toimialojen kanssa (OPH 2021f).  

Käytännön esimerkki on myös Osaamisen ennakointifoorumin jaottelu yhdeksään 
ennakointiryhmään, joista kukin edustaa varsin laaja-alaisesti erilaisia toimialoja. Muutos 
oli huomattava verrattuna aiempaan koulutustoimikuntajärjestelmän (Osaamisen ennakoin-
tifoorumin edeltäjä) jaotteluun, joka piti sisällään 26 koulutustoimikuntaa. Lähtökohtana oli 
nimenomaisesti Osaamisen ennakointifoorumin harvemmassa jaottelussa purkaa toimi- ja 
koulutusalojen välisiä siiloja ja raja-aitoja ja näin rakentaa suurempia kokonaisuuksia. Reali-
teetti kuitenkin on, että keskipitkällä ja paljolti myös pitkällä aikavälillä on edelleen olemassa 
nykyisen kaltaisia ammatti- ja toimialoja, vaikka murroksia on jo havaittavissa.    

Neljänneksi yleissivistävän ja työelämälähtöisen osaamisen lähentymistä vahvistaa kompe-
tenssiajattelun läpimurto myös perinteisessä koulumaailmassa. Yleissivistävän koulutuksen 
opetussuunnitelma-ajattelussa avainosaamiset tai avainkompetenssit ovat saaneet huomat-
tavaa sijaa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että kompetenssi eli osaaminen ei ole sidottu yhteen 

14 Tieteiden välisestä yhteistyöstä puhuttaessa viitataan usein käsitteisiin monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja poikkitieteellisyys. 
Niiden sisältö on samansuuntainen, mutta niillä on merkityseroja. Toisaalta kyseiset käsitteet eivät ole myöskään täysin selvä-
piirteisiä. (Mikkeli & Pakkasvirta 2007; Muhonen ym. 2016; Rubin 2004). Monitieteisyydessä (multidisciplinarity) tutkimukselle on 
tyypillistä kokoava luonne. Yksinkertaisimmassa muodossa monitieteisyydellä on viitattu akateemiseen instituutioon, jossa useat 
tieteenalat ovat edustettuina. Tieteidenvälisyydessä (interdisciplinarity) lähtökohtaolettamuksena on, että tutkimukset yhdistyvät 
aiemman lisäksi jo itse tutkimustyön aikana. Tieteiden välinen yhteistoiminta menee näin astetta syvemmälle, koska tutkimuksessa 
pyritään nimenomaan rikkomaan eri tieteenalojen rajoja. Poikkitieteisyys (transdisciplinarity, crossdisciplinarity) puolestaan edel-
lyttää edellä mainittujen lisäksi myös käsitteellistä ja metodologista yhtenäisyyttä sekä prosessia, jossa erillisiä osa-analyysejä 
yhdistää teoreettinen tausta. (Mikkeli & Pakkasvirta 2007, 63–64, 66.)
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oppiaineeseen tai tiedonalaan, vaan siihen kuuluu erilaisia tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita 
ja kykyä toimia eri tilanteissa (Halinen 2011).

Voidaan myös ajatella, että kompetenssiin sisältyy mahdollisuus valmistautua tulevaisuuden 
maailmaan ja myös edellytykset muuttaa siitä (Marope ym. 2019). Kompetenssiin sisältyy 
näin vahva potentiaalisuuden elementti (vrt. Hanhinen 2010). Tämän mukaisesti esimerkiksi 
perusopetuksessa on määritelty opetuksen läpäisevät laaja-alaiset osaamisen tavoitteet. 
Kompetenssit edellyttävät työelämässä ja ammatissa toimimisen edellytyksiä sekä kyvyk-
kyyksiä kehittää ja uudistaa työprosesseja ja toimintamalleja tulevaisuuteen suuntautuvalle 
orientaatiolle. Toisaalta yleissivistävässä näkökulmassa korostuvat monialainen tapa hah-
mottaa maailmaa ja kyky selviytyä ja suunnata eteenpäin erilaisissa tilanteissa. Näin kom-
petenssit ja varsinkin niiden tulevaisuuteen kurkottava lähestymistapa muovaavat osaltaan 
yhteistä rajapintaa sekä yleissivistävälle että ammatilliselle orientaatiolle.    

Kohti uudenlaista osaamiskäsitystä

Aiemmin on todettu, että osaamistarpeiden tarkastelussa voidaan lähteä siitä, että osaamis-
ten joukossa on tietoa ja taitoja, joiden luonne ja niihin kohdistuvat tarpeet muuttuvat hitaasti, 
kun taas osa näistä voi muuttua hyvinkin nopeasti. Toisella tavalla ilmaistuna on olemassa 
perusvanlaatuista osaamista, jota tarvitaan hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa jatkos-
sakin. Toisaalta on osaamista, jota tarvitaan tällä hetkellä hyvinkin paljon, mutta jonka tarve 
tulevaisuudessa voi vähentyä tai olla epävarmaa. 

Ensin mainittuun ryhmään luetaan usein geneeriset osaamiset, jotka ovat luonteeltaan meta-
osaamisia ja jotka luovat pohjaa spesifimmeille osaamisille. Tämäntyyppisiä geneerisiä osaa-
misia ovat esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot, oppimaan oppiminen ja sosiaaliset- ja vuoro-
vaikutustaidot. Tähän samaan ryhmään kuuluvat myös yleissivistykseen kuuluvat moraaliset 
ja eettiset ohjenuorat.  

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu usein teknisluonteisia ja alakohtaiseen spesifiin osaa-
miseen liittyviä tietoja ja taitoja, jotka voivat päivittyä nopeassa tahdissa ja jo kadota 
hieman pidemmässä tarkastelussa. Lähtökohtaisesti nämä ovat yleensä työelämälähtöisiä 
osaamisia, mutta kehittyvä teknologia sekä monet uudet yhteiskunnalliset ilmiöt luovat 
painetta tarkentaa entistä tiuhempaan tahtiin myös yleissivistyksen piiriin kuuluvia tietoja ja 
taitoja/oppisisältöjä. 

Lisäksi edellä käydyssä tarkastelussa on käsitelty osaamista eri termien ja käsitteiden 
avulla, kuten kvalifikaatiot, kompetenssit ja dynaamiset kyvykkyydet. Niitä ei ehkä voida suo-
ranaisesti sijoittaa osaamisen kehitystä kuvaavaan jatkumoon, mutta niiden välille voidaan 
rakentaa eteenpäin suuntautuva konstruktio:

Kvalifikaatiot edustavat perinteistä ammattisidonnaista osaamistarvemaailmaa, joka nojaa 
teollisen ajan toimi- ja ammattialajaotteluun. Kvalifikaatiot ovat käyttökelpoisia välineitä 
osaamistarpeiden lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä niiden rooli 
sumentuu työn murroksen ja ammattirakenteiden muutosten myötä.

Kompetenssit edustavat monitasoisen ja -muotoisen osaamisen ja niistä nousevien osaa-
mistarpeiden kokonaisuutta, joka niveltyy työn murroksen ja digitalisoituvan maailman 
toimialarajat ylittävään ja ekosysteemiseen ajatteluun. Kompetensseja voi hankkia ja hyö-
dyntää monissa sfääreissä, kuten työssä, koulutuksessa, vapaa-ajalla ja harrastuksissa. 



