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Koulussa on juuri otettu käyttöön uusi 
opetussuunnitelma uusin tavoittein 
ja sisällöin. Samaan aikaan on alettu 
puhua siitä, että koulussa ei opeteta 
oikeita asioita tulevaisuuden haasteiden 
näkökulmasta. Ongelmallista tässä 
on se, että kukaan ei voi tarkasti 
sanoa, millaiseen maailmaan lapsia 
ja nuoria tulisi valmentaa. OECD:n 
koulutusta koskevat raportit korostavat 
koulutuksen merkitystä – mutta eivät 
niinkään vain tietojen vaan taitojen, 
oppimisympäristöjen ja pedagogisten 
ratkaisujen merkitystä. 

ONKO KOULU EPÄONNISTUNUT?

Vaikka suomalaista peruskoulua pidetään maa-
ilmalla edelleen koulutuksen mallina, saa se koti-
maassa kritiikkiä. Viime aikoina PISA-tulosten las-
kiessa julkisessa keskustelussa on viitattu koulujen 
eriarvoistumiseen ja oppimistulosten parantami-
seen. Tasa-arvokeskustelu ja perustaitojen, kuten 
kirjoittamisen, lukemisen ja laskemisen, heikko 
taso on noussut esiin. Oppilaiden on havaittu väsy-
vän liian täysistä opetussuunnitelmista ja kouluun 
siirtyneestä kiireen tunnusta. Uudistusten keskellä 
opettajat ovat esittäneet huolensa työrauhasta ja 
mahdollisuudesta pitkäkestoiseen oman työn ke-
hittämiseen. Myös koulun merkitystä ja olemassa-
oloa kyseenalaistavien oppilaiden joukko on kas-
vanut. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorten 
koulun ulkopuolella kohtaaman todellisuuden ja 
koulun kulttuuristen ja pedagogisten käytänteiden 
välinen ristiriita on kasvanut huolestuttavasti. 
Uusi opetussuunnitelma korostaa digitaalista op-
pimista. Tavoitteena on saattaa Suomi modernin 
ja innostavan oppimisen kärkimaaksi digiloikan 
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levaisuuden perustaidot hyvin samankaltaisista 
lähtökohdista. Tutkijoista Marilyn Binkley työto-
vereineen on analyysinsä perusteella jakanut 21. 
vuosisadan taitojen opettamisen ja arvioinnin pää-
kohteet seuraavaan neljään tiedon, taidon ja arvo-
jen pääkategoriaan: tapa ajatella, tapa tehdä työtä, 
työvälineiden hallinta ja tapaa elää osallistuvana 
yhteiskunnan jäsenenä (ks. https://tinyurl.com/
y46qkqx7). 
Ensimmäisessä pääkategoriassa, ajatteluntai-
doissa (Ways of thinking) korostetaan luovuutta 
ja innovointia, kriittistä ajattelua, ongelmanratkai-
sutaitoa sekä oppimaan oppimista ja metakognitii-
visia taitoja. Kehittymisen avaimena on itsensä ja 
oman toiminnan reflektointi. Havainnointi, tiedon 
hakeminen ja muokkaaminen sekä kriittinen arvi-
oiva kyseenalaistaminen, näkökulmien vaihtelu ja 
ennen kaikkea oma tiedon tuottaminen nähdään 
keskeiseksi innovoinnin lähtökohdaksi. Käytän-
nössä oppilaalla tulisi siis olla tietoa esimerkiksi 
luovuustekniikoista ja mahdollisuuksia harjoitella 
luovaa työskentelyä ryhmässä, jossa avoimeen 
ideointiin ja myös erehtymiseen tai epäonnistumi-
seen suhtaudutaan hyväksyen. 
Tietoa tulisi rakentaa sekä itsenäisesti että yhtei-
söllisesti pitkäkestoisessa työskentelyssä. Argu-
mentointia sekä opitun jakamista ja esittämistä 
eri muodoissaan tulisi harjoitella oman ryhmän 
ja koulun ulkopuolella. Oman toiminnan ohjaa-
miseen liittyy kyky tehdä oppimiseen liittyviä 
päätöksiä oppimisstrategioiden, työvälineiden ja 
menetelmien valinnassa. Työskentelyä tulisi oh-
jata systeeminen eettiseen ajatteluun perustuva 
pohdinta.
21.!vuosisadan taitojen työskentelytavoissa 
(Ways of working) tulisi korostua kommunikaa-
tio ja yhteistyö sekä toiminta yksin, ryhmissä ja 
verkostoissa, jolloin viestintä- ja sosiaaliset taidot 
harjaantuvat. Yhteisöllisen toiminnan lähtökoh-
tana on yhteisen tavoitteen luominen ja vastuun 

