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Esipuhe 

 
Opetusministeriö kutsui joulukuussa 2008 dosentti, VATT:n erikoistutkija Osmo 
Kuusen tekemään selvityksen sivistyksen tulevaisuusbarometrin toteuttamisen 
edellyttämistä toimista yhdessä opetusministeriön yhteyshenkilöiden nimeämän 
tukiryhmän kanssa. Selvityksen tuli valmistua toukokuuhun 2009 mennessä. 
Koska tukiryhmän viimeistä kokousta ei onnistuttu järjestämään toukokuun aika-
na, raportin valmistuminen siirtyi kesäkuuhun. Raportissa tuli   
 

1) Arvioida sivistyksen tulevaisuusbarometrin toteuttamisen mielekkäitä 
muotoja ja sisällöllisiä painopisteitä ottaen huomioon jo toteutetut ja 
käynnissä olevat osaamistarpeiden ennakoinnin suomalaiset ja kansainvä-
liset hankkeet. Erityisesti selvityksen tulee ottaa huomioon opetusministe-
riön vuonna 2008 toteuttavan strategiaprosessin linjaukset.  

2) Selvittää eri tahojen roolia barometriin liittyvien eri tutkimusten (esim. 
Delfoi-tutkimusten ja survey-tutkimusten) rahoittamisessa. 

3) Tehdä ehdotus barometrityöskentelyyn kutsuttavista asiantuntijoista tai 
asiantuntijaryhmistä. 

4) Tehdä ehdotus barometrissa käytettävistä kysymyksistä. 
5) Tehdä ajoitussuunnitelma eri osapaneeleihin kohdistuville Delfoi- tai sur-

veytutkimuksille. 
6) Laatia suunnitelma sivistysbarometrin www-toteutuksesta mukaan lukien 

barometrin laajentaminen osallistavaan ja medialliseen kansalaiskäyttöön 
kouluissa, järjestöissä ja työpaikoilla. 

 
Tukiryhmän eli barometriryhmän työskentelyyn ovat lisäkseni osallistuneet: 
 
Ylijohtaja Sakari Karjalainen, Opetusministeriö (pj.) 
Opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus 
FT Aaro Harju, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 
Kansanedustaja Jyrki Kasvi, Eduskunta 
Erikoistutkija Tuomo Kuosa, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
Johtaja Hannu Linturi, Otavan opisto 
Kansanedustaja Päivi Lipponen, Eduskunta 
Tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen, Demos ajattelupaja 
Valiokuntaneuvos Paula Tiihonen, Eduskunta 
 
Barometriryhmä on kokoontunut eri kokoonpanoissa 8 kertaa. Mainittujen ohella 
Reijo Aholainen opetusministeriöstä osallistui yhteen kokoukseen Karjalaisen 
sijaisena. Kiitän kaikkia työskentelyyn osallistuneita. Barometriryhmän asiantun-
tevien kommenttien pohjalta tulos on paljon parempi, kuin mihin olisin yksin 
pystynyt. Totean kuitenkin, että vastaan viimekädessä yksin tässä raportissa esi-
tetyistä näkökohdista ja johtopäätöksistä. Raportissa on esitetty vastauksia kaik-



kiin toimeksiantoni kysymyksiin. Tärkeimpänä olen pitänyt selkeän ja pohditun 
suunnitelman esittämistä siitä, kuinka barometrista voisi vähitellen kehittyä kan-
sallisen keskustelun virittäjä tulevaisuuden sivistyksestä ja pysyvä työväline 
osaamistarpeiden laadulliseen ennakointiin.  
 
Kesäkuu 2009 
 
Osmo Kuusi 
Tulevaisuudentutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen dosentti 
VATT:n erikoistutkija 



Keskeiset ehdotukset jatkotoimenpiteiksi  

Sivistyneisyyttä on aikojen kuluessa luonnehdittu hyvin eri tavoin. Usein yleissi-
vistys tulkitaan pelkästään välineellisesti niiksi tiedoiksi ja taidoiksi, jotka ovat 
kansalaisille hyödyllisiä työssä tai työn ulkopuolella. Sivistykselle voidaan kui-
tenkin antaa paljon haastavampi sisältö. Sivistyminen voidaan määritellä ihmis-
kunnan elämäntapojen kehittymistä ohjaavaksi yleiseksi henkisen kasvun 
periaatteeksi. Näitä kahta näkökulmaa yhdistellen tämä raportti tarkastelee yleis-
sivistystä niinä (elämän)arvoina, tietoina ja taitoina, joiden avulla kriittiseen ja 
itsenäiseen ajatteluun kykenevät yksilöt yhteisöjensä jäseninä toimivat aktiivises-
ti, vastuullisesti ja menestyksellä tulevaisuuden maailmassa. 
 
Katson, että on erittäin tärkeää käydä erilaiset suomalaiset laajasti tavoittavaa 
keskustelua tulevaisuudessa tarvittavan sivistyksen sisällöstä. Taloudellinen taan-
tuma korostaa työelämässä tarvittavia taitoja, mutta se myös haastaa pohtimaan 
sitä, mikä elämässä on todella olennaista.  
 
Sivistysbarometri tarjoaa tavan käydä yhteiskunnassa laajasti ja systemaattisesti 
keskustelua tulevaisuudessa tarvittavasta sivistyksestä. Sivistysbarometrille voi-
daan asettaa seuraavat tavoitteet: 
 
1) Edistää laajaa, asiantuntevaa ja syvällistä kansallista keskustelua tulevaisuu-

dessa tarvittavasta yleissivistyksestä/sivistyksestä ja tulevaisuuden keskeisistä 
osaamistarpeista. Barometri voisi toimia pohjana tiedotusvälineissä syksyllä 
2010 mahdollisesti käynnistyvälle laajalle kansalliselle keskustelulle tulevai-
suuden osaamistarpeista ja sivistyksestä. 

2) Toimia asiantuntija/kansalaispalautteena nuorten ja aikuisten yleissivistävälle 
koulutukselle ja erityisesti vaikuttaa opetusministeriössä valmisteltaviin yleis-
sivistävän koulutuksen opetussuunnitelmiin sekä yleissivistävän koulutuksen 
tuntijaon uudistuksiin. 

3) Toimia pohjana opettajien kesken, koululuokissa, sivistysjärjestöissä, yrityk-
sissä, harrastajaryhmissä tms. käytäville keskusteluille tulevaisuudessa tär-
keistä arvoista, tiedoista ja taidoista. 

4) Edistää vuoropuhelua eduskunnan ja erityisesti sen tulevaisuusvaliokunnan ja 
– mikäli mahdollista myös sivistysvaliokunnan – ja muun yhteiskunnan kes-
ken tulevaisuuden yleissivistyksen haasteista. 

 
Sivistysbarometrit tulisi toteuttaa toisin kuin 1990-luvulla toteutetut barometrit 
sarjana toisiaan täydentäviä tutkimuksia. Tutkimuksissa tulisi olla yhteisiä kysy-
myksiä ja niiden tulokset tulisi järjestää argumenttitietopankiksi, joka on kaikki-
en helposti käytettävissä internetin välityksellä. Tutkimuksia koordinoivan 
tehtävän ehdotan annettavaksi 15.5.2009 perustetulle Otavan Opiston Osuuskun-
nalle. Nettilukiokoulutuksen johtavana järjestäjänä Suomessa Otavan Opistolla 



on erityisen hyvät edellytykset toimia tässä tehtävässä. Otavan Opistossa myös 
tehtiin uutta barometria pohjustanut esitutkimus (Linturi 2007). 
 
Ehdotan opetushallituksen/opetusministeriön rahoituksella käynnistetään 1–4 
barometrin pilottitutkimusta syksyn 2009 aikana. Pilottitutkimusten pohjalta aloi-
tettaisiin keväällä 2010 varsinaisen sivistysbarometrin toteuttaminen, Kuhunkin 
pilottitutkimukseen tulisi haastaa 2–3 paneeliryhmää eli osapaneelia. Kukin osa-
paneeli edustaisi selkeästi rajattua taustaryhmää. Hyvän dialogin aikaansaami-
seksi saman tutkimuksen paneeliryhmien tulisi edustaa toisistaan selvästi 
poikkeavia taustaryhmiä tai näkökulmia. Osapaneelin henkilömääräksi ehdotan 
5-20 henkilöä, mikäli kyseessä on argumentointiin tähtäävä Delfoi-tutkimus. Jos 
pilottitutkimus tehdään survey-tutkimuksena, erityistä huomiota pitää kiinnittää 
perusjoukosta valittujen otosten tilastolliseen merkitsevyyteen.  
 
Ehdotan, että kaikissa pilottitutkimuksissa yhden osapaneelin muodostaisivat 
taustoiltaan erilaiset opettajat. Perusteluna on, että barometri erityisesti palvelisi 
työtä, joka kohdistuu opetusministeriössä ja opetushallituksessa nyt valmistelta-
viin yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmiin sekä tuntijaon uudistuksiin.  
 
Ehdotan, että Otavan Opiston Osuuskunta, Turun kauppakorkeakoulun Tulevai-
suuden tutkimuskeskus ja Demos ajatuspaja vastaisivat ensimmäisten pilottitut-
kimusten teosta. Myös Tekniikan Akateemisten liitolta tulisi tiedustella sen 
halukkuutta pilottibarometrin toteuttamiseen.   
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1 Sivistysbarometrin menetelmälliset peruspiirteet 

1.1 Mitä tarkoitetaan uudella sivistysbarometrillä? 

Sivistysbarometri on yksi tapa tunnistaa ja käydä keskustelua tulevaisuudessa 
olennaisista tiedoista ja taidoista. 1990-luvulla toteutettiin kolme opetusministe-
riön tilaamaa sivistysbarometria (Mannermaa ym. 1994, Uotila ym. 2005, Kaivo-
oja ym. 1997). Delfoi-menetelmällä tehdyissä barometreissa ennakoitiin tulevai-
suudessa tarvittavan sivistyksen ja osaamisen suuria linjoja. Erityisesti pyrittiin 
ennakoimaan, mitä vaatimuksia tietoyhteiskuntakehitys asettaa sivistykselle ja 
osaamiselle. Vuoden 2009 perspektiivistä tietoyhteiskunta kulki runsas kymme-
nen vuotta sitten vielä lapsenkengissään. Monet 1990-luvun puolivälissä mielek-
käät haasteet kuten sähköpostin käyttämisen taidot ovat jo menettäneet ajan-
kohtaisuutensa ja uusia mm. sosiaaliseen mediaan liittyviä haasteita on noussut 
tilalle. Tieto- tai ubiikkiyhteiskunnan haasteet ja muut uuden teknologian haas-
teet ovat edelleen erittäin tärkeitä. Niihin o0n kuitenkin vastattava eri tavoin kuin 
1990-luvun puolivälissä.  
 
Tietoyhteiskunnan osaamishaasteita arvioitiin 1990-luvun tutkimuksissa yhdellä 
20–50 hengen monenlaista asiantuntemusta edustavalla paneelilla. Ehdotan, että 
uudessa barometrissa keskustelu tulevaisuuden osaamistarpeista ja sivistyksestä 
laajennetaan eri kansalais- ja ikäryhmiä osallistavaksi ja sitouttavaksi dialogiksi. 
Sellainen ajattelutapa ei enää toimi, että harvat päätöksentekijät parhaita asian-
tuntijoita kuullen tunnistavat erityisen tärkeät tulevaisuuden osaamistarpeet ja 
sitten järjestävät tarvittavan koulutuksen. Tulevaisuuden sivistystä ei voida enää 
– jos aikaisemminkaan – rakentaa opetusministeriön määräyksillä. Suomalainen 
sivistys muodostuu suomalaisten henkilökohtaisten valintojen tuloksena: nuorten 
ja vanhojen, naisten ja miesten, työssäkäyvien ja työn ulkopuolella toimivien, 
Suomessa ja Suomen ulkopuolella työskentelevien. Sivistymisen kätilöinä voivat 
olla opettajat sekä yhteiskunnan eri sektoreilla toimivat päätöksentekijät ja asian-
tuntijat. Mutta sivistyminen ja valmius omaksua tulevaisuuden kannalta olennais-
ta tietoa riippuvat keskeisesti yksilöistä, heidän yhteisöistään ja mitä moninai-
simmista oppimisympäristöistä.   
 
Uuden sivistysbarometrin keskeisiksi metodisiksi piirteiksi ehdotan kymmentä 
toimintaperiaatetta: 
 
1) Sivistysbarometri perustuu toistuviin kyselyihin, joissa osa kysymyksistä tai 

kaikki kysymykset ovat samoja. Toistuvat kyselyt voidaan tehdä joko survey-
tutkimuksina tai Delfoi-tutkimuksina. 

2) Delfoi-tutkimuksissa haetaan kannanottojen ohella perusteluja kannanotoille 
ja tarjotaan mahdollisuutta kommentoida turvallisessa ympäristössä toisten 
näkemyksiä. Arviot ja kommentit esitetään pääsääntöisesti nimettöminä, mut-
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ta vastaajat tehdään tietoisiksi siitä, ketkä tai millaisen taustan omaavat osal-
listuvat tutkimukseen. Survey-tutkimuksissa pyritään selvittämään mielipitei-
den jakaumaa tutkittavassa perusjoukossa.  

3) Barometrityöskentely perustuu systemaattiseen dialogiin monien paneeliryh-
mien kesken. Paneeliryhmät ovat taustoiltaan mahdollisimman homogeenisia. 
Paneeliryhmät edustavat valistuneesti edustamiaan taustaryhmiä. Valistunei-
suudella tarkoitetaan, että he ovat paremmin informoituja kysyttävistä asioista 
kuin keskimäärin taustaryhmäänsä kuuluvat. Survey-tutkimuksessa dialogiin 
osallistuu tutkimuksen perusjoukko edustavan otoksen välityksellä. Tutustu-
malla kysymyksiin liittyviin argumentteihin myös heidän voidaan tulkita ole-
van keskimäärin paremmin informoituja kuin edustamansa perusjoukko.  

4) Delfoi-tutkimuksiin osallistuu 2–3 asenteellisesti toisistaan poikkeavaa panee-
liryhmää. Tavoitteena on, että ryhmät katalysoivat toisiaan vilkkaaseen argu-
mentointiin ja ajatusten testaukseen. Ryhmäkohtaiset tulokset Delfoi-
tutkimuksesta esitetään panelisteille ja tallennetaan tietopankkiin vasta pro-
sessin lopuksi. Työskentelyyn voi lisäksi osallistua ns. katalysoijahenkilöitä. 
Nämä tuottavat provosoivia argumentteja ja esittävät prosessin kuluessa radi-
kaaleja arvioita. Lukuun ottamatta perusteltuja kannanottoja, heidän esittämi-
ensä arvioita ei esitetä osana lopputulosta tai heidät yhdistetään heitä 
kuvaavaan paneeliryhmään (esim. ”nuori tulevaisuudentutkija”). 

5) Paneeliryhmien suositeltu koko Delfoi-tutkimuksissa on 5–20 henkeä. Sur-
vey-tutkimuksissa suosituksena on käyttää niin suuria otoksia perusjoukosta, 
että kyselyjen pohjalta voidaan tehdä tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä 
perusjoukon käsityksistä, mikäli he olisivat yhtä informoituja kuin tutkimuk-
seen osallistuneet. 

6) Yleiseksi käytännöksi voitaisiin ottaa se, että suljetun keskustelun päätyttyä 
se avataan yleiselle ja avoimelle kansalaiskeskustelulle internetin välityksellä. 
Rajoittamattomalla osallistumisella voidaan vahvistaa avoimen keskustelun 
kulttuuria. Suljettuun keskusteluun osallistuneet voivat halutessaan kansalai-
sina jatkaa keskustelua. Jatkokeskustelusta voidaan suljetun keskustelun ra-
portointiin liittää ainakin tosiseikkoja esiintuovat argumentit ja mahdollisesti 
myös jatkokeskusteluun osallistuneiden panelistien muuttuneet kannanotot. 

7) Paneeliryhmien välinen systemaattinen dialogi toimii virikeaineistona yleisel-
le kansalaiskeskustelulle. Eri toimijoita kuten kouluja, sivistysjärjestöjä, tie-
dotusvälineitä, yrityksiä ja kuntia kannustetaan barometrikyselyjen tekoon. 
Työskentelytapojen ja paneeliryhmien homogeenisuuden suhteen laatukritee-
rit täyttävät tutkimukset talletetaan ja niitä käytetään uusien tutkimusten ver-
tailumateriaaleina.  

8) Barometrin kysymykset jakautuvat kahteen ryhmään: varsin suppeaan kysy-
mysryhmään, jotka esitetään kaikille – tai lähes kaikille – paneeleille sekä va-
linnaisiin kysymyskokonaisuuksiin, joihin paneeli vastaa erityisen asian-
tuntemuksensa ja/tai kiinnostuksensa pohjalta. Erityisesti pidetään huolta 
siitä, että liian monet kysymykset eivät johda vastaajakatoon tai vastausten 
pinnallistumiseen.   
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9) Barometrilla seurataan systemaattisesti panelistiryhmien käsitysten muutoksia 
ajassa. Toistuvissa kyselyissä käytetään joko samoja henkilöitä tai keskeisiltä 
taustatekijöiltään mahdollisimman samanlaisia henkilöitä. 