120 KOULUTUS TULEVAISUUDESSA

Kompetensseissa yhdistyy entistä enemmän työelämälähtöinen ja yleissivistävä osaaminen. 
Kompetenssit ovat osaamista mutta niihin sisältyy myös muutospotentiaalia, mahdollisuutta 
muuttaa maailmaa. 

Dynaamiset kyvykkyydet vievät kompetenssiajattelun askeleen pidemmälle. Dynaamisissa 
kyvykkyyksissä kompetensseista muotoutuu organisaatiotason kyvykkyyksiä, jotka edistävät 
organisaatioiden ja yritysten toimintaa ja suoritusta. Voidaan myös ajatella, että yhteiskun-
nallisella tasolla dynaamiset kyvykkyydet määrittelevät entistä enemmän niitä valmiuksia, 
joiden avulla otetaan haltuun systeemisen tason haasteet, kuten ilmastonmuutos, ikäänty-
minen tai kestävyysvaje. Dynaamiset kyvykkyydet ovat askel kollektiivisen osaamisen suun-
taan, jossa osaamispääoma ei ole yksilön vaan ryhmän, tiimin ja yhteisön ominaisuus.

Äkkiseltään voisi ajatella, että kompetenssit ja varsinkin dynaamiset kyvykkyydet ovat 
tulevaisuuden kannalta keskeisiä osaamisen muotoja. Näin voi toki olla, mutta tulevaisuu-
dessa tarvitaan jatkossakin ammatti- ja toimialoihin sidoksissa olevaa osaamista, joia voi-
daan jäsentää kvalifikaatioiden avulla. Tulevaisuuden osaamista kuvaava käsite voisikin olla 
kolme edellistä yhdistävä hybridi, eräänlainen metaosaamista kuvaava käsite, joka käsittelisi 
eri osaamisen muotoja ennakointidataan perustuvina osaamisklustereina. Siinä yhdistyisi 
perinteinen tutkintolähtöinen ammatillinen osaaminen, yleissivistävä osaaminen, jatkuvana 
oppimisena hankittu osaaminen sekä osaamisen yksilöllinen ja kollektiivinen luonne. 

6.3  Mitä tulevaisuudessa kannattaisi opiskella?

Osaamistarpeisiin liittyy usein pohdintoja siitä, mitä nuorten kannattaisi opiskella tulevai-
suutta varten tai minkälaiselle alalla ammatinvaihtajien kannattaisi suuntautua. Tässä alalu-
vussa tarkastellaan koulutukseen liittyvää valintaproblematiikkaa sekä pohditaan ennakoin-
titulosten pohjalta työvoiman koulutustarpeita tulevaisuudessa. 

Koulutusvalinnat voivat olla rationaalisia, tavanomaisia tai yksilöllisiä, tai 
niitä ei tehdä lainkaan

Koulutus- ja uravalinnat ovat hyvin monisyinen ilmiö. Peruskoulun jälkeisiin koulutusvalin-
toihin vaikuttavat monet seikat, kuten peruskoulumenestys, perhe- ja vertaisryhmäkoke-
mukset sekä koulutukseen liittyvien tulevaisuusnäkymien ennakoiva hahmottaminen. Myös 
sukupuolella ja perhetaustalla on vaikutusta valintoihin. Varsinkin peruskoulumenestyksellä 
on vaikutusta valintoihin, ja se erottelee selvästi paremmilla arvosanoilla lukioon hakeutu-
via ja heikoimmilla arvosanoilla ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia. Edellisiin kuuluu 
keskimääräistä useammin tyttöjä ja jälkimmäiseen poikia. Lisäksi siinä, missä lukio voidaan 
nähdä yleissivistävänä jatkumona ja reittinä korkeakoulutukseen, ammatillisen koulutuk-
sen runsasta koulutusohjelmavaihtojen määrää voi olla vaikea hahmottaa. Näin mielikuvat 
saattavat ohjata valintaa enemmän kuin realistinen käsitys ammatillisista mahdollisuuksista 
tulevaisuudessa. (Kantasalmi ym. 2021, 304.) Tämän vuoksi opinto- ja uraohjauksella on 
suuri merkitys koulutusvalintoja tehtäessä.  

Koulujen opinto-ohjauksella onkin edelleen suuri rooli nuorten koulutusvalinnoissa, joskaan 
se ei ole ainoa tiedon lähde. TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021:n perusteella nuorten 
tärkeimmät tulevaisuuden työelämää koskevat tiedon ja taidon lähteet olivat kouluopetus, 
vanhemmat ja kaveripiiri. Esimerkiksi sosiaalisen median keskustelufoorumit, pelaaminen 
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ja järjestötoiminnan roolit olivat selvästi pienempiä. Tärkeimpiä tekijöitä tulevaa alaa mietit-
täessä olivat varsinkin kiinnostava työ ja hyvä palkkaus, joita seurasivat alan hyvä työskente-
lyilmapiiri ja mahdollisuus tehdä tärkeäksi kokemiaan asioita. Ne liittyivät useimmiten alan 
ympäristöystävällisyyteen, ihmisläheisyyteen ja alan vastuullisiin toimintatapoihin. Myös 
etenemismahdollisuuksille annettiin painoa. (TAT 2021.)

Koulutusvalinnat liittyvät myös laajemmin nuorten elämänilanteisiin ja sosiaaliseen ympäris-
töön. Hoikkala ym. (2019,1) ovat tutkimuksensa perusteella todenneet, että nuorten koulutus-
valinnan perustana on usein lyhyen aikavälin tarkastelu, johon vaikuttavat keskeisesti heidän 
elämänsä ja sosiaalisten maailmojensa kulloisetkin puitteet. Usein valinnat perustuvat 
koulutuksen sisältöjen ja tulevan ammatin sijaan muihin seikkoihin. Nuoret etsivät näin ns. 
omaa juttuaan. Nuoret puhuvat itsestään yksilöinä, jotka tekevät omia itsenäisiä valintojaan, 
mihin opinto-ohjauskin perustuu. Kuitenkin nuorten puheessa korostuvat sosiaaliset seikat, 
kuten perheen, ystävien ja muiden tärkeiden henkilöiden vaikutukset, sekä myös paikalliset 
tekijät, mahdollisuudet, koulutusvaihtoehdot ja satunnaiset tekijät. (Emt.) Nuoret ovatkin 
todennäköisesti hyvin herkkiä ympäristönsä signaaleille 15–16-vuoden iässä, jolloin toisen 
asteen yhteishaun valinnat yleensä tehdään (Saari & Lahtinen 2019, 47). Nuoret puhuvat myös 
työntö- ja vetotekijöistä, joiden pohjalta he arvioivat erilaisia koulutusvaihtoehtoja. Ne perus-
tuvat nuorten haluamiin tai ei-toivoituihin asioihin (Hoikkala ym. 2019, 1.)

Yleinen koulutuspoliittinen keskustelu on suuntautunut siten, että nuorten toivotaan suorit-
tavan tutkintonsa ja siirtyvän työelämään mahdollisimman nopeasti. Aapola-Karin ja Tolosen 
(2019) mukaan voidaankin väittää, että koulutuspolitiikan taustalla on ns. ideaalivalitsijan 
ihannekuva, jonka mukaan opiskelijoiden koulutusvalintojen oletetaan perustuvan huolelli-
seen harkintaan ja rationaaliseen suunnitteluun. Nuorten ajatellaan suuntautuvan johonkin 
tiettyyn etäällä olevaan ammatilliseen päämäärään siten, että he koulutuspolullaan valitse-
vat tarkoin siihen johtavat askelmerkit. Tällaisia nuoria toki on, mutta yhteisvalinnassa nuor-
ten valintojen perustana ovat huomattavasti lyhytjänteisemmät perspektiivit, eivätkä niihin 
liittyvät tarkastelut ole useinkaan kovin tarkkaan harkittuja. (Em.t., 71.) 