avulla. Käytännössä opettajien ja oppilaiden tek-
nologinen osaaminen on eriytynyt, jolloin on alet-
tu puhua digitaalisen käytön kuilusta oppilaiden 
ja opettajien välillä. Digitalisaatio on nähty riski-
nä perustaitojen omaksumiselle. Samaan aikaan 
huolta nostattaa kasvatus kestävään tulevaisuu-
teen. Aikamme suuret ja kompleksiset kysymykset 
eivät noudata ainejakoisen opetussuunnitelman 
oppiainerajoja vaan vaativat laajempaa ajattelua ja 
tiedon organisointia. Yksilötasolla jo hyvinvointia 
tuotava arjen hallintakin edellyttää uuden oppi-
mista. Muutoksenhallintataidon puute kasvattaa 
syrjäytymisen riskiä.
Elinkeinoelämän näkökulmasta haasteena pide-
tään ikäluokkien pienenemistä, mikä työmark-
kinoiden muutosten rinnalla synnyttää jatkuvaa 
osaajapulaa. Työnantajat odottavat tulevaisuudes-
sa työntekijöiltä hyviä moniosaajan tiedonkäsitte-
ly- ja vuorovaikutustaitoja. 
Osaamisvaatimusten muuttuminen edellyttää 
peruskoulutuksen uudelleentarkastelua siitä huo-
limatta, että kouluissa tehdään jo nyt paljon hyvää 
työtä kaikkiin näihin haasteisiin vastaamiseksi. 

MILLAISIA PERUSTAITOJA TULISI KOULUSSA 
OPETTAA?  

Jo vuonna 1997 konstruktionismin pioneeri Sey-
mour Papert esitti perinteisten perustaitojen (The 
three R’s: reading, writing and artithmetic) rin-
nalle tutkimisen, esittämisen ja tiedon vaihtami-
sen taitoja (The three X’s: exploring, expressing 
and exhancing). Tiedon määrän räjähdysmäisen 
kasvun ja spesialisoitumisen sekä informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian myötä on alettu pu-
hua 21. vuosisadan taidoista, joiden voidaan olet-
taa antavan lapsille ja nuorille valmiuksia kohdata 
tulevaisuuden haasteet. Useat aihetta käsittelevät 
tutkimukset ja asiakirjat (mm. Euroopan Unioni, 
OECD ja maakohtaiset deklaraatiot) esittävät tu-
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kantaminen tavoitteen saavuttamisesta. Positiivi-
nen riippuvuus ja ryhmän jäsenten kunnioittami-
nen vahvistaa uskallusta tuoda oma osaaminen 
ryhmän käyttöön ja jakaa sitä ryhmän ulkopuo-
lelle. Roolien vaihtelu auttaa oman ja ryhmän 
toiminnan säätelyn oppimisessa. Verkostoissa 
toimimisen opiskelussa hahmotellaan verkkoi-
dentiteettiin liittyviä käytänteitä ja riskejä sekä 
harjoitellaan keskusteluun osallistumista ja ra-
kentavaa dialogia. Näiden taitojen myötä osataan 
verkostoitua sellaisten henkilöiden kanssa, jotka 
voivat tukea oppimistavoitteen saavuttamista ja 
yhteisön synnyttämistä tai oikean vaikutuskana-
van luomista. 
Tulevaisuuden taidoissa työvälineiden hallinta 
(Tools for working) sisältää niin informaation ja 
median lukutaidon kuin myös uuden teknologian 
luku- ja käyttötaidot. Tällöin tarkastellaan pedago-
gisesti pintaa syvemmin esimerkiksi diginatiiveille 
käytännössä tuttuja sosiaalisen median työkaluja, 
mahdollisuuksia ja sisältöjä. Teknologista ymmär-
rystä rakennetaan pintaosaamista kriittisemmin, 
esimerkiksi BOYD (Bring your own devices) -peri-
aatteella, kun omaa puhelinta käytetään kognitiivi-
sena työkaluna tavoitteellisessa oppimisessa. 
Neljäs tulevaisuuden taitojen pääkategoria keskit-
tyy elämisentapoihin (Living in the world), kykyä 
osallistua ja rakentaa omaa elämää ja uraa sekä 
paikallisen että globaalin kansalaisuuden näkö-
kulmista. Se edellyttää henkilökohtaista ja sosi-
aalista vastuuta kulttuuri- ja historiatietoisuutena 
sekä valmiutena ymmärtää eri arvojärjestelmien 
eroja. Näiden neljän pääkategorian tiedot, taidot 
ja arvokasvatus limittyvät toisiinsa ja harjoittavat 
tuottavan toiminnan periaatteita, kykyä suorittaa 
työ sovitussa ajassa ja sovitulla tavalla.
Tulevaisuudessa tarvitaan kykyä ymmärtää ja ot-
taa käyttöön alati uudistuvaa teknologiaa ja rat-
kaista monitahoisia, ennalta tunnistamattomia 
ongelmia, jotka vaikuttavat monin tavoin sekä 

