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”Mikä onkaan häiden tarkoitus”, 
kysyi nummisuutarin esko

• Miten työ on muuttunut? 

• Miten työelämä on muuttunut?

• Miten koulutuksen suhde työhön ja 

työelämään on muuttunut?

• Miten voimme ohjata nuoria omalle polulle 

(työ) elämään?



mihin työhön, 
mille uralle?

Vieläkö sellaisia asioita tässä maailmassa on?



• 30 000 perinteistä 
työpaikkaa häviää
perinteisestä 
tuotannosta

• 9000 uutta 
työpaikkaa 
sähköautojen 
suunnitteluun ja 
robotisoidun 
tuotannon 
kehittämiseen
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Työn loppu
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Siirtymä 
mielikuvien, 
tarinoiden 
brändien

tuottamiseen



19.4.2017

Neljäs teollinen 
vallankumous

Schwab, Klaus (2016) The Fourth 

Industrial Revolution. Geneva: World 

Economic Forum.



Ensimmäinen teollinen vallankumous

• höyrykone (Watt 
1796) => tehtaat, 
junat, laivat

• ei vielä johda 
talouskasvuun, 
vaan avaa uusia 
kehitysuria 1800-
luvulle

• koulutuksen 
taloudellista 
merkitystä ei 
vielä oivallettu



Toinen teollinen vallankumous

• liukuhihna, 

sarjatuotanto, auto, 

lentokone

• talouskasvu alkaa,  

kapitalismi kehittyy

• koulutuksesta 

kehkeytyy 

tuotantovoima

• sähkömoottori (Michael Faraday 1821 ), lennätin 

(Samuel Morse 1837), sähkövalo (Thomas Edison 

1879), polttomoottori (Nikolaus Otto 1876) 
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Kolmas teollinen vallankumous 

• transistori (William 

Shockley, Walter 

Brattain ja John Bardeen

1947)

• mikrosiru (Jack Kilby

1959)  

• mikroelektroniikka 

tietokone

• koulutuksen merkitys 

korostuu taloudellisen 

arvonlisäyksen 

välineenä



Neljäs teollinen vallankumous 
(Schwab 2016)

• tekoäly, oppivat laitteet, 

kvanttitietokoneet (quant

computers), materiaalia lisäävä 

valmistus (additive manufacturing, 

AM)

• nanoteknologia, geeniteknologia, 

synteettinen biologia

• ”inhimillinen elämänmuoto muuttuu 

teknologian rajapintakudokseksi”

• koulutuksesta taloudellisen lisäarvon 

avaintekijä



Digitalisaatio

Immaterialisaatio

Robotisaatio

Globalisaatio



Polarisaatio
Low class High classMiddle class

”low-skill,

low pay”

”high-skill, 

high pay”



Polarisaatio

Hybridisaatio

Prekarisaatio



Minipaneeli
• Miten työelämän muutos näkyy meillä? 

• Miten koulutuksen pitäisi vastata tähän 

muutokseen?

• PANELISTIT:

– Reijo Heinämäki (Valmet)

– Marja Nevalainen (Valio)

– Matti Puhakainen (K-S sairaanhoitopiiri)



TALOUS JA TUOTANTO OVAT IRTAUTUNEET 
MASSATUOTANNOSTA, MUTTA ENTÄ 

KOULUTUS?

• ”Koulutus on uusintanut itsensä hienostuneena 
koneistona” (elaborate machine; Kemmis et al 2014, 1) 



Koulutuksesta tietokykytalouteen 
from ”schooling” to  ”cognitive capitalism”

Informaatiosta tuotannon väline:

- Teollistumisen aika (”ensimmäinen ja toinen 
teollinen vallankumous”)

- Investoinnit materiaalisiin tuotantovälineisiin: rautatiet, 
tehtaat, infrastruktuuri tuottavat suurimman lisäarvon

- Investoiminen koulutukseen lisääntyy vähitellen

- Jälkiteollinen aika (”kolmas ja neljäs teollinen 
vallankumous”, ”tietotalous”, ”digitalous”)