10) Barometrilla seurataan systemaattisesti erojen kehitystä taustoiltaan erilaisten 
ryhmien osalta.  

 

1.2 Miten barometria voidaan käyttää tulevaisuudessa tärkeiden 
arvojen, tietojen ja taitojen ennakointiin?  

Tulevaisuuden tietojen ja taitojen tarpeisiin vaikuttavat erityisesti kaksi näkö-
kulmaa (Virkkunen 2009): 

- Millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa avautuu? 
- Millaisia yleistaitoja tulevaisuudessa tarvitaan työssä ja muussa elämäs-

sä? 
 
Opetusministeriön suunnittelussa ensiksi mainittu kysymys on liittynyt erityisesti 
osaamistarpeiden määrälliseen ennakointiin. Sillä on jo varsin vakiintuneet muo-
dot. Lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä toimivan määrällisen ennakoinnin luon-
tevia lähtökohtia ovat työntekijöiden määrän kehitys sekä odotettavissa olevat 
siirtymiset eläkkeelle eri toimialoilla. Suomessa tätä ennakointia on jo pitkään 
tehty tohtori Pekka Tiaisen johdolla työministeriössä (nykyisin työ- ja elinkei-
noministeriössä). Tätä toimintaa ollaan nyt kehittämässä Suomen taloutta kuvaa-
vaa tasapainomallia hyödyntäen. Tasapainomalli on kehitetty VATT:ssa 
tutkimusjohtaja Juha Honkatukian johdolla. 
 
Sivistysbarometrin kehittäminen liittyy erityisesti toiseen teemaan, josta on käy-
tetty nimeä osaamistarpeiden laadullinen ennakointi. Vaikka myös laadullista 
ennakointia on tehty monin tavoin Suomessa ja maailmalla, tämän ennakoinnin 
muodot eivät ole vakiintuneet. Laadullisessa ennakoinnissa ei ehkä edes kannata 
tavoitella määrällisen ennakoinnin kaltaisia vakiintuneita muotoja vaan sallia 
”monien kukkien kukkia”. Ennen kaikkea laadullisen ennakoinnin tulisi olla 
herkkää pitkällä tähtäimellä keskeisille tarpeiden ja arvojen muutoksille sekä 
työelämässä että sen ulkopuolella. Keskeisiä globaaleja haasteita, jotka tulee nyt 
ottaa erityisesti huomioon, ovat ilmastonmuutos ja globalisaatiokehitykseen liit-
tyvä painopisteen siirtymä maailman kehityksessä uusiin maihin. Mitä osaamisen 
ja ymmärtämisen tarpeita liittyy Kiinaan, Intiaan ja Brasiliaan. joissa asuu noin 
puolet maailman väestöstä? Onko muodostumassa uudenlainen globaali kulttuu-
ri, jossa merkitystään maailman kehityksessä lisäävien maiden osuus on huomat-
tavasti nykyistä suurempi? 
 
Laadullisen ennakoinnin kannalta teknologian kehityksen yhteiskunnallisten vai-
kutusten arviointi on myös keskeisen tärkeää. Teknologian kehityksen – kuten 
ns. ubiikkiyhteiskunnan teknologioiden, geenitekniikan ja nanotekniikan – vaiku-
tuksia pohdittaessa on tarkasteltava sekä kehityksen mahdollisuuksia että riskejä. 
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Pitkän tähtäimen ohella laadullisessa ennakoinnissa on korostettava erityisesti 
sen luonnetta kansallisena ja kansainvälisenä dialogina. Pitkäntähtäimen tulevai-
suutta tehdään yhdessä kansallisella, Euroopan ja maailman tasolla. Osaamistar-
peiden laadullisessa ennakoinnissa (kuten ei kyllä määrällisessäkään ennakoin-
nissa) ei ole kyse ennalta määräytyneen kehityksen ennustamisesta vaan monien 
mahdollisuuksien tunnistamisesta ja tehtävistä valinnoista niiden välillä. Kuten 
alussa korostettiin, tehtäviä valintoja varten tarvitaan laajaa ja monipuolista kan-
sallista keskustelua. Uuden sivistysbarometrin tulisi tarjota väylä tällaiselle kes-
kustelulle. Erityisesti barometri voisi internetiin perustuvaa sosiaalista mediaa 
hyödyntäen pohjustaa tiedotusvälineissä käynnistettävää laajaa kansallista kes-
kustelua tulevaisuuden osaamistarpeista ja sivistyksestä.  
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2 Barometrin kehittelyssä huomioon otettavia 
kehitys- ja tutkimushankkeita 

2.1 Tulevaisuuden sivistyshaasteiden ennakointi opetusministeriössä 
ja opetushallituksessa 

Opetusministeriö on hahmotellut toimintansa tulevia painopisteitä vuoden 2008 
aikana toteuttamassaan strategiaprosessissa. Strategiaprosessissa tiivistettiin vuo-
den 2015 tahtotilaksi (visioksi) seuraava: 
 

Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. 
 
Tavoitetta kohti pyritään viidellä strategisella päämäärällä (Karjalainen 2008). 
Taloudellinen taantuma ja lisääntyvä työttömyys korostavat nyt viime vuosia 
enemmän Suomen talouden kansainvälistä kilpailukykyä. Sen edistämiseen osa-
na tahtotilaa viittaa erityisesti opetusministeriön viides strateginen tavoite:  
 

OPM ennakoi ja tunnistaa elinkeino- ja ammattirakenteen muutokset, 
vaikuttaa niihin sekä vastaa osaamistason parantamisesta ja osaavan 
työvoiman saatavuudesta. OPM vahvistaa tutkimus-, innovaatio- ja 
luovuusympäristöjen kehittymistä ja erityisosaamista globaalissa ta-
loudessa. Työllisyys on korkealla tasolla, työtä arvostetaan ja yrittä-
jyys on tasaveroinen vaihtoehto palkkatyölle. 

 
Kilpailukyvyn ohella OPM:n strategiaprosessi tunnisti tavoittelun kohteiksi elä-
mänlaadun, monikulttuurisuuden, syrjäytymisen estämisen sekä erilaisten kansa-
laisyhteisöjen kautta toimimisen. Strategisiin tavoitteisiin pyritään neljällä 
strategisella ohjelmalla, joista yksi on ”Sivistyksen uudet sisällöt ja rakenteet”. 
Tarkastelun kohteiksi ohjelmalle kaavailtiin kesällä 2008 globaali- ja ympäristö-
vastuu, arvot ja etiikka, kulttuurinen ja medialukutaito, elämänhallinta muuttu-
vassa yhteiskunnassa, tulevaisuuden kommunikaatioympäristöt sekä tieto- ja 
viestintäteknologian kehittyminen sekä tietomassan hallinta. Nämä ovat myös 
teemoja, jotka korostuvat ehdotettavassa uudessa sivistysbarometrissa. 
 
Opetushallituksessa on hahmoteltu tulevaisuuden yleissivistyksen haasteita toisi-
aan ympäröivinä kehinä (Halinen 2008). Määrittely perustuu OECD:n DeSeCo  
-hankkeen (Defining and Selecting Comptencies) tuloksiin, joita on jatkokehitet-
ty ja sovitettu suomalaiseen koulukulttuuriin. Kehien keskellä hahmotelmassa on 
terve identiteetti, joka luo valmiuden itsenäiseen toimintaan. Tätä ympäröi taito 
elää yhteisössä ja kohdata erilaisuutta. Seuraavan kehän muodostavat perusosaa-
minen, oppimaan oppiminen ja taito käyttää välineitä vuorovaikutteisesti. Neljäs 
kehä on kyky pohtia ja toimia vastuullisesti, kestävää tulevaisuutta rakentava 
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elämäntapa ja sivistys. Yhdessä nämä kehät muodostavat perustan luovuudelle ja 
innovatiivisuudelle. 
 
Näistä lähtökohdista voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin, joiksi Halisen 
(2008) kiteytys nimeää: 

- Ilmaston ja ympäristön muutokset 
- Globalisaatio, johon liittyvät muuttuvat ammatit, monikielisyys ja moni-

kulttuurisuus 
- Muutokset tiedon määrässä ja luonteessa 
- Kaikkeen vaikuttava teknologia, verkkoyhteisöt 
- Muutokset kasvuympäristössä, sosiaalisissa rakenteissa. 

 
Opetusministeriön ja opetushallituksen hahmottelemat tulevaisuuden yleissivis-
tyksen perushaasteet voidaan kiteyttää kolmeen ryhmään, joita on tärkeä käsitellä 
uudessa barometrissa: 
 

1) Kansainvälisen kilpailukyvyn – erityisesti menestyksellisten innovaatioi-
den – kannalta olennainen yleissivistys, joka toimii pohjana erikoistuneel-
le osaamiselle. 

2) Globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja lisääntyviin elin-
tasoeroihin vastaamisen kannalta tärkeä yleissivistys (vuorovaikutustai-
dot, vastuullisuus). 

3) Yksilöllisten identiteettien, elämän laadun, kulttuurien välisen vuorovai-
kutuksen (monikulttuurisuus), ja syrjäytymisen estämisen kannalta olen-
nainen sivistys. 

 
Tärkeä kehittämistyö, joihin barometrilla ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin pe-
rustuvalla kansallisella dialogilla voidaan vaikuttaa, on peruskoulun, ammatillis-
ten oppilaitosten ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen. 
Barometrilla ovat ajoituksellisesti hyvät edellytykset vaikuttaa opetussuunnitel-
matyöhön (Halinen 2009b): 
 

- opetusministeriö on asettanut perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa val-
mistelevan työryhmän ja asiaa koskeva päätös on suunniteltu tehtäväksi 
vuoden 2011 alkupuolella; perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den uudistaminen tapahtuu tämän jälkeen vuosien 2011–2013 välisenä  
aikana. 

- opetusministeriö on asettanut syksyllä 2008 lukion kehittämistyöryhmän, 
joka jättää esityksensä syksyllä 2010; tämän jälkeen käynnistynee lukion 
tavoitteiden ja tuntijaon sekä opetussuunnitelman perusteiden uudistami-
nen. 

- ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteiden 
valmistelu on paraikaa menossa ja seuraava uudistamisvaihe on odotetta-
vissa joidenkin vuosien kuluttua. 
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Halisen (2009b) mukaan suomalaisen koulujärjestelmän erityinen vahvuus ovat 
kansallisessa keskustelussa sovitut yhteiset arvot ja päämäärät, joita sovelletaan 
opetussuunnitelmiin paikallisesti (koulut, kunnat) ja joiden käytännön sisällöstä 
keskustellaan opettajien välisissä verkostoissa. Opettajilla on runsaasti päätösval-
taa opetuksen toteuttamisen suhteen. Suomalainen erityispiirre on myös se, että 
opetussuunnitelmien perusteissa ei käsitellä vain oppisisältöjä vaan myös koulun 
toimintaa, kuten esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyötä tai eri yhteistyötä mui-
den hallintokuntien kanssa sekä tukikeinoja, joilla vältetään suurten erojen syntyä 
oppimistuloksissa. Tällä strategialla on päästy hyviin tuloksiin, joita muut maat 
arvostavat. Erityisesti menestystä Pisa-tutkimuksissa voidaan selittää tällä strate-
gialla. 
 
Toisin kuin useimmissa muista maista, Suomen peruskoulusta puuttuu jatkuva 
tarkastajiin ja diagnostisiin kokeisiin perustuva kontrolli. Kansallisia oppimistu-
losten arviointeja tehdään peruskoulun osalta vain otospohjaisesti. Tällä tähdä-
tään erityisesti siihen että koulut eivät leimaudu hyviksi ja huonoiksi. Suomessa 
onkin Pisa-tutkimuksien mukaan onnistuttu pitämään Islannin ohella kaikkein 
pienimpinä erot eri koulujen välillä korkean keskimääräisen suoritustason lisäksi. 
 
Haasteellinen kysymys yleissivistyksen kehittämisen kannalta ovat ylioppilaskir-
joitukset. Niiden on toisaalta koettu kannustavan vakavaan opiskeluun mutta toi-
saalta niissä menestyminen on tulkittu liian yksipuoliseksi tavaksi mitata 
yleissivistyksen tasoa. Halisen (2009b) mukaan ylioppilaskirjoitusten tulosten 
perusteella on asetettu lukioita ongelmallisella tavalla paremmuusjärjestykseen. 
Ammatillisen koulutuksen korostuessa taloudellisen taantuman olosuhteissa olisi 
erityisesti pohdittava, millaisia tavoitteita asetetaan yleissivistävälle koulutuksel-
le ammatillisissa oppilaitoksissa.  
 
Halisen (2009b) mukaan keskeinen sisällöllinen haaste opetussuunnitelmatyössä 
on, miten tulevaisuuden laaja-alaisen osaamisen edellyttämä tieto- ja taitosisältö 
jäsennetään. Aine- ja ilmiöpohjaisen opetuksen suhde voisi olla yksi tärkeä teema 
barometrissa. Ilmiöpohjaisuus nivoo yhteen eri oppiaineita, jotka käsittelevät sa-
maa ilmiötä. Paineita on myös luoda uusia oppiaineita kuten tietotekniikka sen 
sijaan, että tietotekniikkaa käsiteltäisiin ilmiöpohjaisesti eri oppiaineissa. Ilmiöi-
den tutkimisessa korostuvat enemmän tiedon hankinnan/työskentelyn menetel-
mät kuin yksityiskohtien hallinta. Tietotekniikan ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja 
muussakin ilmiöpohjaisessa opetuksessa yksi vaikeus ovat opettajien hyvin eri-
tasoiset taidot. Opettajan vaihtuessa saattaa hyvin tietotekniikan taidoin varustet-
tu opettaja vaihtua toiseen, jota oppilaat joutuvat neuvomaan.  
 
Oppilaiden keskinäistä oppimista tulisi Halisen (2009b) mukaan tuntuvasti lisätä. 
Hänen mukaansa parityöskentelyä tai työskentelyä pienissä ryhmissä olisi tar-
peen käyttää enemmän. Myös etäopetus muodostaa suuren haasteen. Ilmiöpoh-
jaista koulutusta voitaisiin tukea etäopetuksella. Etäopetusta on jo käytössä mm. 
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harvinaisten kielten kuten saamenkielen koulutuksessa. Periaatteessa se soveltui-
si myös muiden kielten kuten venäjän opetukseen. Haasteena on kuitenkin se, 
että perusopetuksessa opettajan läsnäolo on oppilaiden ohjauksen ja turvallisuu-
den takaamisen vuoksi lain mukaan välttämätöntä. Lukiokoulutuksessa sen sijaan 
voisi olla ainakin periaatteessa mahdollista etäopiskella ilman opettajaa. Ongel-
malliseksi voi kuitenkin muodostua vaatimus oppilaiden tasa-arvoisesta kohtelus-
ta maan eri osissa. Aikuiskoulutuksessa ja aikuisten sivistystyössä etäopetusta 
korostaa opetuksen keskittyminen nykyisestä 88 järjestäjästä todennäköisesti 
huomattavasti suppeampaan joukkoon. Opetusta ollaan järjestämässä alueellisiin 
oppimiskeskuksiin. 
 
Koulutuksen kehittämisen laadullisia tulevaisuushaasteita on tunnistettu opetus-
hallituksen Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskukselta ti-
laamassa ennakointihankkeessa. Hankkeeseen liittyen tehtiin helmikuussa 2007 
sivistysbarometrin nimellä kulkeva kysely (Aalto ym. 2007). Sitä voi pitää Ota-
van Opistossa vuonna 2006 toteutetun hankkeen (Linturi 2007) ohella esitutki-
muksena sivistysbarometrin uudistamiselle. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 
internetin välityksellä toteutettuun kyselyyn vastasi 103 henkilöä. Vaikka kysely 
tuotti kiinnostavaa pohdintaa, se oli metodiselta kannalta ongelmallinen. Kyse-
lyyn vastanneita kutsuttiin asiantuntijoiksi, vaikka heidän asiantuntemuksensa 
taso ja luonne ja ylipäätään edellytyksensä edustaa taustaryhmiään ja ennakoivaa 
asiantuntemusta jäi epämääräiseksi. Barometrikysely ei myöskään tavoitellut ba-
rometrin keskeisintä ominaisuutta eli mahdollisuutta vertailla vastauksia samoi-
hin kysymyksiin eri ajankohtina ja eri vastaajaryhmissä. 
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeen loppuraportti ”Yleissivistys ja 
osaaminen työelämässä 2030” julkaistiin keväällä 2008 (Aalto ym. 2008). Ni-
mestään huolimatta raportti tunnisti haasteita yleissivistykselle ennen kaikkea 
koulutuksesta vastaavien näkökulmasta. Hankkeen loppuraportin johdannossa 
todetaan, että ”projektissa on kehitetty ennakointimenetelmiä ja pyritty tuotta-
maan koulutusjärjestelmän toimijoille uusia ajatuksia ja uutta materiaalia tulevai-
suuden päätöksenteon tueksi, toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja uusien 
toimintamallien ja tapojen löytämiseksi”.  
 
