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KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN HALLINTA: 



ESITYKSEN TAVOITTEET  

 

•Jäsentää koulutuksen tulevaisuutta koskevia käsityksiä 

• Avata uusia näköaloja koulutuksen tulevaisuudesta käytyyn keskusteluun 
 

   

             KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN LÄHTÖKOHTIA  

   Kenen tulevaisuus – used future? 

  Tulevaisuus, jota emme tunnista omaksi – disowned future? 

  Vaihtoehtoiset tulevaisuudet – alternative futures? 

 Tulevaisuus yhtenäisenä linjauksena arkipäivän rutiineista strategioihin ja  

   strategioista visioihin – alignment?   (Inayatullah, 2008) 

 

                                                                               



ESITYKSEN RAKENNE 
1. Muuttuvat aika- ja tulevaisuuskäsitykset ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti OECD:n 

rooli 

2. Koulutuksen tulevaisuutta/tulevaisuuksia käsittelevät tutkimukset (Inayatullah 2008, koulutuksen 
arkkityyppiset tulevaisuudenkuvat)  

3. Opiskelijoiden ehdotuksia ja ajatuksia liittyen koulutuksen agendaan Suomen EU- 
puheenjohtajakaudella 2019 

 

Julkaisut joihin alustus pohjautuu: 

Kallo, J., T. Takala, V. Centeno & O. Suominen. (2018). Alternative views of the future of quality assurance and 
evaluation. Teoksessa Kauko, J., Rinne, R. & Takala, T. (toim.) Politics of Quality in Education: A Comparative            
Study of Brazil, China and Russia. London & New York: Routledge. 

Kallo, J. (2017). Role of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in the Field of         
Higher Education Research. In J.C. Shin, P. Teixeira (eds.) Encyclopedia of International Higher Education                 
Systems and Institutions. Dordrecht: Springer Science+Business Media.  

  



MITEN KÄSITYKSEMME AJASTA OVAT 
MUUTTUNEET? 

Käsityksemme ajasta ja tulevaisuudesta ovat muuttuneet 
merkittävästi historian saatossa: syklinen – lineaarinen - 
spiraali 

Tieteen ja teknologian kehitys on vahvistanut ajatusta 
jatkuvasta edistyksestä  

Edistysusko nojautuu olettamukseen, että ihmiset pystyvät 
vaikuttamaan tulevaisuuteen ja muokkaamaan sitä 
tarpeidensa mukaan.  

Edistykseen liittyi myös epävarmuus tulevasta, joka syntyi, 
kun menneisyys lakkasi tarjoamasta vastauksia 
tulevaisuuden ongelmiin (Adam 2010; Ogilvy 2004). 

  



EDISTYSAJATTELUN ONGELMAT JA KÄSITYKSET 
TULEVAISUUDESTA 

 Edistysajattelu on kohdannut 
merkittävää kritiikkiä viime 
vuosina. 

 Ajatus siitä, että tulevaisuus 
olisi ‘avoin’ on virheellinen 
(Adam, 2010), koska 
nykyinen  ja menneet 
sukupolvet ovat 
toiminnallaan asettaneet 
merkittäviä rajoja tulevien 
sukupolvien elämään. 

  

 . 

 

  



KRIITTINEN TULEVAISUUDEN TUTKIMUS JA 
TULEVAISUUDEN HALLINTA 

Milojevic (2005): Tulevaisuus kilpailevien 
visioiden kenttänä – ‘utopioista ja 
dystopiosta heterotopioihin’ (Milojevic, 2005) 

Masini (1993): tulevaisuutta ja aikaa 
koskevat näkemykset ovat keskeisesti 
yhdistyneitä kulttuureihin ja niitä ympäröiviin 
traditioihin.  

Kriittinen tulevaisuuden tutkimus (Adam, 
2010; Andersson 2012; Ogilvy 2004; 
Milojevic 2005) on kiinnostunut kysymyksistä, 
miten ja miksi tulevaisuutta hallitaan.  



KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN ROOLI 
TULEVAISUUDEN HALLINNASSA 

 Globaalit epävarmuustekijät politiikassa ja taloudessa lisäävät huolta 
tulevaisuudesta (Malaska 2001; Männikkö 2013).  

 Kansainväliset järjestöt tuottavat tietoa epävarmuustekijöistä ja luovat tarpeen 
tuottamalleen tiedolle. Julkaisemalla erilaisia skenaarioita ja tulevaisuuden 
katsauksia kansainväliset järjestöt, kuten OECD, luovat uudenlaista 
tulevaisuuteen ulottuvaa hallintaa (Deem 2001; Kallo and Semchenko 2016; 
Peters 2003; Rizvi and Lingard 2009; Robertson 2005; Sellar and Lingard 
2013). 

 OECD:n agenda koulutussektorilla perustuu järjestön perustusasiakirjan 
mandaattiin. Järjestön näkemys koulutuksen tulevaisuudesta kytkeytyy 
lähtökohtaisesti talouskasvun edistämiseen ja ajatukseen inhimillisestä 
pääomasta. 