Nyky-yhteiskuntaa, jossa on tehtävät monenlaisia valintoja esimerkiksi kuluttamisen ja 
muiden elämänalueiden suhteen, on joskus nimitetty jopa pakkovalintojen yhteiskunnaksi 
(Hoikkala & Paju 2002). Nuorilla vastaavantyyppinen tilanne voi näyttyä myös koulutusva-
linnoissa, jos tosiasialliset vaihtoehdot ovat vähissä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi 
syrjäseutujen nuorten kohdalla, kun lähialueelta ei löydy monia toisen asteen oppilaitoksia. 
Näissäkin tilanteissa nuoret kuitenkin puhuvat itsestään toimijoina ja aktiivisina valintojen 
tekijöinä, eivätkä he nosta kovinkaan paljon esille vaihtoehtojen vähäisyydestä johtuvaa haas-
tavaa tilannetta. (Aapola-Kari & Tolonen 2019, 72.)

Valintatilanteen haasteena on myös valintojen sukupuolittuminen, joka on Suomessa melko 
voimakkaasti näkyvä ilmiö. Se näkyy siten, että tytöt suuntautuvat selvästi ennestään nais-
valtaisille ja pojat miesvaltaisille koulutus- ja opintoaloille. (Esim. Hoikkala ym. 2019; Kanta-
salmi ym. 2021.) 

Aapola-Kari ja Tolonen (2019) ovat tutkimuksena perusteella jäsentäneet viisi erilaista valin-
tatilannetta, jotka kehystävät nuorten valintoja. Ensimmäisen valintatilanteen otsikkona on 
Varma suuntautuminen lukio-opintoihin, jonka mukaisesti nuori haluaa selkeästi lukio-opintoi-
hin. Tätä perusteltiin pääosin sillä, että heillä on tähtäimessä joko korkeakouluopintoja vaa-
tiva ammatillinen päämäärä tai he halusivat lukioon miettimään eri suuntautumisvaihtoeh-
toja. Toinen valintatilanne oli Varma suuntautuminen ammatilliseen koulutukseen, jossa nuoret 
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olivat varmoja suuntautumisestaan ammatilliseen koulutukseen. Näiden nuorten joukossa 
oli niitä, joiden mielestä lukio-opiskelu ei heille sovellu, jolloin vaihtoehdoksi jäi ammatillinen 
koulutus. (Emt., 74–75.)

Kolmantena valintatilanteena oli Epävarma lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä, johon 
kuuluvat nuoret puntaroivat valintaa lukio-opintojen ja ammatillisten opintolinjojen välillä. 
Tähän tilanteeseen liittyi paljon epävarmuuksia, jotka liittyivät omiin toiveisiin, kykyihin ja 
mahdollisuuksiin. Nuoret kokivat usein epäilyksiä pärjäämisessään lukio-opinnoissa, mutta 
toisaalta he eivät kyenneet yksilöimään mitään tiettyä ammatillista opintolinjaa, johon he oli-
sivat halunneet suuntautua. Tällaiseen valintatilanteeseen joutuneilla nuorilla oli usein epäi-
lyksiä omasta pärjäämisestään lukio-opinnoissa, mutta he eivät myöskään pystyneet yksilöi-
mään mitään tiettyä ammatillista opintolinjaa, jolle olisivat halunneet suuntautua. (Emt., 76.)

Epävarma ammatillisista opintovaihtoehdoista oli neljäs valintatilanne, ja siinä nuorille oli 
selvää, että he eivät halua lukio-opintoihin vaan nimenomaisesti ammatilliseen koulututuk-
seen. Heille oli kuitenkin epäselvää se, mille ammatillisen opintolinjalle he halusivat suun-
tautua, ja tämän suhteen heidän kiinnostuksen kohteensa vaihtelivat. Monella tilanteeseen 
liittyi huolta myös arvosanojen riittävyydestä. (Emt., 78.)

Viimeistä valintatilannetta on kuvattu otsikolla Suuret unelmat, epävarmat koulutusreitit. Siinä 
lähtötilanteena oli, että nuorella ei ylipäätään ollut halukkuutta jatkaa opiskelua. Hän ei ehkä 
myöskään ollut viihtynyt koulussa ja opintomenestys oli jäänyt vaatimattomaksi. Nuorella 
saattoi olla myös muita kiinnostuksen kohteita. Hänen toimijuutensa näyttäytyi ristiriitaisena: 
toisaalta siihen sisältyi vahva usko omaan menestykseen mutta toisaalta koulunkäynnissä oli 
vaikeuksia. (Emt.)

Edellä on käsitelty koulutusvalintoja erityisesti nuorten kannalta. Tämän ohella on kuitenkin 
syytä huomioida, että jatkuvan oppimisen ajattelun vahvistumisen myötä koulutus- ja urava-
linnat koskevat myös aikuisväestöä.  

Suomi on aikuiskoulutuksen osalta monella kansainvälisellä mittarilla mitattuna hyvässä 
tilanteessa15. Aikuiskoulutukseen panostus sekä aikuisten osaaminen ja koulutukseen osal-
listuminen ovat hyvällä tasoa. Haasteena kuitenkin on, että osaaminen ja osallistuminen 
kasautuvat. Aikuiskoulutukseen osallistuvat huomattavasti enemmän korkeasti koulutetut 
ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat verrattuna matalapalkkaisiin ja heikon peruskou-
lutuksen saaneisiin. Lisäksi osallistumiserot eivät ole juurikaan kaventuneet erilaisista toi-
menpiteistä huolimatta. (VN 2020b, 23.)

Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksessa selvitettiin vuoden 2012 osalta syitä siihen, 
miksi vastaajat eivät olleet osallistuneet aikuiskoulutukseen. Useimmin esteenä mainittiin 
koulutuksen ja työn yhteensovittamisen vaikeus ja toiseksi useimmin perhesyistä johtuva ajan 
puute. Lähes yhtä usein mainittiin se, ettei koulutusta järjestetä riittävän lähellä. Syinä mai-
nittiin myös työnantajan tuen puute, liian kallis koulutus sekä vaikeus löytää koulutusta, johon 
haluaisi osallistua. PIIAC-aineistoilla tehdyssä Pohjoismaita koskevassa selityksessä osallis-
tumisen esteet olivat saman kaltaisia. Suomessa suurimmat syyt osallistumattomuuteen olivat 

15 OECD:n (2020b) arvion mukaan Suomessa on sinänsä hyvin kehittynyt aikuiskoulutusjärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia mahdol-
lisuuksia kaikilla tasoilla. Arviossaan OECD kuitenkin toteaa, että järjestelmää olisi tarpeen säätää siten, että se tukee paremmin 
kaikkien aikuisten sopeutumista työelämän muutoksin. OECD suositteleekin, että Suomessa luodaan kattava jatkuvan oppimisen 
visio ja laaditaan konkreettinen suunnitelma toimenpiteistä, joita vision toteutuminen edellyttää. (OECD 2020b; VN 2020b, 17–18.) 
Tämä suositus on osaltaan vaikuttanut siihen, että Suomeen on perustettu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.
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tämän tutkimuksen mukaan työkiireet sekä ajankohdaltaan tai paikaltaan sopimaton koulutus-
tarjonta. Työkiireet olivat merkittävä osallistumattomuuden syy myös muissa Pohjoismaissa. 
Sen sijaan Suomessa koulutustarjonnan ajankohdan ja paikan sopimattomuus nousi muita 
Pohjoismaita useammin osallistumattomuuden syyksi. (OKM 2018, 21–22.)