Loppuraportissa esiteltiin erityisesti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeen 
viimeistä vaihetta. Sen muodostivat viisi syksyllä 2007 toteutettua tulevaisuus-
verstasta. Verstaat pohtivat koulutuksen muutoshaasteita ja toimenpide-
ehdotuksia niihin vastaamiseksi seuraavista näkökulmista: yleissivistys, moni-
kulttuurisuus, ammatillinen perusopetus, muuttuva työelämä sekä opettajankou-
lutus ja opettajuus. Tulevaisuusverstaiden tuloksena tunnistettiin 20 koulutus-
sektorin muutoshaastetta. Ne on hyödyllistä ottaa pohdintaan myös edettäessä 
barometrihankkeessa. 
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Syksyllä 2008 alkanut talouskriisi on yllättänyt rajuudellaan ja nostanut erityisen 
pohdinnan kohteeksi talouden rakennemuutosten vaikutukset osaamistarpeisiin.  
Opetushallinnossa on vastattu tuotannon rakennemuutosten haasteisiin ns. kluste-
riennakoinnilla. Klusteriennakoinnin tarkoituksena on kartoittaa ammattien raja-
pintojen kehittymistä uusiksi osaamiskokonaisuuksiksi sekä analysoida eri aloilla 
tapahtuvia työn sisällöllisiä muutoksia (Virkkunen 2009). Tavoitteena opetushal-
lituksessa käynnistyneessä hankkeessa on ennakointimalli, jota voidaan hyödyn-
tää tutkintorakenteen ja opetussuunnitelmien perusteiden kehittämisessä kaikessa 
ammatillisesti suuntautuneessa koulutuksessa. Hanke on epäilemättä erittäin tär-
keä käynnissä olevien rakennemuutoksien ottamiseksi huomioon koulutuksessa. 
Mikäli hanke toteutetaan vastaavalla kuin aikaisemmat samanlaiset hankkeet, sen 
keskeisenä aineistona tulevat olemaan yritysten arviot tulevista työvoimatarpei-
taan. Tällainen aineisto tuskin riittää pohjustamaan pitkällä tähtäimellä tarvittavia 
muutoksia varsinkaan yleissivistävän koulutuksen sisällössä ammatillisessa kou-
lutuksessa. 
 

2.2 Kansainväliset järjestöt ja Sitra ennakoimassa tulevaisuuden 
osaamistarpeita  

Barometria kehitettäessä on myös tärkeää ottaa huomioon mitä on tehty EU:ssa 
ja OECD:ssä. EU on panostanut vahvasti koulutus- ja osaamistarpeiden enna-
kointiin (Virkkunen 2009). Unioni on aloittanut laajan ohjelman työvoima- ja 
osaamistarpeiden ennakoimiseksi euroalueella (New Skills for New Jobs). Ta-
voitteena hankkeessa on työvoiman kohtaannon parantaminen, välittömien 
osaamistarpeiden tunnistaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. 
Joitakin tuloksia hankkeesta on jo olemassa. Hanke asettaa haasteita erityisesti 
työvoiman määrälliselle ennakoinnille, mutta sen yhteydessä joudutaan pohti-
maan myös käynnissä olevan taloustaantuman käynnistämiä rakenteellisia muu-
toksia. Ilmastonmuutoksen haasteisiin ja teknologian uuteen kehitykseen 
vastaaminen rakennemuutoksin asettaa pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia haasteita 
osaamisen laadulliselle kehittämiselle. 
 
OECD:ssa on käynnissä ja kehitteillä mittavia osaamistasoa analysoivia kansain-
välisiä hankkeita. PISA-tutkimukset, joissa suomalaiset ovat menestyneet hyvin, 
mittaavat eri-ikäisten nuorten taitoa ratkaista ongelmia tietämyksen eri osa-
alueilla. Vuosina 2011–2013 toteutettavassa laajassa kansainvälisessä PIAAC-
hankkeessa mitataan aikuisten ongelmanratkaisutaitoja monimutkaisissa toimin-
taympäristöissä. Sekä PISA- että PIAAC-hankkeessa taustana on tulevaisuusku-
va, jossa yksilöllä ei ole valmiita ratkaisumalleja, vaan avainasemaan nousevat 
ns. metataidot kuten ongelmanratkaisukyky, kommunikaatiovalmiudet ja ryhmis-
sä toimiminen. Tällaisten taitojen tulevan merkityksen kyseleminen on ollut si-
vistysbarometrien keskeisenä sisältönä jo 1990-luvun puolivälin barometreissä. 
Tältä osin barometrin kysymykset olisi perusteltua säilyttää pääosin samoina 
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kuin vuoden 1996 barometrissa kansainvälisestikin ainutlaatuisen ajallisen vertai-
lun mahdollistamiseksi. 
 
Sitran Kansallinen ennakointiverkosto valitsi oppimisen ja koulutuksen yhdeksi 
syksyn 2009 teemakseen. Asiantuntijaryhmän työskentelyn tuloksena valmistui 
raportti Oppimisen muuttuva maasto (Hautamäki 2008). Työryhmä painottaa, 
että oppimista ja koulutusta ei voida nyt kehittää vain parantelemalla olemassa 
olevia rakenteita ja toimintamalleja. Oppimisen maasto on radikaalilla tavalla 
muuttumassa. Tulevaisuuden ymmärtämisen välineinä raportissa käytetään eri-
tyisesti kahta metaforista käsitettä: oppimisen tila ja oppimisen polku. Oppimisen 
muuttuvassa maastossa arvot ovat kiintopisteitä. Työryhmän kuuleman tulevai-
suuden tutkijan Ruben Nelsonin mukaan aikamme peruskysymys on, kuinka ky-
kenemme muuttamaan tietoisuuttamme vastaamaan uuden vuosisadan haasteita. 
Tulevaisuuden (ja sivistymisen – Osmo Kuusen lisäys) haasteena on tulla tietoi-
seksi siitä mitä ympärillämme tapahtuu, ja oppia sen ansiosta toimimaan yhdessä 
evoluution kanssa yksilöinä, perheinä, yhteisöinä, kulttuureina ja kokonaisina 
sivilisaatioina. Lähtien Nelsonin oppimisen maisemasta työryhmä valitsi neljä 
teemaa työskentelynsä pohjaksi. Ne olivat 1) arvot, identiteetti ja yhteisöt, 2) op-
piminen ja työ, 3) oppimisen tilat ja 4) oppimisen polut. Hankkeen loppuraportis-
sa tarkastellaan erityisesti näitä teemoja. 
 

2.3 Eduskunnan Tulevaisuuden yleissivistys ja metropolien haaste 
-hanke 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käynnisti syksyllä 2007 ennakointi- ja arvi-
ointihankkeen Tulevaisuuden yleissivistys ja metropolien haaste. Edellisellä vaa-
likaudella toteutetun Terveydenhuollon tulevaisuudet -hankkeen tavoin tämä 
hanke on mitoitettu koko vaalikauden 2007–2011 mittaiseksi. Valiokunnassa on 
kaavailtu, että syksyllä 2010 hankkeen tuloksia esiteltäisiin julkisuudessa näky-
västi.  
 
Hankkeessa on lähdetty siitä, että tulevaisuudessa tarvittavaa yleissivistystä ei ole 
mielekästä tarkastella irrallaan globaaliin tietoyhteiskunnan uudesta vaiheesta. 
Uuteen ubiikkiyhteiskunnaksi yleisesti kutsuttuun vaiheeseen liittyy elämäntapo-
jen syvällinen muutos. Tulevaissuuvaliokunta tutustui kehitykseen kohti ubiik-
kiyhteiskuntaa Aasiassa matkallaan Tokioon, Souliin ja Hong Kongiin (Tiihonen 
ym. 2008) Syksyllä 2008 valiokunta järjesti eduskunnassa seminaarin, jossa  
erityisesti tarkasteltiin internetin käyttöön perustuvaa sosiaalista mediaa. Valio-
kunta kokeili käytännössä sosiaalisen median työkalua koulutuksen tulevai-
suuden teemasta keskusteluun keväällä 2009 koeluontoisesti avaamillaan 
www.tulevaisuusvaliokunta.fi kotisivuillaan.  
 
Hankkeen alkuvaiheessa tehdyissä esiselvityksissä (Tiihonen ym. 2008) on ko-
rostettu erityisesti yleissivistyksen, luovuuden ja taloudelliseen menestykseen 
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johtavien innovaatioiden yhteyksiä erikokoisissa maissa ja kaupungeissa. Esisel-
vityksissä on pohdittu väitettä, että suuret metropolit ovat erityisen innovatiivisia 
ja luovia. Esiselvitykset eivät menneen kehityksen perusteella tue väitettä. Dan 
Steinbockin mukaan maailman kymmenen innovatiivisemman maan joukossa 
vuonna 2007 oli suurten metropolien maiden – USA, Japani, Saksa ja Etelä-
Korea – ohella kuusi maata – Sveitsi, Suomi, Israel, Ruotsi, Taiwan ja Tanska –, 
joissa on vain pieniä metropoleja. Myös Markku Sotarauta ja Juha Kostiainen 
löytävät esiselvityksessään luovia ja innovatiivisia pienehköjä keskuksia. Vaikka 
Pohjoismaissa Tukholma, Oslo, Göteborg, Malmö/Lund, Helsinki ja Kööpenha-
mina olivat vuonna 2002 kärkitiloilla kuudella mittarilla kuvatussa luovuudessa, 
keskisuuret keskukset Tampere, Oulu, Holback ja Jyväskylä asettuivat kärkiti-
loille high-tech -työpaikkojen osuuden kasvussa 1993–2002. Osmo Rauhalan 
esiselvityksen perusteella myös taiteen keskukset voivat olla erikokoisia. New 
York on maailman taiteen selvä keskus, mutta on myös todella merkittäviä pieniä 
keskuksia kuten Espanjan Bilbao ja Yhdysvaltojen Santa Fe . 
 
Sotarauta ja Kostiainen kutsuvat oppimista, luovuutta ja innovaatioita edistävää 
kaupunkiseutua itseuudistuvaksi. He tunnistavat erityisen innovatiivisille kau-
punkiseudulle seuraavat piirteet:   
 
• Avoimuus uusille ulkopuolelta tuleville ideoille ja kyky yhdistää eri suunnista 
tulevaa tietoa 
• Avoimuus paikallisten yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten tiedolle ja osaamiselle 
– halu aktiivisesti etsiä ja hyödyntää sitä 
• Uusien asioiden ja uuden tiedon merkitysten löytäminen 
• Uuden etsintään ja erilaisiin kokeiluihin ajan, rahan ja inhimillisten resurssien 
investoiminen 
– sekä onnistumisista että epäonnistumisista oppiminen 
• Innovaatiokulttuurin vahvistaminen ja uudistumista tukevien rakenteiden luo-
minen 
• Ongelmiin ja kriiseihin reagoiminen nopeasti 
• Mahdollisuuksiin tarttuminen nopeasti 
• Yksilöille mahdollisuuksien antaminen kehitysprosessien johtajina, verkostojen 
koordinaattoreina 
ja uusien suuntien etsijöinä 
• Neutraalien monien toimijoiden yhteisten keskusteluareenojen organisoiminen 
• Visioiden välillä oppiminen, toisten toimijoiden ajattelun ja tavoitteiden hah-
mottaminen. 
 
Nokkela on sana, joka Sotaraudan ja Kostiaisen mukaan kiteyttää edellä mainitut 
piirteet. Nokkelassa kaupungissa monilla toimijoilla on vahva perusta jatkuvaan 
oppimiseen eli hyvä pohjasivistys. Nokkelassa kaupungissa oppimista tapahtuu 
monilla erilaisilla foorumeilla; virallisilla ja epävirallisilla. Nokkela kaupunki 
etsii tulevaisuutta monista eri lähtökohdista, monin eri tavoin eikä pelkää erilai-
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suudesta aiheutuvia konflikteja, koska kaupungissa tiedetään, että erimielisyydet 
ovat uusien tulkintojen alku. Nokkelan kaupungin kykyä keksiä itsensä jatkuvasti 
uudestaan perustuu monenlaisen tiedon luomiseen ja moniääniseen debattiin. 
Tämä edellyttää, että nokkelalla kaupungilla on sisäisen kuhinan lisäksi vahvat 
yhteydet maailmalle. Ne syöttävät nokkelaan kaupunkiin jatkuvasti uusia ideoita, 
ajatuksia, tietoa ja ihmisiä. Sotaraudan ja Kostiaisen mukaan moni tulee käymään 
nokkelassa kaupungissa vain kokeakseen sen ilmapiirin ja pisteliään hävyttömän 
uutta luovan ja vanhaa kyseenalaistavan keskustelukulttuurin. 
 
Sivistysbarometrilla voidaan jatkaa keskustelua raportin Metropolit, Aasia ja 
yleissivistys (Tiihonen 2008) teemoista. Erityisesti kysymykset liittyen suomalai-
seen, eurooppalaiseen ja globaaliin identiteettiin jatkavat tulevaisuusvaliokunnas-
sa käytyä keskustelua maailman metropolien elämäntavan yhteyksistä suomalai-
suuteen. Tulevaisuusvaliokunta tulee todennäköisesti jatkamaan luovien ja 
innovatiivisten alueiden kehittymisen edellytysten selvittämistä. Myös sosiaali-
seen mediaan ja tulevaisuuden viestintäympäristöön liittyvät kysymykset ovat 
yhteistä ainesta eduskunnan hankkeen ja sivistysbarometrin kesken. Tavoitteeksi 
voidaan asettaa, että sivistysbarometria esiteltäisiin laajemmin julkisuudessa syk-
syllä 2010 samaan aikaan kun eduskunnan hankkeen tulokset julkistetaan. 
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3 Barometrityöskentelyn tavoitteet 

3.1 Sivistysbarometri ja yleissivistävän koulutuksen tavoitteet 

Vierailleessaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa 24.4.2009 opetusministeri 
Henna Virkkunen esitti seuraavat asetuksella määritellyt tavoitteet peruskoulu-
tukselle (myös Halinen 2009b): 
 

- kasvu tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ja kriittisesti ympä-
ristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi 

- kasvu vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja toimintaan, joka pyrkii ihmis-
ryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja luotta-
mukseen 

- kasvu aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi ja valmiudet toimia demo-
kraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, valmiudet edistää kestä-
vää kehitystä 

- kasvu omatoimiseen, kriittiseen tiedonhankintaan ja monipuolisiin yh-
teistyötaitoihin, valmius ja halu jatko-opintoihin, valmius jäsentää ja 
hyödyntää opittua, myönteinen minäkuva. 

 
Lukiokoulutukselle asetuksessa on esitetty seuraavat tavoitteet: 

- kasvu aikuisen vastuuseen omasta ja muiden ihmisten hyvinvoinnista, 
elinympäristön tilasta sekä kansalaisyhteiskunnan toimivuudesta 

- perehtyminen elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen 
- kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen syventäminen 
- kasvu toimimaan opiskeluyhteisöissä ja yhteiskunnassa, ihmisoikeuksi-

en, demokratian, tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistäminen yhdessä 
muiden kanssa 

- hyvä yleissivistys ja hyvät yhteiskuntataidot 
- elinikäisen oppimisen merkityksen sisäistäminen, oman tehtävän löytä-

minen yhteiskunnassa ja työelämässä. 
 
Asetusta voitaneen tulkita niin, että siinä käytetään käsitettä yleissivistys kahdes-
sa merkityksessä. Laajassa merkityksessä yleissivistys viittaa kaikkeen siihen, 
mihin yleissivistävällä koulutuksella tähdätään. Suppeassa merkityksessä, joka 
on ilmeisesti toiseksi viimeisen ranskalaisen viivan näkökulma yleissivistykseen, 
se tulkitaan tulevaisuudessa hyödyllisiksi yleistiedoiksi. Laajan tulkinnan mu-
kaista on tarkastella yleissivistystä niinä (elämän)arvoina, tietoina ja taitoina, joi-
den avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun kykenevät yksilöt yhteisöjensä 
jäseninä toimivat aktiivisesti, vastuullisesti ja menestyksellä tulevaisuuden maa-
ilmassa. Asetuksen sisältämiä tavoitteita eritellen yleissivistävälle koulutukselle 
voidaan esittää seuraavat yleiset haasteet: 
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1) Kuinka kehittää kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun kykeneviä yksilöitä? 
Asetuksen korostamia piirteitä ovat tasapainoisuus, terve itsetunto, myön-
teinen minäkuva, kriittinen ympäristön arviointi ja tiedonhankinta sekä 
omatoimisuus. 

2) Mitä ovat yhteisöt, joiden jäseniksi nuorten tulisi jäsentää itsensä? Asetuk-
sessa mainittuja kysymykseen liittyviä tavoitteita ovat kasvu aktiiviseksi 
yhteiskunnan jäseneksi sekä kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuk-
sen syventäminen.   

3) Kuinka saada nuoret omaksumaan maailman ja Suomen tulevaisuuden 
kannalta keskeisiä arvoja? Asetuksessa mainittuja arvoja ovat ihmisryh-
mien, kansojen ja kulttuurien välinen suvaitsevaisuus ja luottamus; demo-
kratia ja tasa-arvo; sekä valmiudet edistää kestävää kehitystä. 

