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MUITA LÄHTÖKOHTIA SIVISTYSPROJEKTILLE

(ERITYISESTI SITRAN NÄKÖKULMASTA)



Sivistyskeskustelun 

ajankohtaisuus



Sitran visiossa arvot ja 

ihanteet vahvasti esillä



Miksi Sitra sivistyskentälle? 

• ”Yksi tärkeä temaattinen alue, johon emme toistaiseksi ole 
riittävästi ehtineet paneutua liittyy kulttuuriin ja sen 
muutosvoimaan.” 
Sitran yliasiamies Mikko Kososen blogi

• Sitrassa nähdään, että transformaatiota pitää edistää kaikin
keinoin. Keinovalikoimassamme on kuitenkin vielä puutteita: 
ihanteiden ja kulttuuristen paradigmojen päivittäminen tai 
niiden kanssa työskentely ei vielä ole ollut tarpeeksi vahvasti
Sitran agendalla.

• Sivistys+ myös laajentaisi ja syventäisi joko teemallisesti tai muuten 
Sitran äskettäin päättyneitä (Education for a Changing World, 
Erätauko) tai yhä käynnissä olevia (Osaamisen aika) 
hankkeita/projekteja.

• Sivistys+ -projektin valmisteluvaiheen huomiot.



Sivistysalan toimijoiden haastattelujen pohjalta:

Miksi ”Sivistys+”

• Sivistyskenttä jakaantuu siinä, miten sivistyksen nykytilanne nähdään. Painotukset 
jakaantuivat kolmeen:

1. Sivistys pitää pelastaa, mutta sille ei pidä suoraan antaa tehtäviä.

2. Sivistys pitää päivittää – sivistys on selviytymisstrategia viheliäisiin ongelmiin.

3. Sivistys on murroksessa – teknologia haastaa sivistyksen.

• Sivistysihannetta puolustava ja laajentava Sivistys+ olisi ratkaisu 

1. Sivistys+ tunnustaa perinteisen sivistyksen arvon eikä siitä ole tarkoitus luopua vaan 
sen asemaa on puolustettava ja nostettava. 

2. Sivistys+ haluaa nostaa päivitetyn ja valmiuksia luovan sivistysihanteen yhdeksi 
tärkeäksi osaksi viheliäisten ongelmien ratkaisua.

3. Sivistys+ tunnistaa haasteet ja haluaa niistä keskustelua.



SIVISTYKSEN TARINA



Sivistyksen narratiivi muuttuu ajassa
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Kansansivistyksen kolme vaihetta Pohjoismaissa
Lähde: Lene Andersen & Thomas Björkman: The Nordic Secret (2017)



Paikattavia aukkoja sivistyskäsityksessä
(ks. Aukkoja sivistyskäsityksessä -artikkeli)

• Siinä, miten sivistys on ymmärretty tai miten sitä on käytetty, on ollut myös
ongelmallisuutta:

➢Nationalismi, kun sivistysprojekti on nähty tai nähdään yhtäläiseksi kansallisvaltioprojektin
kanssa.

➢Rasismi, esimerkiksi kun sivistyksen levittämistä käytettiin perusteluna kolonialismille.

➢ Ihmiskeskeisyys, kun sivistys on nähty “eläimellisestä luonnosta” irtikasvamisena, mikä on 
osaltaan johtanut eläinten ja luonnon alistamiseen tai niiden arvon väheksymiseen sekä luonnon ja 
kulttuurin eron painottamiseen.

➢Yksilökeskeisyys, joka on johtanut ihmisen yhteisöllisen puolen aliarviointiin.

➢Elitismi. Tällöin sivistys samaistuu sofistikoituneisuuteen ja toimii kansan jakajana.

➢Sivistys pelkkänä osaamisena tai materiaalisen talouskasvun tuottajana. Tällöin on 
unohtunut inhimillinen kasvu tai hyvinvointi, joka on taloudellisen hyödyn ulkopuolella.



Nykyinen
tilanne

Muutos-
haasteet

Tulevaisuus-
näkymä

• Akateeminen 
sivistyskäsitys, jossa 
tiedot ja taidot 
korostuvat. 

• Ihminen on yksin 
keskiössä.

• Sivistyksen yllä yhä 
nationalistinen, 
elitistinen ja poissulkeva 
häivähdys.

• Viheliäiset ongelmat, ja se, 
että ihmiskunnan on 
globaalisti sopeuduttava 
luonnon asettamiin rajoihin.

• Sivistysajattelun aukot ja 
ristiriidat tässä suhteessa.