Manninen (2019) on kirjallisuuden perusteella hahmottanut aikuiskoulutukseen osallistu-
misen ja osallistumatta jättämisen selitysmalleja laajemmasta näkökulmasta. Ensinnäkin 
selitysmallit ovat yksilölähtöisiä eli persoonaan, motivaatioon ja asenteeseen liittyviä. Aikuis-
koulutukseen osallistuminen liittyy opinnollisiin tekijöihin ja aktiiviseen elämäntapaan ja 
osallistumattomuus esimerkiksi motivaation puutteeseen. Toisena selitysmallina ovat yhteis-
kuntalähtöiset tekijät, jotka liittyvät koulutustarjontaan, työn vaatimuksiin ja koulutuspolitiik-
kaan. Tässä ajattelussa koulutusmahdollisuuksia on tarjolla varsinkin vaativaan asiantuntija-
työhön, ja työnantajat investoivat koulutukseen. Osallistumattomuus puolestaan liittyy siihen, 
ettei koulutusmahdollisuuksia tunneta. (Emt.)

Vuorovaikutusmalleihin perustuvissa selitysmalleissa yksilöä tarkastellaan omassa sosiaa-
lisessa kontekstissaan, ja siihen liittyy myös odotusarvoja. Tässä lähestymistavassa osal-
listumista edistävät hyvä koulumenestys ja hyvät opiskelukokemukset, ja opiskelu nähdään 
hyödyllisenä tai jopa itsearvona. Osallistumattomuus puolestaan liittyy huonoihin opiske-
lukokemuksiin ja siihen, ettei opiskelusta nähdä olevan hyötyä. Mielikuvamalleista lähtevät 
selitysmallit kiinnittyvät koulutusta koskeviin mielikuviin ja tarinoihin (tarinayhteiskunta). 
Näissä korostuvat elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen liittyvät positiiviset mielikuvat 
sekä vertaisten välittävät mallit. Toisaalta tarinat voivat kiinnittyä negatiivisiin kokemuksiin, 
joissa jatkuvaa opiskelua pidetään ikävänä kokemuksena. Manninen tuo myös esille, että 
nyky-ymmärryksen mukaan aikuiskoulutukseen osallistuminen on monimutkainen vuorovai-
kutussysteemi, jossa kaikki edellä mainitut tekijät ovat vuorovaikutuksessa. (Emt.)

Koulutusvalintoja voidaan taustoittaa myös valintalogiikasta lähtevillä ajattelu- ja toiminta-
malleilla, joihin on jo osin viitattu edellä. Näihin liittyen voidaan erottaa erilaisia näkökulmia 
(Nyyssölä 2013). Ensinnäkin valinnat voivat olla luonteeltaan rationaalisia, kuten edellä on 
kuvattu (ks. Aaponen-Kari & Tolonen 2019). Keskeinen tähän liittyvä kysymys onkin se, mikä 
tekee valinnoista järkeviä. Tätä on pohdittu rationaalisen valinnan teoriassa (ks. Antikainen 
ym. 2021, 179; Kangas 1994). Yleisellä tasolla voidaan todeta, että rationaaliset valinnat poh-
jautuvat jonkinlaiseen odotettavaan ja norminmukaiseen käyttäytymiseen, jota arkielämässä 
voidaan kuvata ”järkeväksi”. Koulutusvalintojen kannalta tähän liittyviä perusteita voivat olla 
esimerkiksi palkkaus- ja työllistymisnäkymät. Toki myös aito kiinnostus jotain tiettyä koulu-
tusta ja sen tuottamia ammattinäkymiä kohtaan voi olla luonteeltaan rationaalinen valinta. 
(Nyyssölä 2013, 108.)

Toiseksi valinnat voivat perustua individualistisiin lähtökohtiin, jolloin taustalla vaikuttaa 
yksilöllisyyttä korostava ajattelu. Tähän liittyy näkemys siitä, että valinnanmahdollisuudet 
ovat yleisesti yhteiskunnassa lisääntyneet, jolloin yksilö voi muovailla elämäänsä halua-
maansa suuntaan oikeiden valintojen kautta. Näin myös koulutusvalinnat voidaan tehdä 
yksilöllisten tavoitteiden perusteella, jolloin valinta voi esimerkiksi kohdistua luonteeltaan 
erikoistuneeseen ja spesifiin koulutukseen. (Emt., 109.)     

Kolmannessa valintanäkökulmassa korostuu valintojen konventionaalinen ulottuvuus. Vaikka 
valinnanmahdollisuuksia on periaatteessa hyvin paljon, ihmisillä on lopulta taipumus tehdä 
valintoja tavanomaisten ja perinteisten ajattelumallien mukaan. Tällöin valinnat ovat luon-
teeltaan maltillisia sen sijaan, että niillä haettaisiin tietoisesti uudenlaisia elämisen malleja. 
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Koulutusvalinnoissa tämä ilmenee muun muassa siten, että nuorten ura- ja ammatinvalinnat 
ovat vuosien varrella pysyneet hyvin samantyyppisinä.16 (Emt., 110.)

Neljänneksi voidaan erottaa tiedostavat valinnat, joiden perustana on esimerkiksi kestävää 
kehitystä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa edistäviä motiiveja (emt.; vrt. TAT 2021). Koulutus-
valinnoissa tämä voi ilmetä siten, että hakeudutaan sellaisille koulutusaloille, joiden kautta 
voidaan parantaa yksilöiden edellytyksiä vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin. 
Viidennessä näkökulmassa valintoja tarkastellaan niiden normatiivisen luonteen mukaan. 
(Nyyssölä 2013, 110.) Normatiivinen valinta voi olla eräänlainen pakkovalintatilanne (vrt. 
Hoikkala & Paju 2002), jossa valintojen tekemiseen vaikuttavat yksilön ulkopuolelta lähtöisin 
olevat tekijät, kuten yhteiskunnan sosiaalinen paine, vanhemmat tai velvollisuuden tunne. 
Valinta voi olla luonteeltaan normatiivinen myös silloin, kun todelliset valintavaihtoehdot ovat 
rajoitettuja. (Nyyssölä 2013, 110.) Esimerkiksi joillain alueilla voi olla rajalliset mahdollisuu-
det eri koulutusvaihtoehtojen osalta (vrt. Aapola-Kari & Tolonen 2019).

Kuudennessa valintanäkökulmassa valintoja käytetään vajaatehoisesti. Tällöin oikeiden 
elämää ohjaavien valintojen sijaan tehdään näennäisvalintoja. Vaihtoehdot voidaan jättää tar-
koituksellisesti auki mahdollisimman pitkään. Koulutusvalinnoissa esimerkiksi suuntaudu-
taan laaja-alaisiin ja yleisiin opintoihin, jotka mahdollistavat erilaisia valintoja myöhemmässä 
vaiheessa. Seitsemäs valintatyyppi on edelliseen liittyvä ääripää, jossa valintoja ei tehdä lain-
kaan. Tällöin enemmänkin ajelehditaan elämäntilanteesta toiseen. (Ks. Nyyssölä 2013, 110.)   