- Inverstoinnit informaation käsittelyn välineisiin 
(tietokoneet, tietoverkot) tuottavat parhaiten

- Ihmisen tietokyvyt (kognitiiviset kyvyt) 
investointikohteeksi



Tietokyvyistä tulee 
tuotannon väline ja 
investointikohde

• tietokykykapitalismi (’cognitive
capitalism’; ‘third capitalism’ 
(Viren & Vähämäki 2015; Peters & 
Bulut 2011)

• taloudellisen lisäarvon 
muodostuksen painopiste siirtyy 
mekaanisesta ja materiaalisesta 
työstä tietotyöhön

• investointi tietotyön välineisiin 
(ajattelun kykyihin, kognitiivisiin 
kykyihin) on tuottavampaa kuin 
investointi materiaalisiin 
tuotantovälineisiin



Tietokykytalous muuttaa koulutuksen 
arvonlisäyksen välineeksi

• Koulutus ymmärretään liiketoimintana, jossa koulutuksen 
tuottajat (opettajat, koulut) kehittävät asiakkaidensa 
(opiskelijoiden) tuotantovälineitä (kognitiivisia kykyjä) 
joiden avulla nämä voivat edelleen tuottaa taloudellista 
lisäarvoa

• Koulutusta arvioidaan sen pohjalta, millaista taloudellista 
lisäarvoa tai tuotannon kykyjä se on tuottanut

• Uusliberalistisen koulutuspolitiikka on 
koulutusmarkkinoiden luomista sekä toimijoiden 
(opettajien, opiskelijoiden ja oppilaitosten) standardisoitua 
testaamista, kilpailuttamista ja tulosvastuullisuutta



tietokykytalous muuttaa koulutuksen ja 
kasvatustieteen performatiiviseksi
toiminnaksi

Koulutuksesta ja 
kasvatustieteestä tulee 
suoritekeskeistä koulutuksen 
tulosten arviointia

Uuden koulutuspolitiikan 
avainsanat: 

• Accountablity –
tulosvastuullisuus, 
tilivelvollisuus

• Performativity –
suoritekeskeisyys, 
esittäminen, 
näytösluontoisuus

Kriteeri koulutuksen 
onnistuneisuudelle on se, kuinka 
se tuottaa (näyttää tuottavan) 
taloudellista lisäarvoa

Lä
h

d
e

: 
h

tt
p

s:
//

fi
.p

in
te

re
st

.c
o

m
/e

xp
lo

re
/w

h
a

t-
y

o
u

-s
e

e
/



Koulutusta vai kasvatusta?

• Kasvatus on toimintaa, joka perustuu laajemmin 
ajatukseen hyvästä elämästä ja sen mahdollistamisesta 

– kasvatus ei rajoitu vain muodollisiin koulutusinstituutioihin 

– kasvatuksen tarkoitus ole pelkästään materiaalisesti ja 
taloudellisesti määritellyn hyvinvoinnin lisääminen

• Kasvatus on kasvavan ihmisen (lapsen, nuoren tai 
aikuisen) tiedollisen, taidollisen ja sosiaalisen 
kehittymisen tukeminen ja mahdollistaminen siten, 
että hän voi elää mahdollisimman hyvää ja onnellista 
elämää yhdessä toisten kanssa

• ”Living well in a world worth living in” (Kemmis 2014)



Miten ohjata ”Omalle polulle” 
maailmassa, jossa ei ole 

ammatteja eikä varmoja polkuja?



Generic skills

Vs. 

Domain-specific skills



Generic skills

• “yleiset taidot”

• “metataidot” (metaskills) 

• “oppimaan oppimisen taidot” (learning to learn skills)

• “2000-luvun taidot” (21st Century skills)

• Itsesäätelytaidot:  identiteettityö, reflektiivinen
ajattelu, metakognitiiviset kyvyt, tunteiden hallinta

• “Elämänhallintataidot” - sopeutuminen
ennakoimattomiin tilanteisiin

• Sosiaaliset taidot - vuorovaikutus ja viestintä

• Kriittinen medialukutaito



Miten näitä taitoja voi kehittää 
koulutuksessa?