4) Kuinka edistää aktiiviseen yhteiskunnassa ja tuotantoelämässä toimimi-
seen liittyviä (vuorovaikutus)taitoja? Asetuksen painottamia taitoja olivat 
perehtyminen elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen; kasvu toimimaan opiske-
luyhteisöissä ja yhteiskunnassa; elinikäisen oppimisen merkityksen sisäis-
täminen, oman tehtävän löytäminen yhteiskunnassa ja työelämässä;  

5) Mitä tulisi olla ”muistiin varastoitujen” pohjatietojen/pohjataitojen – tai 
suppeassa merkityksessä yleissivistyksen – jota tulevaisuudessa tarvitaan? 
Asetus ei nimeä erityisiä taitoja ellei sellaisiksi tulkita tietoyhteiskuntatai-
toja tai Halisen (2009b) korostamia metataitoja eli edellisen kohdan vuo-
rovaikutustaitoja, valmiutta ja halua jatko-opintoihin sekä valmiutta 
jäsentää ja hyödyttää opittua. Tietoyhteiskunnan ”aakkosia” lukuun otta-
matta nämä taidot eivät ole kuitenkaan ”faktojen muistamista” kuten eivät 
muutkaan edellä mainitut valmiudet.  

 
Laajasti tulkitun yleissivistyksen eri ulottuvuudet ovat toki vahvasti kytköksissä 
toisiinsa ja eri ulottuvuuksia voidaan painottaa eri tavoin. Edellisessä luvussa 
viitattu Irmeli Halisen ”kehämalli” (Halinen 2008) on yksi kiintoisa tapa jäsentää 
eri aineksien suhdetta. Halisen tavoin näen identiteettien rakentamisen keskeise-
nä haasteena tulevaisuuden yleissivistykselle. Ei voi olla sivistynyttä ihmistä il-
man hänen arvojaan, tietojaan ja taitojaan yhdentävää ja asioita tärkeysjärjestyk-
seen asettavaa identiteettiä. Identiteetti suunnan määrittelijänä elämälle on sekä 
keskeinen selviytymisen edellytys monimutkaistuvassa maailmassa että myös 
edellytys syvällisemmässä mielessä vastuulliselle vuorovaikutukselle toisten ih-
misten kanssa. Muuttuvassa maailmassa identiteettiä on toki jatkuvasti arvioitava 
uudelleen. Vaikka terveiden identiteettien rakentamisessa onnistuttaisiin parhaal-
la mahdollisella tavalla, identiteettikriisejä ei voida välttää. Itse asiassa identiteet-
tikriisit voivat olla osoitus siitä, että kiteytyneitä identiteettejä on syntynyt. Lähes 
välttämättömistä kriiseistä huolimatta arvoihin ja yleisiin toimintaperiaatteisiin 
liittyvä ”minun tapani ajatella ja toimia” voi kuitenkin hyvin kestää nuoruudesta 
vanhuuteen asti.    
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Yksi keskeinen sivistyneen ihmisen piirre on kokoava maailmankäsitys eli maa-
ilman olennaisten systeemisten piirteiden hahmottaminen. Maailmaa kapeasti 
tarkastelevalle ja sen kehityksen olennaiset piirteet huonosti tunnistavalle maail-
ma näyttäytyy kaoottisena paikkana. Elämän suunnittelu pitkällä tähtäimellä 
näyttää mahdottomalta. Kun kehitykseen ei voi vaikuttaa, ei ole myöskään mieltä 
kantaa henkilökohtaista vastuuta tulevasta kehityksestä.    
 
Kokoava maailmankäsitys luo edellytyksiä henkilökohtaiselle etiikalle ja kunni-
antunnolle. Kirjassaan Sivistynyt käytös Asfa-Wossen Asserate (2005 vrt. myös 
Kuusi 2008) nostaa kunnian ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi teemaksi eritelles-
sään sivistystä. Kunnia kuvastaa hänen mukaansa vahvaa tietoisuutta siitä, että 
ihminen elää omien lakiensa alaisena, jotka eivät koske ketään muuta kuin omaa 
itseä ja joiden noudattamisesta yksilö on vastuussa aivan yksin. Ei varmaan ole 
syytä tavoitella kunniakäsitteen äärimmilleen vieneiden ritareiden elämäntapaa 
kaksintaisteluineen ja muine äärimuotoineen. Jokaiselle ihmiselle olisi kuitenkin 
tärkeä hahmottaa, ”mistä periaatteista en tingi mistään hinnasta” ja ”mitä minä 
voin aina edellyttää muilta ja mitä minun tulee aina vaatia itseltäni”.  
 
Osallistuminen ansiotyöhön ja kuluttaminen ovat nykyisin keskeisiä tapoja luoda 
identiteettiä ja hankkia arvostusta. Ansiotyöstä ja sen mahdollistamasta kulutuk-
sesta on tullut sekä yhteiskunnallista elämää että yksilöiden elämää yhdentävä ja 
koossa pitävä perusarvo. Ne jotka eivät ansioidu työntekijöinä tai kuluttajina ko-
kevat itsensä yleisesti tarpeettomiksi tai ainakin yhteiskunnan ulkopuolisiksi. 
Kuten mm. Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka (2009) korostavat, kuluttamisen 
perusarvoa kuitenkin haastavat ilmastonmuutos ja globaalien resurssien rajalli-
suus. 
 
Työ ja kuluttaminen voivat toki muuttua ratkaisevasti paremmin ympäristöhaas-
teisiin vastaavaksi. Tällöin ne voivat edelleen olla kestävällä tavalla identiteetin 
kulmakiviä. Toinen mahdollisuus on, että jotkut päätyvät tekemään vähemmän 
sekä ansiotyötä että kuluttamaan vähemmän. Tämä on joka tapauksessa ratkaisu, 
joka koskee eläkkeelle siirtyviä. Heidän arvostustaan tosin lisää mahdollinen ai-
kaisempi työura. Onko yhteiskunnalla varaa arvostaa tietoista ratkaisua osallistua 
ansiotyöhön vähemmän ja kuluttaa vähemmän? Voivatko näin toimivat omata 
terveen itsetunnon ja identiteetin? Millä muilla tavoilla henkilö voisi korvata 
”identiteettivajetta”, joka liittyy vähäiseen panokseen markkinatuotannossa ja 
kuluttamisessa? Voisiko sosiaalinen media tarjota tällaisille henkilöille mahdolli-
suuksia identiteettiä vahvistavaan toimintaan? 
 

3.2 Onko sivistymiselle mielekästä asettaa tavoitteita? 

Tulevaisuusbarometri on yksi tapa käydä kansallista keskustelua edellä tunniste-
tuista yleissivistyksen keskeisistä haasteista. Vaikka haasteet konkretisoituvat 
erityisesti lasten ja nuorten kasvatuksessa, ne ovat toki yhtälailla keskeisiä  
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aikuiskoulutuksessa ja koko elämän ajan jatkuvassa sivistymisprosessissa. Sivis-
tysbarometrin avulla on erittäin tärkeää keskustella siitä, mitä yleissivistyksen 
lisääminen tai sivistystyö eri yhteyksissä tarkoittaa.  Aikuisten tapauksessa sivis-
tystyössä kyse ei niinkään ole kasvatuksesta vaan edellytysten tarjoamisesta itse-
kasvatukselle. Seppo Niemelä (2009) korostaa eroa kasvatuksen ja sivistyksen 
välillä: 
 

Kasvatus on tietoista vaikuttamista toiseen, yleensä ulkoisena pakkona 
jonkin ennalta laaditun ja päätetyn (formaalisen) suunnitelman mu-
kaan. Kun tavoite on ennalta asetettu, voidaan sen saavuttaminen 
myös kokeella mitata.  
 
Sivistyksen ihminen tekee itse eikä sitä kukaan voi tehdä toisen puo-
lesta. Kyseessä on ihmisessä itsessään (itsekasvatuksena, non- ja  
-informaalisesti) tapahtuva prosessi, jossa juhlallisesti sanoen ihminen 
itse muokkaa itseään ja maailmaansa. Sivistystä on kyky esimerkiksi 
ajatella itsenäisesti ja toimia luovasti. 

 
Sivistysjärjestöjen toteuttama aikuiskoulutus on perustunut keskeisesti itsekasva-
tuksen periaatteeseen. Koulutustehtävien antaminen sivistystyön oppilaitoksille 
kyseenalaistaa Niemelän mukaan tämän keskeisen toimintaperiaatteen. Niemelän 
mukaan tämän ajan suuri ongelma on, että ihmisiin ohjelmoidaan ulkoa mahtava 
määrä tietoa, mutta sivistymisprosessille ei jää tilaa. Ihminen jää konemaiseksi; 
yhteiskunta kokee sen seuraukset elämän tyhjyydestä kertovina mielenterveyden 
ongelmina, selvimmin uudessa kansantaudissa masennuksessa.  
 
Kärjekkäästi Niemelä toteaa, että sivistyksen tavoitteiden määritteleminen on 
mahdotonta, ja jos sitä väkisin yritetään, vaarallistakin puuhaa, joka kokemuksen 
mukaan ei onnistu tai johtaa totalitarismiin. Niemelän kannanotto kuvaa jännitet-
tä ensimmäisenä sivulla 14 mainitsemani haasteen ja muiden haasteiden välillä. 
Olisi kuitenkin aika lohduton näkymä, ettei aikuiskoulutuksella olisi mahdollista 
edistää lainkaan tavoitteita 2–5. Ongelmaa voidaan käsitykseni mukaan välttää 
juuri sillä, mikä on käynnistettävän sivistysbarometrin yksi keskeinen tavoite: 
sivistyksen tavoitteet on luotava laajassa kansallisessa dialogissa. Sen kautta toi-
vottavasti löytyy sellaisia tavoitteita sivistymiselle, joihin mahdollisimman moni 
voi aidosti sitoutua.  
 
Yksi tulos kansallisesta sivistyskeskustelusta kuitenkin toivottavasti on suvaitse-
vaisuus erilaisille näkemyksille tarvittavan sivistyksen sisällöstä ja tavoille sivis-
tyä. Polkuja sivistymiseen on monia. Irmeli Halista (2009) lainaten: ”Tärkeämpi 
kysymys kuin se, onnistutaanko sivistymisen halua tappamaan koulussa, on ky-
symys siitä, jätetäänkö sivistymisen prosessille koulussa tilaa ja onnistutaanko 
sivistystahtoa herättämään ja vahvistamaan. Lapsi tulee kouluun opinhaluisena, 
mutta vasta vähitellen – mikäli tilaisuus osallisuuteen ja vastuunottoon aidosti on 
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olemassa, niin koulutuksen rakenteissa kuin toimintatavoissakin – oppiminen voi 
syventyä ja muuntua tietoiseksi haluksi ymmärtää maailmaa ja kantaa siitä vas-
tuuta ja sitä kutsuisin sivistykseksi”. 
 
On haastava tehtävä yhdistää sivistyminen koulutyöhön, joka kuitenkin perustuu 
välttämättä myös vähemmän miellyttävään pänttäämiseen. Toki motivoitunut 
oppii esimerkiksi vierasta kieltä helpommin kuin se, joka ei ole motivoitunut, 
mutta vain lahjakkaimmat oppivat vierasta kieltä ilman sanojen pänttäämistä. 
Jotta koulutyöhön saataisiin enemmän terveen identiteetin rakentamisen vaatimaa 
väljyyttä, on rohjettava keskustella siitä, mitkä muistettaviksi edellytettävät tiedot 
ja taidot nyt ovat erityisen olennaisia. Erityisesti tämä haaste koskee käsitykseni 
mukaan identiteetin rakentamisen kannalta olennaista tietoa. Seppo Niemelää 
(2009) lainaten suuri haaste on nyt triangulaarinen identiteetti, toisin sanoen 
luontevasti yhteen limittyvä aktiivinen Suomen, EU:n ja maailmankansalaisuus. 
Näen yhdeksi toteutettavan barometrin keskeiseksi haasteeksi pohjustaa 
kansallista keskustelua siitä, mitä tämä ”kolmoiskansalaisuus” tai kolmesta 
eri suunnasta määräytyvä identiteetti edellyttää yleissivistävältä koulutuk-
selta ja sivistysjärjestöjen toiminnalta muistettavaksi edellyttävien tietojen 
ja taitojen osalta. 
 
Mielestäni keskustelun tulokseksi ei riitä, että tulee vahvistaa kaikkia kolmea 
identiteetin osatekijää tasapainoisessa suhteessa. Tulee keskustella siitä, mitä tä-
mä tasapainotus käytännössä tarkoittaa. Mitä suomalaisten tulisi tietää maailmas-
sa asemaansa vahvistavista Kiinasta, Intiasta ja Brasiliasta? Mikä tieto olisi 
vähemmän tärkeää eli sellaista, josta voitaisiin luopua maailmankansalaisen iden-
titeetin vahvistamiseksi? Mikä tieto löytyy tarvittaessa helposti internetistä? Mi-
kä suomalaisuudessa tai eurooppalaisessa kulttuuriperinteessä on niin 
luovuttamattoman tärkeää, ettei sitä saa uhrata maailmankansalaisuuteen vedo-
ten? Kuinka monen suomalaisen tulisi osata kiinan tai portugalin kieltä vai riit-
tääkö ”esperanto-englanti” yhteiseksi kommunikoinnin välineeksi? 
 
Kuten jo sivulla 15 totesin, erityisen tärkeää on nyt korostaa tulevaisuuteen va-
rautumisen ja identiteetin rakentamisen kannalta keskeisen tiedon systeemistä 
luonnetta. Mielestäni tulisi hyvin konkreettisesti pohtia tulevaisuuden haltuun-
oton kannalta tärkeän systeemin piirteitä. Muuten julistus systeemisen hahmot-
tamisen tärkeydestä jää helposti tyhjäksi puheeksi. Onko tulevaisuuden 
systeemisen hallinnan kannalta tärkeämpää ymmärtää Kiinan nykyistä taloutta, 
biotuotannon mahdollisuuksia Brasiliassa vai Intian kastilaitosta? Riittääkö sys-
teemin ymmärtämiseksi prosenttilaskennan oivaltavat perustaidot vai tarvitaanko 
siinä matemaattisen mallintamisen syvällisiä taitoja? Minkä oppiaineen tulisi ot-
taa erityinen vastuu systeemisen ymmärryksen kehittämisestä? Vai tulisiko sys-
teeminen ymmärrys rakentaa oppiaineiden välisenä aihekohtaisena opetuksena? 
Pitäisikö tehdä tulevaisuustiedon synteettinen oppikirja, jonka opetuksesta vas-
taisi halukas laaja-alaisesti sivistynyt opettaja hänen erikoisalastaan riippumatta?   
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Vierailin Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevassa 
työryhmässä kansleri Ilkka Niiniluodon kanssa 13.5. Kävimme tulevaisuudessa 
tarvittavasta kokonaisuuksien hallintaan liittyvästä systeemisestä osaamisesta 
tässä yhteydessä kiinnostavan keskustelun. Sen lopputulos oli, että tulisi harkita 
erityistä lukiokurssia tulevaisuuskasvatuksen nimellä, missä tavoiteltaisiin 
tulevaisuussuuntautunutta kokonaisvaltaista elämänhallintaa parantavaa 
systeemikuvausta. Tämän kuvauksen aineksia voisi hakea seuraavista suunnista: 
 

• Luonnontieteellisten olennaisuuksien ymmärrys, lähtökohtina tieteenfilo-
sofia ja keskeisten teknologioiden avaamat mahdollisuudet 

• Kulttuuriset olennaisuudet, historiallinen kehitys 
• Globaalin talousjärjestyksen ja sen säätelyn ymmärtäminen 
• Ajan hallinta, mitä tulevaisuudesta voi tietää ja voiko sitä hallita 

 
Olennainen kysymys on kuinka paljon tällaisessa pohdinnassa pitäisi olla tietois-
ta normatiivisuutta. Mielestäni systeemin kuvauksessa pitäisi välttää perustele-
matonta normatiivisuutta. Lähtökohdaksi voisi ottaa esimerkiksi ajatuksen + 
summapeleistä, jota vuorineuvos Gustav v. Hertzen (2007) on kiintoisasti kehi-
tellyt yleiseksi normatiiviseksi kriteeriksi kirjassaan Demokratian haaste. Talous-
tieteessä paljon käytetty tätä lähelle tuleva normatiivinen kriteeri on 
vapaamatkustajuuden (free rider) välttäminen. Tämä kriteeri on ollut erityisen 
keskeinen mm. ympäristötaloustieteessä. Omissa filosofisissa mietinnöissäni olen 
päätynyt konsistenssin eli kaduttavan toiminnan välttämisen nostamiseen tulevai-
suussuuntautuneen toiminnan yleispäteväksi kriteeriksi.  
 
Kansallista sivistyskeskustelua tulisi käydä vaarantamatta suomalaisen koulujär-
jestelmän kansainvälistä arvostusta saaneita piirteitä. Kuten edellä todettiin, 
suomalaisten nuorten erinomaista menestystä PISA-tutkimuksissa on selitetty, 
koulujen mahdollisuudella asettaa paikallisesti ja koulukohtaisesti tavoitteita op-
pimiselle (Halinen 2009b). Eivät huippusuoritukset vaan nuorten tasaisen hyvä 
suoriutuminen selittää Suomen keskimäärin erinomaista menestystä. 
 