Koulutusvalintoihin liittyy paljon erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja, kuten edellä kuvattiin. 
Valintoja tehdään erilaisten reunaehtojen ja niihin liittyvien tiedollisten lähtökohtien puit-
teissa. Työn murroksen ja digitalisaation myötä on entistä suurempaa tarvetta ymmärtää 
tulevaisuuden työmarkkinoiden toimintalogiikkaa sekä ennakoida niihin liittyviä osaamis- ja 
koulutustarpeita. Oppilaat, opiskelijat ja oppijat sekä myös opinto- ja uraohjaat kaipaavatkin 
tietoa tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta sekä koulutustarpeista. 

Lisäksi ennakointitietoa tarvitaan laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Esimerkiksi 
opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää ennakointitietoa korkeakoulujen tutkintojen mää-
rällisessä mitoituksessa ja ammatillisen koulutuksen järjestämislupaprosessissa ja Opetus-
hallitus puolestaan ammatillisen tutkintojen perustetyössä. Myös alueelliset toimijat, kuten 
maakuntien liitot, korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ELY-keskukset, 
tuottavat ja hyödyntävät ennakointitietoa. Tavoitteena on, että koulutusta voidaan suunnata 
siten, että palvelee tulevaisuuden työelämää ja että myös oppijat voivat tätä tietoa hyödyntää 
omissa valintapäätöksissään.    

Uusia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa kaikilla aloilla

Tulevaisuuden työelämää voidaan tarkastella määrällisen ennakoinnin näkökulmasta eli 
siitä, minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Tarkemmin määriteltynä ennakoi-
daan, paljonko tarvitaan eri koulutusalojen tutkintoja, jotta voidaan vastata tulevaisuuden 
työvoimatarpeeseen.

16 Esimerkiksi nuorten jatkokoulutusvalinnat ovat pysyneet varsin muuttamattomina. Vuoden 2020 keväällä toisen asteen koulu-
tukseen haki ensisijaisena kohteena yhteensä noin 71 000 hakijaa yhteensä 31 koulutusalalle. Eniten haettiin lukiokoulutukseen 
(35 697 hakijaa). Ammatillisen koulutuksen koulutusaloista suosituimpia olivat sosiaali- ja terveysala (4 638 hakijaa), ajoneuvo- ja 
kuljetustekniikka (4 365 hakijaa), liiketalous ja kauppa (3 711 hakijaa), arkkitehtuuri- ja rakentaminen (3 267 hakijaa) sekä sähkö- 
ja automaatiotekniikka (3 180 hakijaa). (Vipunen.) Nämä opintoalat ovat pysyneet suosituimpien joukossa jo useamman vuoden. 
Kyseessä ovat siis perinteiset alat, joista valmistuu esimerkiksi lähihoitajia, ajoneuvoasentajia, merkonomeja, talonrakentajia ja 
sähköasentajia. Laajasti ottaen nuorten koulutusvalinnat ovat siis varsin perinteisiä.
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Osaamisen ennakointifoorumin tulosten mukaan voidaan ensinnäkin todeta, että tulevaisuu-
dessa työelämästä poistuu eli eläköityy huomattavan paljon työvoimaa. Vuoteen 2035 työ-
voimasta eläköityy 1,15 miljoonaa työntekijää eli lähes puolet (46 %) nykyisestä työvoimasta. 
Tämän seurauksena avautuu uusia työpaikkoja, jotka täytetään pääosin työmarkkinoille siir-
tyvillä nuorilla työntekijöillä. (Hanhijoki 2020.)

Tästä seuraa kysymys, miten nuoret pitäisi kouluttaa. Ennakointitulosten mukaan yli puolet 
avautuvien työpaikkojen uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulutuksen: Uudesta työvoi-
masta (nuoret) 56 %:lla tulisi olla korkea-asteen tutkinto ja 42 %:lla ammatillisen koulutuk-
sen tutkinto. Koulutusaloittain tarkasteltuna tekniikan alojen ja palvelualojen koulutustarve 
kasvaa, kun taas kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden sekä humanististen ja taidealojen kou-
lutustarve vähenee. (Emt.)

Korkeakoulututkinnon suorittaneita tarvitaan lisää sen vuoksi, että tulevaisuudessa tulee 
olemaan joitakin kasvualoja, joissa tarvitaan erityisen paljon koulutettua työvoimaa. Korkea-
koulutettua väkeä tarvitaan myös sen vuoksi, että yhä suurempi osa eläköityvistä on työsken-
nellyt asiantuntija-ammateissa, ja myös heidän korvaamisekseen tarvitaan korkeakoulutet-
tuja. (Emt.)

Lisäksi on huomattava, että sellaisen työvoiman tarve, joilla ei ole lainkaan vähintään toisen 
asteen tutkintoa, vähenee tulevaisuudessa hyvin pieneksi, arviolta vain viiden prosentin tie-
noille, kun tällä hetkellä vailla toisen asteen tutkintoa toimii työelämässä noin 17 prosenttia 
työvoimasta. Toisin sanoen tulevaisuudessa mahdollisuudet pärjätä ilman vähintään toisen 
tutkintoa ovat hyvin heikot. (Emt.) Koulutus siis kannattaa toki jo nyt, mutta vielä enemmän 
tulevaisuudessa.  

Koska tulevaisuudessa työvoimaa eläköityy hyvin paljon, lähes kaikilla aloilla tarvitaan uutta 
työvoimaa. Määrällisesti eniten työpaikkoja avautuu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulu-
tuksessa sekä rakennus- ja kiinteistöaloilla. Suhteellisesti työllisyyttä kasvattavat erityisen 
paljon esimerkiksi kemiallisten tuotteiden ja metallituotteiden valmistus sekä henkilökohtai-
set palvelut, eli nämä alat ovat tulevaisuuden kasvualoja. (Emt.)

On myös hyvä nostaa esille, että tulevaisuudessa työvoimaa tarvitaan jopa enemmän kuin 
tällä hetkellä kasvualojen vuoksi. Toisaalta nuorten ikäluokkien koot pienenevät. Tästä 
seuraa, että nuorten tuottama työvoimalisäys ei riitä tulevaisuuden työvoimatarpeelle. 
Tämän vuoksi tarvitaan lisää työvoimaa lisäämällä työvoiman ulkopuolella olevien työhön 
osallistumista, kouluttamalla työvoimaa aikuiskoulutuksen avulla sekä lisäämällä ulkomaa-
laisten maahanmuuttoa (ks. Honkatukia ym. 2021).

Kun summataan yhteen tulevaisuuden työmarkkinanäkymät, nuorten kannalta tilanne näyt-
tää siinä mielessä hyvältä, että kaikilla aloilla tarvitaan uusia työntekijöitä. Lisäksi on joi-
tain kasvualoja, joissa erityisesti tarvitaan pitkälle koulutettua työvoimaa. Toisaalta suuren 
eläköitymisen vuoksi myös niillä aloilla, joissa työvoiman tarve muutoin on vähenemässä, 
tarvitaan lisää uuttaa työvoimaa. Maa- ja metsätaloussektori on esimerkki tämäntyyppisestä 
alasta. (Hanhijoki 2020.) 