KOULUTUKSEN ARKKITYYPPISET TULEVAISUUDENKUVAT 

“Jatkuva 
edistys ja 
evoluutio” 

- Koulutus 
tarjoaa tiedot 

ja taidot 

“Ihmiskunnan 
romahdus” – 
koulutus ei 

tarjoa keinoja 
/ lääkkeitä 

romahduksen 
torjumiseen 

“Koulutus 
puutarhana”  

Globalismi – 
koulutus 

valmistaa 
yksilöt 

teknologian 
globaaliin 

maailmaan 

“Paluu 
traditioihin” 

Inayatullah 2008 



OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMAT 
 

Kysely opiskelijoille osana KKAS 2115 
Koulutusjärjestelmät ja koulutuspolitiikka 
opintokokonaisuutta Lapin yliopistossa 
marraskuussa 2018 

 

N=19 

   

   

   

   

   

   

   

   

   





OPISKELIJOIDEN VASTAUKSISTA ESILLE 
NOUSSEITA ASIAKOKONAISUUKSIA   

Koulutuksen tasa-arvon säilyttäminen 

”Koulutuksen tasa-arvoisuuden säilyttäminen maantieteellisestä sijainnista tai sosioekonomisesta 
taustasta huolimatta  - digitalisaatio voi johtaa tilanteeseen, jossa lapset joutuvat eriarvoiseen 
asemaan” - Mari Valui 

Lähikoulujärjestelmän säilyttäminen, maksuton peruskoulutus ja lukio-opiskelu 

Työllistyminen ja opinto-ohjaus   

Oppilaitoksilla on vastuu opettamistaan asioita […] - pitkä   koulutus on ajallisesti                
iso investointi nuorten elämässä - Lauri Leponiemi 

Opettajien ammattitaidon kehittäminen  

Erityispedagogisten taitojen vahvistaminen opettajankoulutuksessa, opettajien täydennyskoulutus 



 Suvaitsevaisuus ja tunne-elämän taidot 

 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tuominen osaksi perusopetusta, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden 
edistäminen - Rosa Silvennoinen 

 Maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien parantaminen 

 Koulukiusaamisen vähentäminen  

  

 Perinteisten opetusmenetelmien käyttö digitalisaation rinnalla  

 Tiedon jakaminen onnistumisista ja hyvistä käytänteistä  

 Eri maiden vahvuuksien ymmärtäminen 

 Laadukas koulutusta koskeva tutkimus 

  

  



  

 Kestävä kehitys 
 ”Kestävän kehityksen merkitystä koulutuksessa, sekä asenteiden ja toimintatapojen muuttamisessa. 

 ->Pohjoisen Euroopan näkökulman ja kokemukset voisivat saada näin paremmin näkyvyyttä, joka voisi 
avata muidenkin maiden ja maanosien silmiä.” 

 Elmeri Heikkilä 

 ”Miten huomioidaan se, että kansainvälisten järjestöjen ajamat uusliberalistiset agendat ja 
arvolataukset, mitkä koulutukseenkin heijastuvat ja vaikuttavat, ovat monilta osin ristiriitaisia kestävän 
kehityksen pyrkimysten ja täten koululaisten omakohtaisen tulevaisuuden kannalta?” 

 Antti Huhtanen 

 Koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen merkitys 

 ”Koulutuspoliittiset leikkaukset toimivat taloudellisina elvytyskeinoina enintään lyhyellä tähtäimellä siinä 
missä ne ovat epäedullisia sekä kansallisvaltiolle että yksilöille pidemmällä aikavälillä.” 

 ”Miten lobbaamisen vaikutuksia koulumaailman sisältöihin voidaan minimoida?” 

 ”Miten tieteellisen tiedon roolia ja merkitystä päätöksenteossa voidaan lisätä?” 

 Antti Huhtanen 

  



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

•Tulevaisuutta koskevat käsityksemme kehittyvät vuorovaikutuksessa ulkoa käsin 
saapuvien vaikutteiden kanssa. Tiedämmekö riittävästi, mitkä tekijät tai 
toimijat vaikuttavat tulevaisuusvisioidemme ja toimintaamme ohjaavien 
ennusteiden taustalla? Kenen tulevaisuutta elämme – used future?  

•Voidaanko tulevaisuuteen vaikuttaa erilaisten tulevaisuustyökalujen, kuten 
tulevaisuuskatsausten, strategioiden ja visioiden avulla? Jos, niin miten?   

•Luommeko strategioissamme ja suunnitelmissamme tulevaisuutta, jonka voimme 
tunnistaa myöhemmin – disowned future? Uskommeko, että tulevaisuus on 
jatkuvasti avoin ja muokattavissa, täynnä vaihtoehtoja vai ovatko nuo 
vaihtoehdot rajallisia? 
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