Johtaapa mahdollinen kansallinen sivistyskeskustelu millaisiin johtopäätöksiin 
tahansa, niillä ei voi olla muuta kuin opetussuunnitelmien perusteiden kaltainen 
väljästi käytännön opetustyötä ohjaava merkitys. Vain laajalla kansallisella dia-
logilla, joka tavoittaa käytännössä yleissivistyksen muodostumiseen vaikuttavat, 
voidaan merkittävästi uudistaa suomalaista osaamis- ja taitoperustaa. 
 

3.3 Yhteenveto sivistysbarometrin tavoitteista 

Yhteenvetona tämän luvun tarkasteluista sivistysbarometrille voidaan mielestäni 
asettaa seuraavat tavoitteet: 
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1. Edistää laajaa, asiantuntevaa ja syvällistä kansallista keskustelua 
tulevaisuudessa tarvittavasta yleissivistyksestä/sivistyksestä ja tule-
vaisuuden keskeisistä osaamistarpeista. Barometri voisi toimia poh-
jana tiedotusvälineissä syksyllä 2010 mahdollisesti käynnistyvälle 
laajalle kansalliselle keskustelulle tulevaisuuden osaamistarpeista 
ja sivistyksestä. 

2. Toimia asiantuntija/kansalaispalautteena nuorten ja aikuisten yleis-
sivistävälle koulutukselle ja erityisesti vaikuttaa opetusministeriös-
sä valmisteltaviin yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmiin 
sekä yleissivistävän koulutuksen tuntijaon uudistuksiin. 

3. Toimia pohjana opettajien kesken, koululuokissa, sivistysjärjestöis-
sä, yrityksissä, harrastajaryhmissä tms. käytäville keskusteluille tu-
levaisuudessa tärkeistä arvoista, tiedoista ja taidoista. 

4. Edistää vuoropuhelua eduskunnan ja erityisesti sen tulevaisuusva-
liokunnan ja – mikäli mahdollista myös sivistysvaliokunnan – ja 
muun yhteiskunnan kesken tulevaisuuden yleissivistyksen haasteis-
ta. 
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4 Barometrityöskentelyn käytännön toteuttaminen 

4.1 Barometrin toteutuksen ”kotipesä” ja ajoitussuunnitelma 

Ehdotan, että uuden barometrin ”kotipesäksi” valitaan Mikkelissä toimiva Ota-
van Opisto ja erityisesti 15.5.2009 perustettu Otavan Opiston Osuuskunta. Baro-
metrihankkeen kehittelyyn vahvasti sitoutuneella Otavan Opistolla ja sen 
yhteydessä toimivalla Metodix-verkostolla on pitkäaikaista kokemusta Delfoi-
menetelmän, internetin ja sosiaalisen median työvälineiden käytöstä. Uudella 
osuuskunnalla on taustayhteisöinään paitsi Otavan Opiston henkilökunta, vakuut-
tava joukko sosiaalisen median ja tulevaisuudentutkimuksen kansallisia ammatti-
laisia. Myös kansallisia sivistysjärjestöjä on mukana osuuskunnassa.   
 
Rahoituksellisesti hankkeessa voitaisiin edetä joko vaiheittain niin, että aluksi 
rahoitetaan syksyllä 2009 käynnistettävä työskentely pilottipaneeleilla. Vuotta 
2010 koskeva rahoituspäätös tehtäisiin alkuvuodesta 2010. Toinen vaihtoehto 
olisi elo-lokakuussa 2009 valmistella hanke joka kestäisi syksystä 2009 vuoden 
2011 alkuun.  
 
Pilottipaneeleilla pyrittäisiin erityisesti tuottamaan näkökulmia opetusministeri-
össä ja opetushallituksessa valmisteltaviin yleissivistävän koulutuksen opetus-
suunnitelmiin sekä tuntijaon uudistuksiin. Tässä tarkoituksessa kaikissa piloteissa 
yhtenä paneeliryhmänä olisivat opettajat. Erityisesti pilottivaiheessa mutta myös 
varsinaista barometria toteutettaessa pitäisin opetusministeriötä tai opetushalli-
tusta sopivimpana rahoituslähteenä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan rahoi-
tuksesta varsinaisen barometrin toteutukseen voitaisiin keskustella syksyn 2009 
aikana varsinkin sellaisten Delfoi-prosessien osalta, joihin kansanedustajat osal-
listuvat. 
 
Barometrityöskentelyssä ehdotan edettäväksi seuraavin ajoitetuin askelin vuosina 
2009 ja 2010: 
 

- Otavan Opiston Osuuskunta ottaa viimeistään elokuussa 2009 yhteyttä 
Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen, Demos 
-ajatuspajaan ja Tekniikan Akateemisten liittoon rahoitushakemuksen tai 
koordinoitujen rahoitushakemusten tekemiseksi pilottivaiheen toteutta-
miseksi. Hakemus/hakemukset voisivat sisältää myös tarjouksia varsi-
naisen barometrityöskentelyn toteuttamiseksi vuonna 2010. 

- Hakemuksen/hakemusten tulisi sisältää ehdotukset barometrityön tulos-
ten kokoamisesta helppokäyttöiseen tietopankkiin, työnjaosta eri toimi-
joiden kesken pilottien toteutuksessa sekä pilottitutkimuksissa käytettä-
vistä osapaneeleista/paneeliryhmistä. Kaikissa piloteissa ovat yhtenä 
paneeliryhmänä opettajat.  



 21 

 

- Metodisesti toteutettavissa piloteissa ja varsinaisissa barometritutkimuk-
sissa noudatetaan raportin sivuilla 1–3 esitettyjä yleisperiaatteita. 

- Tarjous/tarjoukset piloteista toimitetaan syys-lokakuussa 2009 opetus-
hallitukselle/ opetusministeriölle. 

- Opetushallitus/opetusministeriö tekee rahoituspäätökset siten, että työs-
kentely pilottipaneeleilla voi alkaa jo syksyllä 2009. Riippuen konsorti-
on ehdotuksista ja käytettävissä olevasta rahoituksesta päätetään myös 
varsinaisen barometrityöskentelyn rahoittamisesta vuonna 2010.  

- Pilottien pohjalta niiden toteuttajat yhdessä opetushallituksen/opetus-
ministeriön nimeämien henkilöiden kanssa arvioivat kysymysten mie-
lekkyyttä ja tekevät korjauksia kaikille paneeliryhmille esitettäviin 
kysymyksiin. 

- Tammi-helmikuussa 2010 tehdään tarvittaessa täydentäviä rahoituspää-
töksiä varsinaisten barometritutkimusten toteuttamiseksi.  

- Käynnistetään varsinaisia barometritutkimuksia helmi-maaliskuussa 
2010. 

- Barometritutkimusten tulokset annetaan avoimeen nettikäyttöön välittö-
mästi niiden valmistuttua. 

- Pyritään edistämään syksyllä 2010 kansallista dialogia tiedotusvälineissä 
tulevaisuuden osaamistarpeista ja sivistyksestä, johon kansanedustajat 
tulevaisuus- ja sivistysvaliokunnasta osallistuvat. 

 

4.2 Mahdollisia paneeliryhmiä piloteissa  

Opettajien pareiksi syksyn 2009 piloteissa pitäisi valita paneeliryhmiä, jotka tar-
kastelevat yleissivistävää opetusta tai sivistystä opetustyötä haastavalla tavalla. 
Seuraavassa on esitetty pohdintaa kiintoisista paneeliryhmistä. Lopullisen ehdo-
tuksen teon mukaan haastettavista paneeliryhmistä jätän kuitenkin tarjouksia pi-
loteista tekeville tahoille. 
 
Esimerkkejä mahdollisista opettajaryhmistä   
 
Luokka-asteiden 1-4 opettajat  
Vastavalmistuneet nuoret opettajat 
Fysiikan, kemian ja biologian opettajat 
Kielten opettajat   
Historian opettajat   
Äidinkielen opettajat   
Maantiedon opettajat   
Kuvaamataidon opettajat  
Suuren peruskoulun opettajat Espoossa  
Pienen peruskoulun opettajat Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa 
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Esimerkkejä opettajien pareiksi sopivista ryhmistä 
 
Vanhemmat, joilla on luokilla 1-4 oleva lapsi ja kaksi muuta alle 18-vuotiasta 
Nuoret poliitikot ja muut nuoret vaikuttajat 
Teollisten pienten kasvuyritysten johtajat 
Suurten kansainvälisesti toimivien yritysten johtajat 
Historian opetuksesta kiinnostuneet poliitikot 
Media-ammattilaiset tai markkinoinnin ammattilaiset 
Sivistysjärjestöjen edustajat 
Matkailualan yrittäjät 
Teolliset muotoilijat 
 

4.3 Sosiaalinen media barometrin toteutuksessa ja 
kysymyksenasetteluissa  

Barometrin toteutuksen kannalta sosiaalisella medialla on kaksinainen merkitys. 
Ensinnäkin sosiaalista mediaa voidaan käyttää barometrityöskentelyn välineenä. 
Sosiaalinen media soveltuu Delfoi-prosessien ja survey-tutkimusten toteuttami-
seen. Sosiaalisessa mediassa voidaan käydä keskustelua barometrin teemoista 
joko suljettujen barometri-istuntojen jälkikeskusteluina tai käyttäen barometritut-
kimuksia virikeaineistoina. Toisaalta sosiaalinen media on yksi keskeinen tule-
vaisuuden vaikuttaja ja tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelijä, jonka 
tulevaa asemaa tulee ennakoida. 
 
Barometrin toteutuksessa voidaan käyttää luovasti erilaisia uuden sosiaalisen 
median tarjoamia työvälineitä kuten http://sometu.ning.com tai 
www.adressit.com sivustoa. Ensin mainittu soveltuu erityisen hyvin vaiheeseen, 
missä nimettyjen panelistien työn tulokset avataan avoimesti jatkokommentoita-
viksi. Tulevaisuusvaliokunta on tehnyt edellä viitatun kokeilun sosiaalisen medi-
an käytöstä www.tulevaisuusvaliokunta.fi nettisivuillaan. Tätä sivustoa voidaan 
ehkä myös kehittää barometrityöskentelyyn sopivaksi. Koska ideana on kuitenkin 
haastaa hyvin erilaisia ryhmiä keskustelemaan tulevaisuuden yleissivistyksestä ja 
osaamistarpeista, on tarkoituksenmukaista käyttää kunkin ryhmän osalta sen ta-
voittamisen kannalta sopivinta välinettä. Vaikeasti tavoitettavien tai vaikeasti 
täysipainoiseen työskentelyyn motivoitavien ryhmien osalta myös haastattelut, 
kuulemistilaisuudet ja sähköposti ovat perusteltuja. 
 
Käytettäessä sosiaalista mediaa työskentelytapana on otettava huomioon eri su-
kupolvien erilaiset valmiudet sen käyttöön. Kuten Marja-Liisa Viherä (2009) on 
osoittanut, internetin käyttö vuorovaikutukseen ei ole vielä niin laajaa kuin ylei-
sesti uskotaan. Eri ikäryhmissä on edelleen paljon niitä, jotka eivät ole oppineet 
netin käyttöä. Netin käyttö on myös erilaista niillä, jotka ovat oppineet ne-
tin/nettipalvelujen käytön ja toisaalta niillä, jotka ovat eläneet lapsesta pitäen 
käyttäen nettipalveluja. Yhden erityisen ryhmän muodostavat ne eri-ikäiset, jotka 
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tietoisesti ovat jättäytyneet nettipalvelujen ulkopuolelle pankkipalveluja ehkä 
lukuun ottamatta.  
 
Netti voi toimia sekä avautumisen että eristymisen välineenä. Se tarjoaa mahdol-
lisuuksia avartua ulos paikallisuudesta ja kansallisuusajattelusta kohti englantia 
”esperantonaan” käyttävää tai tulevaisuudessa kielenkääntökoneisiin perustuvaa 
eurooppalaisuutta tai maailmankansalaisuutta. Toisaalta netti mahdollistaa myös 
eristäytymisen samanmielisten ryhmään ja irtautumisen muusta maailmasta. Tu-
levaisuudessa on ehkä mahdollisuus valita omia ajatuksia tukeva virtuaalitodelli-
suus pääasialliseksi oleskeluympäristöksi. 
 
Yhden haasteen sosiaalisen median käytölle muodostavat ihmisoikeudet ja sivis-
tynyt käytös netissä. Yksi olennainen barometrikysymysten kohde on luottamuk-
sen rakentaminen ja turvaaminen netissä. 
 
Nettiä voidaan käyttää henkilön mustamaalaukseen: esitetään nimettömiä syytök-
siä esimerkiksi kilpailevan työnhakijan mustaamiseksi. Tätä mahdollisuutta edis-
tää, että kuvilla ei ole enää aikaisempaa todistusarvoa. Niitä voidaan varsin 
helposti manipuloida niin, että vain perusteellisten tutkimusten perusteella kuvien 
epäaitous voidaan osoittaa. Kerran nettiin laitetut dokumentit elävät siellä.  
 
Tulisi pohtia sitä, miten luottamuksen rikkomiseen ja pahantahtoisuuteen voidaan 
reagoida netissä. Pienemmissä ryhmissä, kuten barometrityöskentelyssä, käyttäy-
tymiskoodia rikkonut henkilö voidaan eristää keskustelujen/vuorovaikutuksen 
ulkopuolelle. Suurille nimettömille joukoille levitettävän aineiston tapauksessa 
tämä on erittäin vaikeaa. Yksi barometrikyselyjen kohde voisi olla, millainen 
netin säätely ja millaisen käyttäytymiskoodin vaatiminen on hyväksyttävää. 
 
Sosiaalisella medialla on tärkeitä liittymäkohtia identiteetin rakentamiseen. Kiin-
toisa kysymys on, miten identiteetti tai monet identiteetit muotoutuvat netissä. 
Kuinka luodaan kokemus yhdessä työskentelyn tärkeydestä ja kuulumisesta sa-
maan tärkeään joukkoon? Netissä ovat varsin suosittuja pelit, joissa toiset luovat 
hahmon, jollaisena pitää toimia. Miten tulisi suhtautua identiteettien varkauksiin? 
 
Barometrityöskentely netin välityksellä on uusi tapa yhteisen tietosisällön/ 
näkemyksen rakentamiseen ja tiedon jakamiseen. Kuten jo edellä viitattiin, yksi 
ratkaistava kysymys on, rakennetaanko tietosisältöä open source -periaatteella 
Wikipedian tapaan vai rajoittamalla osallistumista. Ehdotettu perusratkaisu sivis-
tysbarometrissa on, että perusaineisto tuotetaan suljetuin prosessein, mutta ai-
neisto avataan avoimeen jatkokeskusteluun sosiaalisessa mediassa.  
 
Barometrin kysymysten puolella on hyvä avata periaatteellinen keskustelu avoi-
mesta valmistelukulttuurista. Mihin soveltuu palkkatyö ja mihin aktiivinen har-
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rastaminen? Avoimuuden kautta löytyy usein yllättäviä näkökulmia tarkastel-
taviin asioihin. 
 
Netin kautta tieto päivittyy nopeasti, mutta uuden tiedon luotettavuutta on usein 
vaikea arvioida. Tästä nousee monia yhteiskunnallisia haasteita. Parantuisiko 
uuden tiedon haltuunotto, jos tutkinnot joltain osin muutettaisiin määräaikaisiksi? 
Mitä seuraa siitä, että tiedon tuottajan ja tiedon omaksujan roolit yhdistyvät? En-
nen luettiin lehtiä, nyt osallistutaan netin kautta uutisten ja kommenttien välittä-
miseen ”prosumerismina”. Ollaanko koululaitoksessa valmistuneita siihen, että 
oppimisen ja kriittisen työskentelyn työvälineet ja metodit tulevat keskeisiksi? 
Osaamisen kriittistä hallintaa opetetaan yliopistoissa, vähemmän ammattikorkea-
kouluissa. Asiantuntijuus on erilaista kuin aiemmin. Uusia tärkeitä taitoja ovat 
kyky muodostaa kokonaiskuvia, joiden pohjalta voi etsiä tietoa sekä kyky nope-
asti arvioida, kuinka luotettavaan tietoon jokin netissä esitetty näkemys perustuu. 
Ryhmän tai parven yhdessä oppimisen korostuu. 
 
Kaukaisemmassa tulevaisuudessa häämöttää kyporgisaatio, eli ihmisen luontais-
ten taitojen täydentäminen koneiden tai apulaitteiden taidoilla. Mitä vaikutuksia 
tulee olemaan mahdollisuudella vaikuttaa suoraan aivoihin tms. kehoon liitetty-
jen implanttien kautta toisten toimintaan? Entäpä mitä seurauksia on mahdolli-
suudella etäohjata eläinten (tai eläinkyporgien) käyttäytymistä mobiilin viestin-
nän avulla? 
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5 Barometrin kaikille esitettävät kysymykset 

5.1 Yleistä 

Pyrkimyksenä kaikille tai valtaosalle paneeleista esitettävissä kysymyksissä on, 
että panelisti selviää pinnallisesta vastaamisesta noin 15 minuutissa. Mikäli hän 
kuitenkin haluaa paneutua kunnolla kysymyksiin ja kirjoittaa kommentteja ja 
vastakommentteja tämän kokonaisuuden käsittelyyn voi helposti käyttää useam-
man tunnin. Vastaamisessa voidaan käyttää erilaisia menettelyjä. Perusratkaisu 
vastaamiseen on internet-pohjainen jatkuvaan vastaamiseen määräaikana perus-
tuvan RT (Real time) – Delfoi. Sen ohella ensimmäinen kierros voidaan toteuttaa 
vaikeasti motivoitavien tai tavoitettavien panelistien osalta haastatteluin ja kom-
mentein sähköpostin välityksellä, puhelimella tms. 
 