Toki vastavalmistuneen nuoren työllistyminen voi joskus viedä oman aikansa, mutta pää-
sääntöisesti paikka työmarkkinoilla kyllä löytyy. Tärkeää on myös kehittää itseään ja hankkia 
tarvittaessa uutta koulutusta. Tulevaisuudessa jatkuva oppiminen ja siihen liittyvä työn ja 
oppimisen entistä vahvempi kytkös leimaa tulevaisuuden työmarkkinoita. Uuteen ammattiin 
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tai työtehtävään kouluttautuminen tulee olemaan normaali tilanne työelämässä, joten siihen 
on hyvä varautua. 

Mitä sitten kannattaa lähteä opiskelemaan? Oleellista varmastikin on, että suuntautuu alalle, 
johon kokee aitoa kiinnostusta ja taipumusta. Kyseessä voi siis olla rationaalinen valinta, 
mutta yhtä hyvin yksilöllinen, konventionaalinen tai tiedostavakin valinta. Kiinnostuksen 
mukainen valinta tuo myös hyvät edellytykset saattaa opinnot loppuun. Lisäksi vääriä valin-
toja ei ole syytä pelätä, koska aina voi vaihtaa koulutusalaa tai hankkia uutta koulutusta. 
Lopullisia valintoja tulevaisuuden koulutusmaailmassa ja työmarkkinoilla ei ole. Kannattaa 
siis kuunnella oman sydämensä ääntä, kun miettii tulevaisuuden ura- ja koulutusvalintoja.

On myös syytä hyödyntää opinto- ja uraohjaajien palveluita sekä erilaisia digitaalisia opin-
to-ohjaukseen liittyviä palvelumuotoja (esim. työmarkkinatori, opintopolku.fi). Tulevaisuu-
dessa näiden ja muiden vastaavantyyppisten järjestelmien rooli tulee todennäköisesti kas-
vamaan, ja sitä vauhdittavat myös tekoälyn ja big datan tuomat uudenlaiset mahdollisuudet. 
Keskeistä on myös, että kyetään kehittämään entistä parempia välineitä ja mahdollisuuksia 
tunnistaa olemassa olevaa osaamista17. Tämä tuo myös uudenlaisia mahdollisuuksia rat-
kaista työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon liittyviä haasteita ja kuroa umpeen eri 
aloilla ja alueilla ilmeneviä osaamiskuiluja.   

17 Ihmisillä on taipumusta aliarvioida osaamistaan. Future Skills Pilot Report -tutkimuksessa ilmeni, että jos henkilö tekee itse luet-
telon taidoistaan, hän tunnistaa niitä keskimäärin 11. Kun tekoäly tekee saman arvion, taitoja tunnistetaan keskimäärin 34 eli määrä 
kasvaisi yli kolminkertaiseksi. (Future Skills Pilot Report 2021).
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7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Tulevaisuuden maailma on muutoksessa, ja sillä on vaikutuksia koulumaailmaan. Tässä 
raportissa on tarkasteltu, millainen on koulutuksen maailma tulevaisuudessa ja miten enna-
kointia voidaan hyödyntää tulevaisuuden rakentamisessa. Teemoina on käsitelty näkemyk-
siä tulevaisuuden koulumaailmasta ja tarkasteltu ennakoinnin näkökulmasta koulutuksen 
ohjausjärjestelmää, kehittämistä ja vaikuttavuutta sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. 

Osaaminen kaikkiallistuu, oppiminen yksilöllistyy ja teknologia luo 
edellytyksiä vuorovaikutukselle

Raportissa nousi esille isoina tulevaisuuden murrostekijöinä työn murros ja digitalisaatio, 
jotka muuttavat työtä, koulutusta ja arjen ympäristöä. Tämä näyttäytyy koulutuksen kannalta 
varsinkin siten, että tulevaisuudessa oppiminen kaikkiallistuu ja yksilöllisten opintopolku-
jen merkitys lisääntyy. Koulutuksen perinteiset hierarkkiset rakenteet liedentuvat, ja niiden 
ympärille rakentuu entistä enemmän verkostomaisia toimintatapoja ja kumppanuuksia, 
joissa oppimista tunnistetaan ja tunnustetaan monimuotoisesti. Samalla koulutuksen rooli 
valtiollisena instituutiona vähentää merkitystään ja julkisen rahoituksen osuus koulutuksen 
kustannuksissa on laskusuunnassa.    

Lisäksi opetusteknologia kehittyy, ja se voi tuoda uudenlaisia mahdollisuuksia edistää ope-
tuksen henkilökohtaistamista, oppimisen seuraamista, oppijan ohjausta ja tukitoimia sekä 
yhteisöllisiä toimintatapoja. Oleellista onkin, että opetusteknologisen kehityksen tuoma 
mahdollisuus ei niinkään nojaa itse teknologisiin ratkaisuihin, vaan siihen, että teknologia 
kytkeytyy tulevaisuudessa oppimisen inhimilliseen ulottuvuuteen, jossa vahvistetaan vuoro-
vaikutusta, tukea ja yhteisöllisyyttä. Toisaalta teknologia ei poista tarvetta henkilökohtaiseen 
ja kasvokkaiseen ohjaamiseen ja kohtaamiseen. Myös opettajan roolissa on nähtävissä muu-
toksia, jotka liittyvät muun muassa mentoroivan roolin vahvistumiseen sekä yhteisopettajuu-
den lisääntymiseen.   

Koulutuksen ohjauksessa korostuvat epähierarkkiset ja verkostomaiset 
rakenteet sekä ennakointikyky 

Raportissa nousi esille myös se, että yhteiskuntapoliittisen ohjauksen rooli vaikuttaa olevan 
muutosvaiheessa verkostomaisten ja epähierarkkisten hallintamallien lisääntyessä. Perin-
teistä valtiokeskeistä normiohjausta on edelleen olemassa, mistä keskeisessä asemassa 
ovat opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. Toisaalla informaatio-ohjauksen rooli 
on jo pidempään kasvattanut merkitystään esimerkiksi arviointien ja indikaattoreiden hyö-
dyntämisen muodossa. Informaatio-ohjaukseen on kuitenkin rakentumassa vahvempia 
poliittishallinnollisia kerroksia tietoperustaisen johtamisen vahvistumisen myötä. Tietoa hyö-
dynnetään päätöksenteossa edelleen varmastikin liian vähän, mutta sitä kuitenkin tuotetaan 
entistä enemmän ja digitalisaatio on luonut uudenlaisia tietovarantoja ja helpottanut pääsyä 
tiedon lähteille.  

Toisaalla vaikuttaa vaade siitä, että tavoitteena tulisi olla entistä systeemisempi ja koko-
naisvaltaisempi tapa lähestyä hyvinvointiyhteiskunnan usein monimutkaisia ja kompleksisia 
ongelmia. Ohjaukselta, jossa edelleen korostuvat tuloksellisuusvaatimukset, odotetaan 
mahdollistavaa otetta ja kykyä ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia. Samalla ennakoinnin rooli 
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vahvistuu, koska erilaisten kehityskulkujen ja tulevaisuuskuvien jäsentäminen luo perustaa 
ja selkeyttä kompleksisessa toimintaympäristössä. Voidaankin puhua siitä, että ohjauksessa 
korostuvat tulevaisuudessa entistä vahvemmin erilaiset ohjausta edellyttävät kyvykkyydet 
kuten kyky ennakoida tulevaa.