• Kestämättömät toiminta- ja 
elämäntavat.

• Ekologiset reunaehdot ja eettiset 
valinnat ovat osa yhteiskunnallista 
sivistyskeskustelua. 

• Sivistys on tärkeässä osassa 
muutoksen hyväksymisessä ja 
uusien merkityksellisten 
elämänihanteiden rakentamisessa.

• Sivistys uudistaa 
hyvinvointiyhteiskunnan perustaa 
viheliäisten ongelmien varalta ja 
niiden ratkaisemiseksi.

Sivistysajattelun ”iso kuva” nyt ja 2020-luvulla
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Lähde: 

Miettinen 2019/2020.



MAHDOLLISEN SIVISTYS+ -PROJEKTIN 

TAVOITTEET JA TOTEUTUS



SIVISTYS+ 

Yleiset vaikutustavoitteet lyhyesti

• Yhteiskunnallisen keskustelun
käynnistäminen sivistyksen suhteesta edessä 
olevaan murrokseen ja tulevaisuuden 
vaihtoehtoihin.

• Sivistyksen tarinan päivittäminen, jotta sillä 
olisi mahdollistava rooli nykymaailman haasteisiin 
vastaamisessa. Sivistys+ luo merkityksellisyyttä ja 
hyvinvointia kulutuskeskeisyyden sijaan.

• Sivistyskentän tukeminen laajennetun 
sivistysihanteen vakiinnuttamisessa.



Toteutus (jos projekti saa käynnistyspäätöksen)

• Toimintaa neljässä, toistensa kanssa yhteydessä olevassa ”väylässä”: 

➢ tiedeväylä, sisältäen myös korkeakoulutuksen,

➢ mediaväylä,

➢ taide- ja kulttuuriväylä
o Taide hyvä keino työstää muutoksen narratiivia silloin, kun muutos on 

vielä osittain abstrakti eikä sisältö ole täysin konkreettista. Niin kuin 
ihanteista puhuttaessa usein on.

➢ koulumaailman ja vapaan sivistystyön väylä.

• Yllä mainituilla väylillä on erilaisia kohderyhmiä. Osalla väylistä 
painotus ainakin aluksi asiantuntijatasolla.



Projektitavoitteet neljällä eri väylällä

• Sivistysihanteiden muutosten selvittäminen yhteistyössä tutkimusrahoittajien 
ja korkeakoulujen kanssa. (Tiedeväylä)

• Sivistykseen liittyvien sisältöjen kehittäminen yhteistyössä median kanssa. 
(Mediaväylä)

• Uuden sivistyskeskustelun tuominen käytännön toiminnan tasolle ja osaksi 
muun muassa vapaan sivistystyön hankkeita.
Kansallisissa opetussuunnitelmissa mainitun ”ekososiaalisen sivistyksen”
toiminnallistamisen ja konkretisoinnin edistäminen. 
(Koulumaailman ja vapaan sivistystyön väylä)

• Sivistyksen laajennettujen sisältöjen avaaminen taiteen ja kulttuurin keinoin. 
(Taide- ja kulttuuriväylä) 



Lähteitä

Koskinen, I., Hämäläinen, M. ja Virtanen, J. (2019): Mihin sivistystä tarvitaan? – narratiiveja sivistyksen uusista 
tehtävistä. Demos Helsinki. Julkaisematon Sitran tilaama selvitys. 

Koskinen, I., Miettinen, T. ja Mokka, R. (2019): Sivistyksen rooli jälkiteollisessa ajassa. Demos Helsinki. Julkaisematon 
Sitran tilaama selvitys.

Lahti, V.-M. (2019): Aukkoja sivistyskäsityksessä. Sitra.fi -nettisivusto (julkaistu 27.08.2019). 
https://www.sitra.fi/julkaisut/aukkoja-sivistyskasityksessa/.

Laininen, E. (2018): Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana. Ammattikasvatuksen
aikakauskirja 5/2018; 

Miettinen, T. (2019/2020): Sivistysihanteen jäljillä. Sivistys on aina elänyt ajassa ja ollut mukana muutoksessa. Sitra 
muistio (tulossa 2019 tai 2020).

O´Brien, K. & Sygna, L. (2013): Responding to climate change: The three spheres of transformation. Proceedings of 
Transformation in a Changing Climate, 19-21 June 2013, Oslo, Norway. University of Oslo.

Sharma, M. (2007): Personal to planetary transformation. Kosmos Journal, 
https://www.kosmosjournal.org/article/personal-to-planetary-transformation/.



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