Ehdotan, että kaikille tai valtaosalle panelisteja osoitetut teemat ovat tulevaisuu-
den avaintaidot, kolmi-identiteetti sekä kolmas vielä hahmotteluvaiheessa oleva 
kokonaisuus alustavalta nimeltään Sosiaalinen media ja ubiikkiyhteiskunnan tai-
dot. 
 

5.2 Tulevaisuuden avaintaidot 

Ehdotan, että mittarissa käytetään viitevuosina aiempien tutkimusten vuotta 2017 
ja uutena vuotta 2030. Mittarin kysymystekstin ehdotan säilytettäväksi entisessä 
muodossaan eli  
 

Millaisia  ominaisuuksia  yksilöiltä  on  vaaditaan vuosina   2017 ja 2030  as-
teikolla  1.....10  (0  =  merkityksetön,  5  =  kohtuullisen  tärkeä,  10  =  erittäin 
 tärkeä).   

 
Alkuperäinen ajatukseni oli, että osion kysymykset olisi säilytetty hyvin harvoja 
muutoksia lukuun ottamatta samoina, jotta vertailukelpoisuus säilyisi aikaisem-
piin barometritutkimuksiin. Barometriryhmän jäsenet ovat kuitenkin esittäneet 
monia perusteltuja ehdotuksia kysymysten muuttamiseksi. Koska on tärkeää, että 
kysymykset säilyvät hyvin toimivina vielä ainakin seuraavat kymmenen vuotta, 
katson perustelluksi luopua pyrkimyksestä säilyttää kysymykset mahdollisimman 
samoina. Voitaisiin kuitenkin vertailukelpoisuuden lisäämiseksi harkita sitä, että 
testiryhmä vastaisi sekä vanhoihin kysymyksiin että niiden uusiin muunnelmiin.   
 
Ehdotan, että osio esitetään seuraavan taulukon muodossa Delfoi-tutkimuksen 
ensimmäisellä kierroksella tai survey-tutkimuksessa. Delfoi-tutkimuksen toisella 
kierroksella – tai osana jatkuvaa vastaamista – vastaajalle esitettäisiin hänen vas-
tauksensa sijoittuminen kaikkien vastaajien jakaumaan. Toisella kierroksella vas-
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taaja näkisi myös toisten esittämät argumentit ja voisi kommentoida niitä. Kes-
kustelua voitaisiin alusta lähtien pohjustaa argumenteilla, jotka aukeavat siirryt-
täessä kommentointitilaan painikkeella ”kommentoi”. Pohja-argumentteja – ei 
kovin monia – voitaisiin hakea aiemmin toteutetuista tutkimuksista. 
 
 
Tulevaisuuden avaintaidot 
 

Millaisia  ominaisuuksia  yksilöiltä  on  vaaditaan vuosina   2017  ja 2030  as-
teikolla  1.....10  (0  =  merkityksetön,  5  =  kohtuullisen  tärkeä,  10  =  erittäin 
 tärkeä).   

 
  2017 2030  
1. Yhteistyö- ja vuorovaikutus-
valmiudet 

Luonnehdinta   Kommentoi

2. Kyky selviytyä ja toimia muu-
toksessa 

Luonnehdinta   Kommentoi

3. Oppimishalu ja -kyky Luonnehdinta   Kommentoi
4. Ekologisuus Luonnehdinta   Kommentoi
5. Moninaisuuden hyväksyminen 
(mm. erilaiset kulttuuritaustat) 

Luonnehdinta   Kommentoi

6. Globaali vastuu- ja tulevai-
suusajattelu 

Luonnehdinta   Kommentoi

7. Oman minuuden rakentamisen 
taidot 

Luonnehdinta   Kommentoi

8. Tietointensiivinen ammatti-
osaaminen (tietotaito) 

Luonnehdinta   Kommentoi

9. Äidinkielen lisäksi ainakin 
kahden kielen hallinta 

Luonnehdinta   Kommentoi

10. Systeeminen ymmärrys eli 
elämänhallintaa tukeva johdon-
mukainen maailmankäsitys 

Luonnehdinta   Kommentoi

11. Eettisyys (arvo-osaaminen, 
tietoinen suhde ideologioihin, 
uskontoihin) 

 
Luonnehdinta

  Kommentoi

12. Tiedeosaaminen Luonnehdinta   Kommentoi
13. Terveelliset elämäntavat (ra-
vinto, liikunta, tupakka, alkoholi) 

Luonnehdinta   Kommentoi

14. Työelämän arvostama ulko-
näkö 

Luonnehdinta   Kommentoi

15. "Käden taidot" Luonnehdinta   Kommentoi
16. Taideosaaminen ja esteettinen 
kokeminen 

Luonnehdinta   Kommentoi
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Taulukon kysymykset ovat syntyneet pääasiassa täsmentäen ja rajaten mielek-
käämmällä tavalla aiempia kysymyksiä. Aiempia sisältöjä on muokattu eniten 
kahdessa kohdassa. Aiempi kohta ”Fyysinen kuntoisuus” on korvattu kahdella 
kysymyksellä: 13. Terveelliset elämäntavat (ravinto, liikunta, tupakka, alkoholi) 
sekä 14. Työelämän arvostama ulkonäkö. Entinen kohta Ammatti- ja alaspesifi-
tietotaito jätetty pois, koska sen on katsottu olevan sisällöllisesti lähellä kohtaa 8 
Tietointensiivinen ammattiosaaminen. Vastausten keskiarvot näihin kahteen ky-
symykseen olivat lähes samat vuoden 2006 uusintatutkimuksessa (7,0 ja 6,9). 
Tosin vuoden 1996 kyselyssä ero oli 0,5 (7,4 ja 6,9)  
  
Kaksi kysymystä on aivan uusia: 7. Oman minuuden rakentamisen taidot sekä 
10. Systeeminen ymmärrys eli elämänhallintaa tukeva johdonmukainen maail-
mankäsitys. Perusteluita näille kysymyksille löytyy tämän raportin jaksosta 3.2. 
 
Olen sisällyttänyt taulukkoon kohdan ”luonnehdinta”, jossa voitaisiin monipuoli-
semmin selittää millaisista taidoista on kysymys. Luonnehdinta voisi aueta joko 
yllä olevan taulukon tavoin erillisestä kohdasta tai palkkina klikkaamalla kysy-
mystä tai kohtaa ”kommentoi”. Luonnehdinnoista voitaisiin sopia ensimmäisiä 
pilotteja käynnistettäessä tai ottaen lähtökohdaksi ensimmäisissä piloteissa esite-
tyt kommentit. Tällöin selitykset olisivat vasta kevään 2010 varsinaisissa baro-
metritutkimuksissa. Mielipidetiedusteluissa on havaittu, että vaikka käsitteitä 
määriteltäisiin laajemmin, vastaukset kuitenkin tyypillisesti annetaan välittömän 
mielikuvan perusteella. Tätä voidaan haastatteluissa tosin välttää lukemalla myös 
selitysteksti.  
 
Vuoden 1996 barometrin uusintatutkimuksen yhteydessä 2006 (Linturi 2007) 
esitettiin avaintaidot -mittari paitsi yksilöiltä edellytettyinä ominaisuuksina myös 
työyhteisöjen arvostamina ominaisuuksina. Vaikka lähtisin siitä, että mittaria 
käytettäisiin ensisijassa yksilöitä koskevana, voisi olla kiinnostavaa ainakin joil-
lain osapaneeleilla käyttää sitä myös yhteisöjen tarvitsemien valmiuksien mitta-
rina. Tiettyä varovaisuutta pitäisi kuitenkin noudattaa yksilön ja yhteisöjen 
kannalta olennaisten taitojen tulkinnassa. Rinnastettaessa tulkinnaksi helposti 
tulee se että yksilölliset taidot tulkitaan niiksi, joita yksilö tarvitsee työn ulkopuo-
lella.  Ilman yhteisörinnastusta tulkinta lienee laajempi. 
 

5.3 Triangulaarinen identiteetti eli kolmi-identiteetti 

Jaksossa 3.2. nostin kysymyksen suuntautumisesta suomalaisuuteen, eurooppa-
laisuuteen ja maailmankansalaisuuteen eli triangulaarisen identiteetin uuden ba-
rometrin avainkysymykseksi. Globalisaatiolla on pitkät juuret ainakin 1500-
luvun suuriin löytöretkiin saakka. Kuitenkin vasta 1990-luvulta globalisaatio on 
ulottunut koskemaan kaikkia suomalaisia jatkuvana yhteydenpitona kaikkialle 
maailmaan. Maailma on todella muuttunut ”yhteiseksi kyläksi”. Joukkotiedotus-
välineet seuraavat jatkuvasti kehitystä eri puolilla maailmaa. Yhteydet ovat hen-
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kilötasolla muuttuneet jatkuviksi ja jokapäiväisiksi internetin, matkailun ja halpo-
jen konttikuljetusten myötä. Suomalaisten teollisuusyritysten työvoimasta yli 
puolet asuu nyt Suomen rajojen ulkopuolella.  
 
Käynnissä oleva globaali talouskriisi on osoittanut, kuinka tiiviisti olemme jo 
sidoksissa muuhun maailmaan. Suomalaisen metsäteollisuuden syvä kriisi liittyy 
tuotannon ja markkinoiden globaaliin kehitykseen. Maailmankansalaisuuden 
ohella eurooppalaisuus on EU-jäsenyyden myötä noussut mitä tärkeimmäksi 
kohteeksi identifioitumiselle. On todella tärkeää pohtia sitä, mistä suunnasta tu-
levaisuuden suomalaisten tulisi hakea kohteet identifioitumiselleen ja mikä on 
uuden kolmi-identiteetin kannalta olennaisinta tietoa.   
 
Barometrissa tehtävät valinnat Suomea, Eurooppa ja maailmaa koskevan tiedon 
välillä tarjoavat yhden tavan raskaaksi koetun yleissivistävän koulutuksen tietosi-
sällön uudistamiseksi. Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmien kehittä-
misen suuri ongelma on ollut, ettei ole ollut tapoja asettaa erilaista tietoa 
tärkeysjärjestykseen. Valinnaisuudella voidaan ratkaista tätä ongelmaa, mutta 
vain rajallisesti. Jotkut voivat kohtuuttomasti rasittaa itseään erilaisilla valinnai-
silla kursseilla toisten tyytyessä minimivalintoihin. Uhkana on, että kansalaiset 
valinnoillaan jakautuvat pysyvästi yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti aktiivisiin 
ja syrjäytyviin. 
 
Valinta kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä tukevien tietosisältö-
jen välillä on myös tapa seurata sitä, kuinka eri kansalaisryhmät painottavat kol-
mi-identiteetin eri puolia. Toki nykysuomalaisten identiteetit eivät muodostu vain 
näistä aineksista. Jotkut kokevat olevansa ennen kaikkea pohjoiskarjalaisia, toiset 
lestadiolaisia ja kolmannet Jokerien kannattajia. Maahanmuuttajat kokevat ole-
vansa paitsi suomalaisia myös lähtömaahansa kuuluvia. Näihin identiteetin mo-
ninaisiin muotoihin ja niiden kannalta olennaiseen tietoon on tarpeen keskittyä 
erityisillä paneeliryhmillä ja kaikilta kysyttävää ainesta täydentävillä kysymyksil-
lä. 
 
Konkreettiset eri valinnat antavat kolmoiskansalaisuuden painotuksista luotetta-
vampaa tietoa kuin suorat kysymykset koskien kolmen kansalaisuuden tärkeyttä. 
Monen mielestä voi olla esimerkiksi sopimatonta esittää suoraan kansallista iden-
titeettiä korostavia näkemyksiä. Niinpä voi ennakoida, että kansallisia arvoja ko-
rostavat näkemykset ovat vahvempia tehtäessä valintaa konkreettisten opittavien 
tietosisältöjen välillä. 
 
Kaikille esitettävät kysymykset tulisi muotoilla toisaalta yleisluontoisesti, mutta 
viitaten edelliseen kappaleeseen myös niin, että sopimattomiin asenteisiin perus-
tuva ”haloefekti” ei kovin vahvasti vaikuta vastaamiseen. Yleiseltä kannalta iden-
titeetti perustuu ainakin seuraaviin tietoihin tai taitoihin: 
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- Kielen tai kielien hallinta 
- Maantieto 
- Historian ja yhteiskunnan tuntemus 
- Kulttuurin ja taiteen tuntemus 
- Henkilökohtaiset yhteydet (käynnit, tuttavuudet tms.)  

 
Seuraavassa on ehdotus siitä kuinka kolmi-identiteetistä voitaisiin keskustella. 
Taulukko on tehty kaikki keskeiset ulottuvuudet kattaviksi. Osapaneeleilla voi-
taisiin syventää kutakin osa-aluetta. Esimerkiksi historian opettajien ja poliittis-
ten päätöksentekijöiden paneeleissa voitaisiin useammalla kysymyksellä luodata 
asenteita ja perusteluja erilaisen historiatiedon opettamiseen. 
 
Ehdotan, että kaikille paneeliryhmille esitettävä kysymyskokonaisuus on pilotti-
tutkimuksissa seuraava. Lomakkeesta vastaaja näkee välittömästi, minkä identi-
teetin suuntaan hänen vastauksensa painottuvat. Halo-efektin välttämiseksi 
kysymykset voisivat olla myös identiteetin kannalta sekoitetussa järjestyksessä. 
Kysymyksiä tulisi pilottivaiheen kokemusten perusteella kehittää niin, että ne 
oheista taulukkoa relevantimmin auttavat tunnistamaan kansalaisten yleistä nä-
kemystä olennaisesta tiedosta ja tärkeistä identifioitumisen kohteista. Erityisen 
tärkeää on tunnistaa eri kansalaisryhmien toisistaan poikkeavia käsityksiä. Kol-
mi-identiteetistä tulisi käydä todella moniäänistä dialogia. 
 
 
Ollako suomalainen, eurooppalainen ja maailmankansalainen? 
 
Suomi on 1990-luvulta lähtien nopeasti kansainvälistynyt. Joukkotiedotusvälineet 
seuraavat jatkuvasti kehitystä eri puolilla maailmaa. Internet, matkailu ja halvat 
kuljetukset ovat arjen kansainvälisyyttä. Suomi on taloudellisesti yhä riippuvai-
sempi muusta maailmasta. Suomen vientiteollisuuden työvoimasta jo yli puolet 
työskentelee Suomen rajojen ulkopuolelle.1 Maailmantaloudessa Kiina, Intia ja 
Brasilia, joissa asuu yli puolet maapallon väestöstä, ovat yhä keskeisemmässä 
asemassa. EU:n jäsenenä Suomen asioista päätetään Euroopan Unionin tasolla.  
 
Me suomalaiset olemme näin yhä enemmän yhtä aikaa Suomen, Euroopan ja 
maailman kansalaisia. Uhkana ei ole pelkästään kyvyttömyys ottaa vastaan maa-
ilmankansalaisuuden tai eurooppalaisuuden haastetta vaan myös kansallisen 
identiteetin menetys. Tärkeä kysymys on kuinka tähän kolmoiskansalaisuuteen 
vastataan osaamista kehittämällä. Kolmoiskansalaisuuden tietotarpeita ei voida 
ratkaista vain jakamalla lisää tietoa. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että erityisesti 
lukiokoulutus mutta myös muu yleissivistävä koulutus kuormittaa liialla muisti-
tiedolla ja näin estää todella tärkeiden tietojen ja taitojen omaksumista. Valitse 

                                              
1 Vuonna 2008 Suomen Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten ulkomainen työvoima ylitti ensimmäisen 
kerran kotimaisen työvoiman määrän.  
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riveittäin yksi kolmesta vaihtoehdosta, jossa mielestäsi on vähimmällä vahingolla 
varaa tinkiä tiedoissa tai toiminnassa. 
 