Elinikäisen ja jatkuvan oppimisen teemat ohjaavat koulutuksen kehitystä

Koulutuksen kannalta ohjauksen keskeisenä viitekehyksenä on valtion ja kuntien välinen 
ohjaussuhde. SOTE-uudistuksen sekä valtio-ohjauksen kevenemisen ja monimuotoistumi-
sen myötä kunnat hakevat uudenlaista roolia itselleen tulevaisuudessa. Jo pidempään on 
puhuttu tulevaisuuden sivistyskunnista, joissa koulutuspalvelut ovat kunnan toiminnan kes-
kiössä. Samalla on kuitenkin pohdittu systeemistä lähestymistapaa, jossa oppijoille pyritään 
tarjoamaan mahdollisuudet kokonaisvaltaisen, kaikki koulutusmuodot ja osaamisen lähteet 
kattavan elinikäisen oppimispolun muodostamiseen. Sivistyskunnan ohella voidaankin puhua 
myös osaamiskunnasta, jossa kunta muodostaa alustan erilaisille oppimista ja osaamista 
edistäville toiminnoille. Tähän kuuluvat erilaiset koulutus- ja sivistyspalvelut, mutta myös 
esimerkiksi osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ja jatkuvaa oppimista tukevat toimet.     

Ohjauksen taustalla vaikuttaa myös ylikansallinen ohjaus varsinkin OECD:n ja Euroopan uni-
onin taholta. Se on luonteeltaan pehmeää ohjaamista indikaattoreiden, suositusten, verkosto-
jen ja yhteisten toimintatapojen avulla. Toisaalta näillä toimilla on ollut koulutusjärjestelmiä 
harmonisoivaa vaikutusta. Saattaa olla, että jatkuvan oppimisen teema tuo uuden keskuste-
luagendan, joka muokkaa uudella tavalla koulutusta ja oppimista koko Euroopan tasolla.

Kehittämisessä muutetaan tekemistä mutta myös rakenteita ja 
konteksteja, ennakointi on tässä tärkeä apuväline  

Koulumaailmassa tapahtuu paljon kehittämistä, jossa luodaan entistä parempia edellytyksiä 
oppimiselle ja koulun toimintakulttuurille. Kehittäminen voi koskea hyvin monenlaisia oppi-
misen, osaamisen ja koulutuksen osa-alueita, ja kehittämisen laajuus voi vaihdella pienimuo-
toisista kehittämistuokioista laajoihin kansallisiin koulutuspoliittisiin reformeihin. Voidaan 
ajatella, että keskeinen lähtökohta kehittämiselle on entistä vahvemman ja toimintakykyi-
semmän oppivan yhteisön luominen. Se edellyttää osallisuuden synnyttämistä ja aitoa koke-
musta muutoksen tarpeesta sekä myös vahvaa pedagogista johtamista. 

Systeeminen ajattelu on tuonut uusia kierteitä myös koulutuksen kehittämiseen. Toimijoiden 
kentän laajeneminen ja monimuotoistuminen edellyttää kaikkien tahojen ja päätöksentekota-
sojen mukaan ottamista. Yhtenä lähestymistapana voidaan esittää, että muutoksen aikaan-
saamiseksi ei riitä vain tekemisen muuttaminen, vaan se vaatii myös rakenteen ja kontekstin 
muuttamista. Se vaatii erilaisten ohjauksellisten suuntien hyödyntämistä, kuten ylhäältä alas 
ja alhaalta ylös johdettua toimintaa sekä verkostomaisia rakenteita. Tässä suhteessa kan-
sallisen tason ohjauksella voi olla tulevaisuudessa entistä vahvempi rooli siinä, että se luo 
toiminnallisen alustan paikallisen tason kehittämistyölle. 

Ennakoinnilla on myös entistä merkittävämpi rooli kehittämistoiminnassa. Monimuotoisten 
haasteiden ratkaisussa tarvitaan ratkaisupolkujen hahmottamista sekä niiden ennakoitu-
jen vaikutusten arviointia. Ennakoinnille on kuitenkin syytä jättää tilaa: hyvää kehittämistä 
tehdään aina tulevaisuutta varten. Ennakoinnilla voidaan luoda unelmia, mutta samalla se 
tarjoaa edellytyksiä tulevaisuuden tekemiseen. Ennakointi luo näin toivoa ja mahdollisuuksia, 
mutta se tuo myös struktuuria ja rajauksia kehittämistyölle.       
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Koulutuksen vaikuttavuus on laskusuunnassa, mikä luo tarvetta 
määrittää oppimiselle uudenlainen palvelulupaus 

Koulutuksen vaikuttavuus on noussut entistä vahvemmin esille tuloksellisuusajattelussa. 
Koulutuksen pitää siis edelleen olla tehokasta ja taloudellista, mutta yhä suurempi painoarvo 
tulevaisuudessa näyttää olevan sillä, että koulutuksella on vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta on 
myös kyettävä mittaamaan, mikä on entistä haasteellisempaa verkostomaisten vaikutusra-
kenteiden lisääntyessä. Toisaalta big data ja tekoälyratkaisut voivat tuoda mittaamishaas-
teeseen uudenlaisia ratkaisuja. Myös ennakoinnilla on oma roolinsa siinä, että sen avulla 
voidaan määritellä erilaisia tulevaisuuden vaikuttavuusreittejä ja vaikuttavuusyhteyksiä. 

Vaikuttavuusvaatimusten kasvaessa koulutukselle asetetaan entistä suuremmat odotukset 
sen suhteen, että se tuottaa yhteiskunnallista hyötyä ja kansalaisille hyvinvointia. Tällä het-
kellä tilanne on varsin hyvä: osaamisen taso on Suomessa edelleen hyvä kansainvälisessä 
tarkastelussa, mutta pidemmän ajan trendi on ollut alaspäin. Myös mielenkiinto ja motivaatio 
koulua ja oppimista kohtaan osoittavat heikkenemisen merkkejä. 

Tulevaisuudessa koulutukselta saatetaan vaatia eräänlaista palvelulupausta, koska osaami-
sen hankkimisen lähteitä on paljon muitakin. Koulutus joutuu myös tulevaisuudessa kamp-
pailemaan resursseista varsinkin ikääntymisen myötä kasvavien SOTE-menojen myötä. 
Toisaalta ikäluokkien pieneneminen osaltaan vähentää koulutusmenoja. Tästä huolimatta 
oppilaskohtaiset menot näyttävät olevan nousussa perusopetuksessa. Tämä voi antaa mah-
dollisuuden tarjota entistä henkilökohtaisempaa opetusta, mikä luo edellytyksiä koulutuksen 
laadun kehittämiselle ja merkityksellisyyden kokemiselle.

Tulevaisuudessa ammatti-identiteetti korvautuu osaamisidentiteetillä, 
yleissivistävä ja ammatillinen osaaminen nivoutuvat toisiinsa ja 
osaamisen kollektiivinen luonne vahvistuu

Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia taitoja ja osaamisia. Tulosten mukaan tulevaisuudessa 
merkitystään lisäävät varsinkin muutoksen hallintaa edistävät geneeriset osaamiset, kuten 
ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus ja oppimiskyky. Toisaalta tarvitaan substanssiin 
liittyvää yleisomaamista, kuten asiakaslähtöistä palveluiden kehittämisosaamista, kestävän 
kehityksen periaatteiden tuntemusta sekä erilaisia digiosaamisia. Ja lisäksi tarvitaan hyvin-
kin ammattialaspesifistä osaamista. On myös tullut esille, että eri ammateilla voi olla hyvin-
kin samankaltaisia osaamistarpeita. Tämä kertoo osaltaan siitä, että osaaminen jäsentää 
yhä enemmän työelämässä olemista. Perinteisen ammatti-identiteetin rinnalla voidaan yhä 
enemmän puhua osaamisidentiteetistä.

Osaamisen ennakointitulokset kertovat myös siitä, että perinteisten geneeristen eli yleis-
osaamisten kirjo on uusiutumassa. Ongelmanratkaisutaito ja luovuus ovat edelleen tärkeitä 
tulevaisuudessa, mutta digiosaaminen on tulossa niiden rinnalle. Samoin näyttää siltä, että 
jako yleissivistävään ja ammatilliseen osaamisen on liudentumassa. Teknologinen kehitys ja 
yhteiskunnalliset muutokset tuovat uudenlaisia tietosisältöjä myös yleissivistävään koulutuk-
seen. Toisaalta sosiaalista vuorovaikutusta edistävät osaamistarpeet ovat lisääntyneet myös 
työelämässä olevien keskuudessa. 

Eräs tulevaisuuden näkymä on myös se, että osaaminen muuttuu yhä enemmän organisaa-
tioiden dynaamiseksi kyvykkyydeksi. Tämä tuo osaamiseen entistä vahvemman kollektii-
visen ulottuvuuden, jossa osaaminen ei ole enää yksilön, vaan ryhmän, tiimin tai yhteisön 
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ominaisuutta. Samalla työ ja oppiminen ovat entistä suuremmassa vuorovaikutuksessa ja 
vaikuttavat toisiinsa. Tämä heijastuu myös osaamisen hankkimiseen ja sen tapoihin. Tiimi-
työskentely ja kollektiiviset rakenteet kuuluvat sekä työelämään että myös oppimiseen. Oppi-
minen muuttuu näin entistä yhteisöllisemmäksi prosessiksi, jossa verkostojen ja yhteiskehit-
tämisen rooli korostuu. 

Koulutusjärjestämässä ollaan siirtymässä kohti osaamisjärjestelmää

Koulutustarvetulokset kertovat siitä, että osaamisen tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Erityi-
sesti korkea-asteen suorittaneiden tarve kasvaa. Samalla työvoiman runsaan eläköitymisen 
myötä tarvitaan huomattava määrä uutta työvoimaa korvaamaan eläkepoistumaa lähes kai-
killa toimialoilla. Nuorisoikäluokkien määrä ei kuitenkaan riitä tätä poistumaa korvaamaan, 
joten työvoimaa tarvitaan lisää muun muassa maahanmuuton kautta. 

Toisaalta keskustellaan paljon jatkuvan oppimisen merkityksestä. Laaja pohdittava kysymys 
on koulutuksen ja osaamisen hankkimisen organisoituminen tulevaisuudessa. Oppimisen 
kaikkiallistumisen myötä osaamisen hankkiminen levittäytyy kasvavassa määrin formaalin 
koulutuksen ulkopuolelle: oppia saadaan tulevaisuudessa yhä enemmän työstä, harrastuk-
sista ja verkosta. Jatkuvan oppimisen paradigman esiinmarssi on vauhdittanut tätä keskus-
telua, johon kuuluvat esimerkiksi pohdinnat tutkintojen merkityksestä sekä julkisen sektorin 
rooli koulutuksen rahoittamisessa. Varsinkin korkeakoulumaailmassa tästä käydään jo kes-
kustelua.

Osaamista hankitaan siis useasta lähteestä usean toimijan toimesta, mikä haastaa poh-
timaan perinteisen koulutusjärjestelmän roolia tulevaisuudessa. Koulutusjärjestelmä voi 
toimia esimerkiksi alustana, joka edistää koulutuksen ja osaamisen yhteistä kehittämistä ja 
tuottaa järjestelmälle lainsäädännölliset puitteet. Jatkossa oppiminen ja osaamisen koko-
naisuus ei siis organisoituisi niin vahvasti formaalin koulutuksen kautta, jolloin voidaan ehkä 
puhua siirtymästä koulutusjärjestelmästä kohti osaamisjärjestelmää. Tämä ei varmastikaan 
kovin voimallisesti koske esimerkiksi perusopetusta, mutta luo kuitenkin uudenlaista viiteke-
hystä tulevaisuuden oppimiselle ja osaamiselle.

Oppimisen ja osaamisen kehittäminen ja ennakointi ovat yhdessä 
tekemistä

Lopuksi voidaan pohtia, mikä on osaamisen ja koulutuksen kehittämisen iso kuva tulevaisuu-
dessa. Sitä voidaan lähteä purkamaan yhteisten tavoitteiden, yhteisen tekemisen ja yhteisöl-
lisyyden näkökulmista. Kaikkien toimijoiden ja osapuolten osallistaminen ja myös hiljaisten 
äänten kuuleminen luo edellytykset sille, että koulua ja osaamista kehitetään kokonaisvaltai-
sesti. Tätä voidaan kutsua systeemiseksi tavaksi toimia, mutta perimmiltään kyse on oppivan 
yhteisön rakentamisesta oppilaitoksissa, korkeakouluissa, kunnissa, kodeissa, työpaikoilla 
sekä arjessa ja harrastuksissa. Ne ovat paikkoja, joissa ihmiset kokoontuvat oppiakseen, 
opettaakseen sekä jakaakseen tietoa ja osaamista.

Oppimisesta ja osaamisen hankkimisesta on siis tulevaisuudessa muodostumassa yhä 
enemmän yhteisöllinen prosessi, jossa ihmisten lisäksi vuorovaikutuksessa ovat instituutiot, 
verkostot ja alustat. Koulutuksen palvelulupaus oppijoille on varmastikin tulevaisuudessa 
uusien asioiden oppiminen ja henkilökohtaisten oppimisedellytysten luominen. Toisaalta 
siihen kuuluu yhdessä oppiminen ja osaamisen hyödyntäminen ryhmässä, tiimissä tai ver-
kostoissa. Tämä ei ole sidoksissa samalla tavoin osaamisen ja oppimisen muodollisiin 
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rakenteisiin kuin tällä hetkellä. Kouluja ja oppilaitoksia on tulevaisuudessakin, mutta ne ovat 
osa laajempaa osaamisen hankkimisen kudelmaa, jossa instituutiot paikallisella ja kansalli-
sella tasolla ja jopa valtioiden välillä limittyvät toisiinsa.

Edellä kuvattu on näkymä siitä, mihin osaamisen ja oppimisen maailma voi olla tulevaisuu-
dessa menossa. Se voi olla myös olla jotain muutakin. Oleellista on kuitenkin pitää mielessä, 
että maailma muuttuu vääjäämättä aina johonkin suuntaan, eikä koulunkäynti tai osaamisen 
hankkiminen ole irrallaan tästä kehityksestä. Tämän vuoksi on tärkeä ennakoida ja varautua 
tulevaisuuden muutoksiin. Tähän on olemassa erilaisia välineitä, ja sitä voidaan joustavasti 
tehdä yhdessä toimien. Tulevaisuus on jo täällä, joten ollaan siihen valmiita.   
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