Suomalaisuus Eurooppalaisuus Globaalisuus  
Osaa käyttää hyvin 
suomea tai ruot-

sia□ 

Osaa monia  
Euroopassa käytetty-

jä kieliä□ 

Osaa kieliä, joita pu-
hutaan eniten maail-

massa□ 

Keskustele  
kielivalinnoista 

Tietää Suomen  
pisimmät joet 

Tietää Euroopan 
pisimmät joet 

Tietää maailman  
pisimmät joet 

Osaa luetella Suo-
men väestöltään 
suurimmat kaupun-
git 

Osaa luetella EU:n 
väestöltään suurim-
mat kaupungit 

Osaa luetella maail-
man väestöltään suu-
rimmat kaupungit 

Keskustele 
olennaisesta 
maantiedosta 

Tietää kuinka elin-
keinot ovat kehitty-
neet Suomessa 

Tietää kuinka elin-
keinot ovat kehitty-
neet Euroopassa 

Tietää kuinka elinkei-
not ovat kehittyneet 
maailmassa 

Tuntee Suomen ja 
Neuvostoliiton väli-
sen sodan ratkaisu-
taistelut 

Tuntee toisen maa-
ilmansodan ratkaisu-
taistelut Euroopassa 

Tuntee toisen maail-
mansodan ratkaisu 
taistelut maailmassa 

Tuntee kristinuskon 
kehitysvaiheet Suo-
messa  

Tuntee kristinuskon 
kehitysvaiheet Eu-
roopassa 

Tuntee keskeisten 
maailmanuskontojen 
kehitysvaiheet 

Tuntee Suomen 
hallintojärjestelmää 

Tuntee EU:n hallin-
tojärjestelmää   

Tuntee YK:n hallinto-
järjestelmää 

Keskustele 
olennaisesta 
historiasta ja 
yhteiskunta-
tiedosta 

Tuntee suomalaisen 
kuvataiteen merkki-
teokset 

Tuntee eurooppalai-
sen kuvataiteen 
merkkiteokset 

Tuntee maailman  
kuvataiteen merkki-
teokset 

On lukenut suoma-
laisen kirjallisuuden 
klassikkoja  

On lukenut euroop-
palaisen kirjallisuu-
den klassikkoja 

On lukenut maailman 
keskeisten kulttuuri-
piirien klassikkoja 

Keskustele 
olennaisesta 
kirjallisuudesta 
ja taiteesta 

On käynyt Suomen 
suurimmissa kau-
pungeissa 

On käynyt Euroopan 
suurimmissa kau-
pungeissa 

On käynyt maailman 
suurimmissa kaupun-
geissa 

Käy internetissä 
säännöllisesti suo-
malaisilla keskuste-
lupalstoilla 

Käy internetissä 
säännöllisesti  
eurooppalaisilla  
keskustelupalstoilla 

Käy internetissä sään-
nöllisesti maailman-
laajuisilla keskustelu-
palstoilla 

Keskustele 
tärkeästä vuo-
rovaikutukses-
ta 

5.4 Sosiaalinen media ja ubiikkiyhteiskunnan taitojen välittäminen 

Katson, että kaikilta paneeliryhmiltä tulisi kysyä kannanottoja liittyen sosiaali-
seen mediaan ja ubiikkiyhteiskunnan vaatimiin perustaitoihin. Ubiikkiyhteiskun-
naksi on yleisesti kutsuttu tietoyhteiskunnan toista noin vuonna 2000 alkanutta 
vaihetta, jossa painopiste on yhä enemmän tietoteknologian sovelluksissa ja vä-
hemmän täysin uusien teknologioiden omaksumisessa. Teema korvaisi vuoden 
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1996 barometrin osiot Mediavalmiudet ja medialukutaito, Viestintäympäristön 
muutokset ja Tietoyhteiskunnan taidot. Kuten kolmi-identiteetin teemaa jotkut 
osapaneelit voisivat tarkastella tätä teemaa yleistä osiota monipuolisemmin 
 
Yhden teeman voisivat muodostaa ubiikkiyhteiskunnan kansalaistaidot. Nämä 
olisivat sellaisia taitoja, joita kaikkien tai lähes kaikkien tulisi hallita syrjäytymi-
sen ehkäisemiseksi. Tähän voitaisiin sisällyttää esimerkiksi väite, että peruskou-
lussa kaikille tulisi opettaa konekirjoitus- tai tekstinkäsittelytaito. 
 
Kaikilta kysyttäviin kysymyksiin soveltuvat ainakin pilottivaiheessa hyvin myös 
yleissivistävän koulutuksen pedagogisen kehittämisen ydinhaasteet. Pilottitutki-
musten tarkoituksenahan on erityisesti palvella opetussuunnitelmien perusteiden 
valmistelua. 
 
Kysymysten tarkan muotoilun jätän pilottitutkimusten yhteyteen. Kysymyksiä 
pohdittaessa on hyötyä tutkimuksesta, jonka Hannu Linturi organisoi olennaisten 
kysymysten tunnistamiseksi kesäkuussa 2009. Panelisteina argumentointiin pe-
rustuvassa Delfoi-tutkimuksessa olivat barometriryhmän muutama jäsen sekä 
http://sometu.ning.com sivuston asiantuntijat. Arvioita esitti kaikkiaan 36 pane-
listia. He arvioivat 25 sosiaalisen median tulevia vaikutuksia koskevaa väitettä. 
Tärkeysarvioiden lisäksi prosessi tuotti noin 40 sivua argumentteja. Lupaavina 
väitteinä barometria ajatellen voi pitää niitä, joita toisaalta arvioitiin kysymyksis-
tä tärkeimmiksi ja joissa mielipiteet hajosivat. Tarkempia tietoja tutkimuksesta 
löytyy siv http;//v2.eDelfoi.fi 
 

 
ASTEIKKO: +++ = mullistavan tärkeää, ++ = erittäin tärkeää, + = tärkeää, 
+- = en osaa sanoa, - = ei tärkeää 

VÄITE SOSIAALISEN 
MEDIAN 
VAIKUTUKSISTA 
TULEVAISUUDESSA 

Selitys 
Mielipiteiden 
hajonta 

Moniko arvio 
tärkeimmiksi 
kysymyksiksi

1. 
YHTEIS- JA YHTEISÖ-
TUOTTAMINEN 
LÄHTÖKOHTANA 

sisällöt (tavoitteet, aineistot, ongelmanrat-
kaisu) tuotetaan prosessuaalisesti yhdessä 

Pieni  12 

2. 
POPPERILAINEN SUHDE 
TIETOON 

tieto ja tiedon luonti mielletään prosessina, 
jossa ihmiset itseorganisoituvasti jatkuvasti 
korjaavat ja täydentävät ymmärrystään 

Pieni  

3. 
JAKAMINEN 
KÄYNNISTÄÄ JA 
PÖLYTTÄÄ 

havainnot, kokemukset, kysymykset ja  
tunteet jaetaan ja prosessoidaan yhdessä, 
peräkkäin ja rinnakkain 

Pieni  

4. 
MERKITYKSELLISYYDEN 
KOKEMUS YHDISTÄÄ JA 
MOTIVOI 

tärkeäksi koettu ja jaettu yhdistää ja motivoi 
toimijat vuorovaikutukseen, jossa on muka-
na talkoohengen ja välittämisen kulttuuria 

Pieni  
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5. LUOTTAMUS ON 
KAIKEN MUUN 
EDELLYTYS 

hierarkkisen kontrollin toimintatapa korvau-
tuu ei-hierarkkisella luottamuksella, joka on 
samalla tavalla itseäänkorjaavaa kuin suhde 
tietoon 

Melko suuri  8 

6. 
SOSIAALISEN MEDIAN 
OVET OVAT AUKI JA 
NIISTÄ PÄÄSEE MONIIN 
HUONEISIIN JA ULOS 
MAAILMAAN 

sosiaalinen media elää avoimista kulkuteistä 
ja vapaasta pääsystä tiloihin ja toimintoihin, 
mahdollisuudesta liittyä ja erota 

Melko suuri  

7. 
ASIANTUNTIJUUDEN 
LAATU JA LUONNE 
MUUTTUU 

asiantuntijuus määrittyy uudestaan, kun se 
ei entisellä tavalla ole niukkaa, kilpailtua, 
hinnoiteltua ja monopolisoitua 

Melko suuri  11 

8. 
TUNTEMATTOMAN 
KOHTAAMISEN 
MAHDOLLISUUS 

verkko mahdollistaa isotkin merkitysyhtei-
söt, joissa vieraskin on tuttu ja voi tulla tu-
tummaksi, olo on mutkatonta kuin saunan 
takkahuoneessa 

Suuri  

9. 
UUDET PUDOKKAAT 

kohtalona on yksinjäämisen eetos, jos mieli 
ei taivu valtavirtaan, uuden järjestyksen ja 
toiminnan ulkopuolelle jää merkittävä mutta 
voimaton vastarintajoukko 

Melko suuri  

10. 
JULKINEN TILA ON 
AVOIN, MUTTA YHÄ 
USEAMMIN SITÄ OVAT  
MYÖS YKSITYISET TILAT 

instituutioiden (yhteisten asioiden hoito, 
työelämä, kansalaistoiminta) tilat ovat 
avoimia ja julkisia, yksityiset tilat horjuvat 
avoimen ja suljetun välillä 

Melko suuri  

11. 
VERKOSTO PURKAA 
HIERARKIOIDEN JA 
ERIKOISTUMISEN 
JÄYKKYYKSIÄ 

maatalousyhteiskuntien rakenneidea perus-
tui hierarkiaan, teollisuusyhteiskunnan eri-
koistumiseen, verkosto purkaa syntyneen 
matriisin pullonkauloja ja toimimattomuuk-
sia 

Melko suuri  10 

12. 
VALTA EI PÄÄSE 
PIILOON, VAAN TULEE 
TYKÖ 

milloinkaan aikaisemmin yksilöllä ei ole 
ollut samaa vaikuttamisen mahdollisuutta 
kuin nyt 

Suuri  

13. 
VAIHDANTA PERUSTUU 
"SOSIALISOITUUN 
PÄÄOMAAN" 

milloinkaan aikaisemmin ihmiskunta ei ole 
ollut lähempänä "reaalisosialismia" kuin 
sosiaalisen median ympäristöissä (open 
source, piraattipuolue) 

Suuri  

14. 
VALLALTA EI PÄÄSE PII-
LOON VAAN ON PAKKO 
TEHDÄ VALINTOJA 

milloinkaan aikaisemmin yksittäisellä ihmi-
sellä ei ole ollut yhtä isoja globaaleja on-
gelmia edessään 

Pieni  

15. 
LUOTTAMUS ON 
OLETUSARVO 

vapaaehtoiset ei-hierarkkiset sosiaaliset 
muodosteet ovat energisiä ja energisoivia 
mutta myös herkästi purkautuvia eivätkä 
pysy koossa, jos luottamuspohja pettää 

Melko suuri  



 33 

 

16. 
UBIIKISTI JA AJATTO-
MASTI LÄSNÄOLEVA 
YHTEISKUNTA 

metropolien 24/7 -syke ja alituinen läsnäolo 
tarttuu verkon kautta kaikkiin paikkoihin ja 
tiloihin, ajallisuus muuttuu ajattomuudeksi 

Melko suuri  8 

17. 
KONTROLLIN JA 
TURVALLISUUDEN 
VASTATRENDI 

turvallisuushakuisuudesta on tulossa kansal-
lista ja monikansallista päätöksentekoa (ja 
uusien instituutioiden rakentumista) ohjaava 
avaintekijä 

Suuri  

18. 
RISTIRIITAISTEN 
ILMIÖIDEN JA 
KEHITYKSEN 
DYNAMIIKKA 

teollisuusyhteiskunta korostaa "keskitietä" 
ja pyrkii toiminnoissaan tasapainoon, kon-
vergenssiin ja stabiliteettiin, ubiikki tietoyh-
teiskunta (ainakin aloitusvaiheessaan) repii 
erilleen, jakaa osiin, kärjistää, korostaa di-
versiteettiä ja kehittyy vastakkaisuuksien 
kautta 

Melko suuri  

19. 
VUOROVAIKUTUS ON 
VIRTAA 

sosiaalisen media on uimista tai kellumista 
jatkuvassa seuraamisen, kuuntelun ja ilmai-
semisen informaatiovirrassa (vastavirtaan 
on yhtä raskasta uida kuin reaalimaailmas-
sakin) 

Pieni  8 

20. 
MERKITYS ON IHMISTEN 
VÄLINEN LIIMA 

merkityksen ja arvokkaan kokeminen ja 
vaihtaminen ovat identiteetin muodostami-
sen luonnonmukaisia raaka-aineita 

Melko suuri  

21. 
HEIMOUTUMINEN ON 
LAINAA NOMADEILTA, 
MUTTA ILMAN PAKKOJA 

verkkoyhteisöt syntyvät, kehittyvät ja kuo-
levat yhteisen merkityksenannon kautta 
liitoiksi, yhteisöiksi ja "heimoiksi" 

Melko suuri  

22. 
KANSALAISUUS 
KEHITTYY 
OSALLISTUMISESTA 

sosiaalinen media synnyttää osallisuutta, 
osallisuus mahdollistaa osallistumisen ja 
siitä kasvaa vaikuttamista 

Melko suuri  9 

23. 
VALTA KASVAA 
TARPEESTA 

vaikuttamisen spiraali lähtee omasta elämäs-
tä, mutta laajenee yhteisöprosesseissa yhtei-
seksi vaikuttamiseksi ja vallankäytöksi 

Melko suuri  

24. 
ITSENSÄ ILMAISUN 
TAIDE JA TAITO 
KUKOISTAA 

Himasen sanoin yhä useampi tekee elämäs-
tään taideteoksen, median demokratisoitu-
minen ja persoonallistuminen 

Melko suuri  

25. 
YMMÄRRYS SIITÄ MITEN 
MAAILMA TOIMII ON 
MUUTTUNUT 

sosiaalisen median toimintatavat uudistavat 
tapamme nähdä ja kokea maailma sekä oi-
valtaa se, miten ihmiset voivat toimia ny-
kyistä viisaammin 
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6 Barometritutkimusten mahdollisia valinnaisia 
teemoja 

6.1 Valinnaiset teemat pysyvää ainesta täydentämässä 

Kaikilta paneeleilta kysyttävien kysymysten ohella barometritutkimukset sisältäi-
sivät tutkimukseen osallistuvien paneeliryhmien kannalta erityisen olennaisia 
kysymyksiä. Mikäli barometritutkimuksia tehdään runsaasti, myös valinnaisia 
kysymyksiä voidaan toistaa joko samalla paneelikokoonpanolla eri ajankohtina 
tai eritaustaisilla paneeliryhmillä.  
 
Seuraavassa en esitä yksilöityjä ehdotuksia kysymyksiksi, vaan esitän teemoja, 
jotka vaikuttaisivat barometrin kannalta kiinnostavilta. Ainakin ensimmäisissä 
pilottitutkimuksissa antaisin tutkimusten tarjoajille vapaat kädet esittää mitä ta-
hansa teemaa kysymyksineen täydennyksenä kaikilta kysyttäviin kysymyksiin. 
 

6.2 Sivistyksen vaihtoehtoiset määritelmät 

Kuten raportin luvussa 3. korostettiin, sivistyminen voidaan tulkita hyvin monin 
tavoin. Sivistyminen voidaan tulkita välineeksi muihin tavoitteisiin kuten esi-
merkiksi taloudelliseen menestykseen. Sivistykselle voidaan kuitenkin antaa 
myös koko elämää kokoava itseisarvoinen merkitys.  
 
Vuoden 1996 barometrissa oli osio, jossa arvioitiin kymmentä oheista näkökul-
maa sivistykseen. Tätä pohdintaa on sittemmin jatkettu sivistysjärjestöissä. Tä-
hän keskusteluun ovat barometriryhmän jäsenistä Aaro Harju ja Hannu Linturi 
ovat osallistuneet aktiivisesti. On epäilemättä erittäin hyödyllistä, että keskuste-
lua sivistyksen sisällön erilaisista tulkinnoista jatketaan.  
 
No 1. Sivistys on tulemista tietoiseksi erilaisista tavoista käsitteellistää itseä ja 
maailmaa. Se on käsitteellisen tietoisuusmateriamme jatkuvaa uudistamista, tie-
toisuutta vaihtoehtoisista vapauksista. 

No 2. Sivistys on tietoisuutta erilaisten itsen ja maailman kuvausten historialli-
sesta satunnaisuudesta ja tämän tietoisuuden synnyttämää toiminnan ja ajattelun 
joustavuutta. 

No 3. Sivistys ei ole itseisarvo, vaan sen tehtävä on luoda välineitä selviytymi-
seksi. 

No 4. Sivistys on inhimillisten kykyjen, taitojen, tietojen, asenteiden ja arvojen 
jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä. 

No 5. Sivistyksellä ei ole päämäärää itsensä ulkopuolella. 
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No 6. Sivistys on avoimuutta uusille kokemuksille, radikaalia epädogmaattisuutta 
ja protesti kaikkea sellaista vastaan, mikä pyrkii sulkemaan keskustelun jonkin 
etuoikeutetun kuvauksen keinoin. 

No 7. Sivistys ei ole ainoastaan erilaisuuden sietämistä, van sen aktiivista arvos-
tamista. 

No 8. Sivistys on kykyä haastaa ’jumallistettua eksperttiyttä’ millä tahansa inhi-
millisen toiminnan alueella. 

No 9. Sivistys ei ole tämän tai tuon tietämistä vaan tietynlaista, avointa suhtau-
tumista tietämiseen ja tietoon. Se on jatkuvan elinikäisen oppimisen välttämätön 
perusta. Sivistys on olemassa ihmisenä olemisen tapana. 

No 10. Sivistys on jatkuvan elinikäisen oppimisen välttämätön asenteellinen pe-
rusta. 

 

6.3 Ilmastonmuutokseen liittyviä polkuja vuoteen 2025  

Vuosien 1995 ja 1996 barometrissa asiantuntijat arvioivat osiossa ”Suomen tule-
vaisuuspolku” tiettyjen tapahtumien toteutumista vuoteen 2017. Monet – ehkä 
jopa yllättävän monet – tapahtumista ovat jo toteutuneet monet tosin jonkin ver-
ran ennakoinnista poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi vuoden 1995 mediaanivas-
taaja ennakoi siirtymisen euroon parin vuoden virheellä. Energian hinnan rajun 
nousun ennakoitiin kääntävän maailmantalouden pitkään lamaan vuonna 2008. 
Joitakin tapahtumia on selvästi jäänyt toteutumatta kuten vuoteen 2005 ennakoitu 
perustulojärjestelmä.  
 
Kimmokkeena vuonna 1995 kysytylle tulevaisuuspolulle oli Suomen liittyminen 
EU:n jäseneksi vuonna 1994. Tällä hetkellä erityisesti talouslaman aiheuttamat 
rakennemuutokset ja ilmastonmuutokseen vastaaminen tarjoavat lähtökohtia tu-
levaisuuden mahdollisuuksien pohdinnalle, jolla on vaikutusta myös osaamistar-
peisiin ja sivistykseen.   
 
Roope Mokan ja Aleksi Neuvosen (2009) tuore kirja tarjoaa mielestäni hyvän 
lähtökohdan tulevaisuuspolkujen pohdinnalle. Mokan ja Neuvosen tavoin ehdo-
tan poluissa rajautumista ennen kaikkea ilmastonmuutoksen hallintaan. Myös 
Mokan ja Neuvosen soveltama skenaarioiden perusjaottelu on kiinnostava. Se 
perustuu globaaliin säätelyn toteutumiseen ja kansalaisyhteiskunnan vastuulli-
suuden asteeseen.  
 
Ilmastonmuutokseen varautumisen tai sopeutumisen ottaminen osaksi työskente-
lyä on myös hyvin kiinnostavaa eduskuntatyön ja tulevaisuusvaliokunnan kan-
nalta. Tulevaisuusvaliokunta valmistelee eduskunnan puolesta syksyllä 2009 
vastausta valtioneuvoston ilmastonmuutosta käsittelevään tulevaisuusselonte-
koon. 
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Seuraavaan taulukkoon olen hahmotellut Mokan ja Neuvosen skenaarioiden poh-
jalta tapahtumia, joiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta voitaisiin kysellä. 
Taulukko on hyvin alustava ja sitä voitanee parantaa mm. skenaarioilla, joita tu-
levaisuusvaliokunta tulee tekemään ilmastonmuutokseen varautumisesta syksyn 
2009 aikana. Toisin kuin vuoden 1996 barometrissa tapahtumista monet ovat 
keskenään selvästi vaihtoehtoisia, eli vain joku niistä voi toteutua. Tämä vastaa 
paremmin nykyisessä tulevaisuudentutkimuksessa yleistynyttä tapaa hahmottaa 
tulevaisuus vaihtoehtoisten tulevaisuuspolkujen virittämänä tulevaisuuskarttana. 
 
Taulukko 6.1. Maailman ilmastonmuutoksen polut vuoteen 2025 (soveltaen 

Mokka ja Neuvonen 2009) 

Mitkä seuraavista tapahtumista ovat mielestänne mahdollisia mainittuina ajan-
jaksoina vähintään fifty-fifty (50 %) todennäköisyydellä. Lähtökohtana ovat so-
veltaen neljä Mokan ja Neuvosen esittämää skenaariota. Minkä kehityskulkujen 
puolesta tai kielteisen kehityksen tapauksessa vastaan olet itse valmis toimimaan 
aktiivisesti? 
 
Toteutuu 
aikavälillä  

Vielä 15 vuotta 
 
Ei globaalia sää-
telyä, yhteiskunta 
atomistinen 

Tohtori paikallis-
vastuu 
Ei globaalia sää-
telyä, yhteiskun-
nallinen yhteis-
vastuu 

Planetaarinen tahto 
herää 
Globaalia säätelyä, 
yhteiskunnallinen 
yhteisvastuu 

Da Capo 
 
Globaalia 
säätelyä, 
yhteiskunta 
atomistinen 

2009-2017 Kiina estää vai-
kuttavan ilmas-
tonmuutossopi-
muksen  

Energian hinta 
heittelehtii ylös-
alas 

Laaja huoli vähit-
täin järkkyvästä 
ekologisesta tasa-
painosta käynnistää 
kiireelliset toimet  

Etelämante-
reesta irtoaa 
valtava jää-
lautta  

2009-2017 Kiina ja Japani 
laivaavat elektro-
niikkaansa laajas-
sa mitassa 
Eurooppaan Sipe-
rian pohjoispuo-
litse  

Kansallisvaltioi-
den itsekäs kilpai-
lu luonnonvarois-
ta kiristyy. Sotia 
ja konflikteja. 

Suuret maailman-
laajuiset investoin-
nit saastumisen 
torjuntaan, luon-
nonvarojen turvaa-
miseen ja maaperän 
ravinnetasapainoon 

Yhdysvallat 
ja Australia 
liittyvät Kio-
to- tai post-
Kioto sopi-
mukseen 

2009-2017 Isossa Britannias-
sa vesikriisi ennä-
tyskuivan kesän 
vuoksi  

Eko-, turva- ja 
elintasosiirtolai-
suus mm. Brasili-
aan ja Vietnamiin 
kiihtyy 

Kiinaan valmistuu 
ensimmäisen todel-
lisen ekokaupungin 
prototyyppi 

Maalämpö on 
yleisin uusien 
omakotitalo-
jen energia-
ratkaisu 

2009-2017 Öljyn kulutus 
saavuttaa huip-
punsa maailmas-
sa. Öljytuotteiden 
hintojen jyrkkä 
nousu 

Jättiyritykset ja 
monet valtiot sa-
noutuvat irti pääs-
tötavoitteistaan  

Uuden ympäristö-
teknologian käyt-
töönottoa tuetaan 
voimakkaasti 

Kulutus- ja 
energiavero-
jen maail-
manlaajuinen 
läpimurto 
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2018-2025 Uraanin käyttö 
saavuttaa huip-
punsa maailmalla. 
Monia uraani-
kaivoksia Suo-
meen. 

Yhteisöllinen 
paikallisten ym-
päristöongelmien 
ratkaisu lisääntyy 
merkittävästi ver-
kossa 

Perustetaan maail-
manhallitus ekolo-
gisten ongelmien 
ratkaisemiseksi  

Karjankasva-
tusta rajoite-
taan veden 
niukan saata-
vuuden mais-
sa 

2018-2025 Bill Gates perus-
taa ekovaltion ja 
myy sinne rikkail-
le asumisoikeuk-
sia 

Ihmiset kyllästy-
vät vapaamatkus-
tajiin ja välistä-
vetäjiin. Ympä-
ristöteot kirjautu-
vat kaikkien 
nähtäviksi nettiin 

Kansainväliset ym-
päristöä koskevat 
direktiivit, jotka 
pakottavat kaikki 
kansallisvaltiot 
toimiin 

Matkailussa 
siirrytään 
harvempiin, 
mutta pidem-
piin loma-
matkoihin 

2018-2025 Puolet Suomen 
dieselpoltto-
aineesta tuotetaan 
turpeella 

Moniammatilli-
suus – biointen-
siivinen puutarha-
viljely toisena 
ammattina 

Maailman lähes 
kaikissa maissa on 
yhteisellä opetus-
suunnitelmalla  
toteutettava elämä-
keskeisen etiikan 
oppiaine 

Henkilö-
kohtaiset 
päästökiintiöt 
tulevat laa-
jaan käyttöön 

2018-2025 Geenimuuntelu 
otetaan laajasti 
käyttöön biopolt-
toaineiden tuotan-
nossa maailmassa 

Ympäristövas-
tuullisia yrityksiä 
paljon lisää sa-
manmielisten 
hakeutuessa  
yhteen 

Maailman maa-
alasta merkittävä 
osa aurinko- ja 
tuulienergian käyt-
töön. Hinta laskee 
merkittävästi 

Kulutusrekis-
terit tulevat 
avoimiksi 
siten, että 
voidaan seu-
rata toisten 
kansalaisten 
kulutuksen 
ympäristö-
vastuullisuut-
ta 

 
 

6.4 Kolmi-identiteettiin liittyvät tiedot ja taidot ilmiö- tai 
oppiainepohjaisissa yhteyksissä 

Suomalaisuuden, eurooppalaisuuden ja maailmankansalaisuuden kolmi-identitee-
tin tulkitseminen vaikuttaa siihen, mikä tieto koetaan olennaiseksi tietyssä ilmi-
össä tai oppiaineessa. Esimerkiksi jos ilmiönä ovat tulevaisuuden työmarkkinat, 
on olennaista pohtia löytyvätkö työpaikat ensisijaisesti Suomesta, EU-alueelta 
vai muualta maailmasta. Oppiaineista valinta koskee selkeimmin historiaa ja 
maantietoa. Pohdittaessa historian opetussuunnitelman perusteita seuraava valin-
tojen taulukko saattaisi olla kiinnostava.  
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Taulukko 6.2.   Historiatietoon liittyviä tieto- ja identiteettivalintoja 
 
SUOMI EUROOPPA MAAILMA 
Tietää milloin ja miten 
kristinusko tuli Suomeen 

Tietää mistä kertoo Ilias ja 
Odysseia 

Tietää miten buddhalaisuus 
syntyi 

Tuntee Rooman historian 
keskeiset vaiheet 

Tietää millaisia vaiheita on 
ollut Kiinan keisarikunnalla

Tietää milloin ja missä 
olosuhteissa Uusi testa-
mentti ja Raamattu kään-
nettiin suomeksi 

Tietää kuinka kristinusko 
levisi Euroopassa 

Tuntee kuinka Islam syntyi 

Tietää mikä oli Kalmarin 
unioni 

Tuntee Amerikan valloi-
tuksen keskeiset vaiheet 

Tuntee venäläisten ja ruot-
salais-suomalaisten välisiä 
sotia 1400–1700-luvuilla Tuntee Venäjän tsaarinval-

lan historiaa 
Tuntee kuinka englantilai-
set ottivat haltuunsa Intian 

Tietää 30-vuotisen sodan 
vaikutukset Suomessa 

Tietää 30-vuotisen sodan 
vaikutukset Euroopassa 

Tuntee Euroopan ulkopuo-
lella käytyjä uskonsotia 

Tietää, milloin, minne ja 
missä olosuhteissa perus-
tettiin Suomen ensimmäi-
nen yliopisto  

Tietää milloin ja minne 
perustettiin Euroopan  
ensimmäiset yliopistot 

Tietää milloin ja minne 
perustettiin Euroopan ulko-
puolelle ensimmäiset yli-
opistot 

Tietää, millaisia olivat 
Suuret Nälkävuodet 1600-
luvun lopussa 

Tietää millaisia vaikutuksia 
Mustalla Surmalla oli Eu-
roopassa 

Tietää millaisen väestötu-
hon eurooppalaisten tulo 
sai aikaan Amerikassa 

Tietää millaista oli elämä 
Ludwig XIV hovissa 

Tuntea miten Ruotsista 
itsenäistymisen ajatus syn-
tyi 1700-luvulla ja miten se 
vaikutti Suomen autonomi-
aan 1800-luvulla  

Tuntee Puolan jaot Preus-
sin, Itävallan ja Venäjän 
kesken 

Tietää millaisia kuningas-
kuntia oli Afrikassa ennen 
eurooppalaisten tuloa ja 
mikä on niiden yhteys Af-
rikan nykyisiin valtioihin 

Tietää mistä kertoo Vän-
rikki Stoolin tarinat 

Tuntee Napoleonin sotien 
keskeiset vaiheet 

Tuntee eurooppalaisten 
kilpailun alusmaista 1800-
luvulla 

Tietää miten J W Snellman 
vaikutti Suomen historiaan 

Tietää kuka oli Bismark ja 
kuinka hän vaikutti 

Tietää kuinka Japani avau-
tui eurooppalaiselle kult-
tuurille 1800-luvulla 

Tietää mikä oli Helmikuun 
manifesti 

Tuntee Ranskan Suuren 
vallankumouksen 

Tuntee Kiinan vallanku-
mouksien vaiheet 1900-
luvulla 

Tuntee vuoden 1918 kansa-
laissodan vaiheet 

Tuntee Venäjän vallanku-
mouksen keskeiset vaiheet 

Tuntee Yhdysvalloissa kar-
telliteräsyhtiöitä vastaan 
käydyn kamppailun 

Tietää mikä oli Lapuan 
liike 

Tietää kuinka natsit pääsi-
vät valtaan Saksassa 

Tuntee kuinka Intian  
vapautusliike syntyi 

Tietää milloin ja miten 
käytiin Tali-Ihantalan  
taistelu 

Tietää kuinka Stalingradin 
taistelu käytiin 

Tuntee Japanin Aasian  
valloituksen vaiheet 1936–
1945 
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6.5 Oppimisen institutionaaliset puitteet 

Koulutuksen institutionaalinen järjestäminen sopii erityisesti opetustoimen am-
mattilaisten ja heidän ”vastapaneeliensa” pohdittavaksi. Miten tulisi kehittää elin-
ikäisen oppimisen institutionaalisia puitteita tai barometriryhmän jäsenen Jyrki 
Kasvin käyttämin käsittein kansallista osaamisjärjestelmää tai sivistystä edistävää 
järjestelmää? Tällainen aihekokonaisuus syventäisi keskustelua niistä muutamis-
ta kysymyksistä, jolla teemaa lähestyttäisiin kaikille osoitetuilla kysymyksillä. 
Tähän teemaan sisällyttäisin koulujärjestelmän kehittämisen haasteet kuten ky-
symyksen siitä mikä on lasten ja nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen suh-
de, kuinka itsenäisiä koulujen tulisi olla opetuksensa sisällön suhteen, miten tulisi 
edistää työssä oppimista/jaksamista ja miten opetuksessa tulisi siirtyä ainejakoi-
suuden asemasta ilmiöpohjaisuuteen.  
 
Tämän teeman yhteydessä ovat varmasti hyödyllisiä Antti Hautamäen johdolla 
syksyllä 2008 työskennelleen Sitran Yleissivistys-ennakointiryhmän havainnot. 
Seuraavassa on katkelma ennakointiryhmän loppuraportista Oppimisen muuttuva 
maasto (Hautamäki 2008):  
 

Oppimisen polku viittaa elämänlaajuiseen oppimisprosessiin, jossa 
oppimistilanteet vaihtelevat. Oppimisen polut eivät enää tule olemaan 
yhtä ennustettavia ja suoraviivaisia kuin tähän asti. Oppimisen polkuja 
luonnehtivat epälineaarisuus ja sattumat. Toinen oppimisen polkujen 
keskeinen piirre tulee olemaan eri oppijien polkujen hetkellinen yhty-
minen. Oppiminen tapahtuu yhteisöissä, joissa on mukana erilaisia ja 
erivaiheessa olevia oppijia. Oppiminen saa yhteisöllisen luonteen, se 
on me-oppimista. Nämä havainnot kiteytetään kahdeksi trendiksi, jois-
ta käytämme nimityksiä epälineaariset oppimisurat ja yhteisöllinen 
oppiminen:  
 1. Epälineaariset oppimisurat: lineaarinen elämänkulun malli on 
rikkoutunut sekä koulutuksessa että työelämässä; elämänkulut eivät 
seuraa perinteisiä uramalleja; oppimisen poluilla on katkoksia ja sat-
tumia.  
 2. Yhteisöllinen oppiminen: yksilöllisen oppimisen malli on riittä-
mätön yhteiskunnan ja työelämän oppimisen haasteiden kohtaami-
seen; yhdessä oppiminen, me-opimme-ajattelu on tulevaisuuden 
oppimisen ytimessä.  

6.6 Luonnontieteilijöiden näkökulma yleissivistykseen 

Muutoksia tarpeessa ymmärtää luonnontieteellistä kulttuuria ei käsitelty vuoden 
1996 barometrissa. Tekniikan Akateemisten liiton (TEK) asettama Tekniikan 
yhteistyöryhmä julkaisi keväällä 2009 raportin ”Suomi tarvitsee maailman paras-
ta insinööriosaamista”. Raportissa on kiinnostavalla tavalla eritelty niitä yleisiä 
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taitoja, joita insinöörit tarvitsevat tulevaisuuden maailmassa. Taidot on jaoteltu 
neljään pääryhmään: tekninen osaaminen, soveltava osaaminen, ihmissuhteet ja 
vuorovaikutus sekä arvot ja asenteet. 
 
Raportin pohjalta olisi todennäköisesti rakennettavissa kiintoisa täydentävä osio 
barometriin, jossa fysiikan, kemian ja biologian opettajat ja kasvuyritysten johta-
jat muodostaisivat paneeliryhmät. Tarjousta tällaisen hankkeen toteuttamiseksi 
voitaisiin pyytää Tekniikan Akateemisten liitolta. 
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