paikallisella että globaalilla tasolla ja jotka ovat 
ratkaistavissa vain kansainvälisen ja monitietei-
sen ja -alaisen yhteistyön avulla. Ohjelmoinnilli-
nen ajattelu (computational thinking) loogisena 
ja yleiskäyttöisenä ajattelu-, ongelmanratkaisu- ja 
suunnittelutaitona auttaa ongelmien osiin purka-
misessa, ideoinnissa, tarvittavien toimintatapo-
jen havaitsemisessa, arvioinnissa ja valinnassa. 
Uusiin perustaitoihin tuleekin kuulua hajautettu 
päätöksentekotaito, informaation jakaminen, yh-
teisöllisyys sekä innovaatio- ja design-ajattelu. 
Koska lahjakkuutta ei ole varaa hukata, on jatku-
van oppimisen ja keksimisen taidot keskeisiä. 
Myös itseohjautuvuus on noussut keskeiseksi 
opittavaksi taidoksi. Itseohjautuvuuden oppimi-
nen on kuitenkin nähtävä prosessina, jota on har-
joiteltava lapsen ikä- ja kehitysvaiheen mukaisin 
askelin. Se ei löydy pelkästään yksilötyöskente-
lyssä vaan yhteisössä, yhteisin säännöin ja yhtei-
seen tavoitteeseen pyrkivässä oppimisessa, jossa 
harjoitetaan samalla tiimityötaitoja, verkostoitu-
mista, joustavuutta, toisen asemaan asettumista 
ja empatiaa. 

OSALLISUUSKULTTUURI RATKAISUNA

Koulutus on niin yksilöllisen kuin myös kansalli-
sen kehityksen tärkein voimavara. Niinpä suurinta 
huolta tulisikin kantaa siitä, miten erilaisista läh-
tökohdista tulevien lasten ja nuorten motivaatio 
jatkuvaan oppimiseen rakennetaan. Ratkaisut löy-
tyvät pikemminkin pedagogiikasta ja osallistavan 
oppimisen ekosysteemin rakentamisesta kuin tek-
nisrationaalisesta yrityksestä määritellä eri oppiai-
neiden osaamisen perus- ja minimitaso.
Digitaalisuus ja uudistuva teknologia haastaa 
luonnostaan oppiaineiden ja tieteiden fyysisiin 
tiloihin, työskentelyyn ja käsitteisiin liittyviä rajo-
ja. Tällöin esimerkiksi tekemiseen ja innovoivaan 
keksimiseen rakentuva maker-pedagogiikka ja 
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STEAM (Science, technology, engineering, arts, 
mathematics) voi yhdistää taitokulttuurin, suun-
nittelun (design) ja teknologian osaksi yhteisöl-
listä oppimista. Tällöin ratkaistaan arjessa eteen 
tulevia pulmia tieteen, teknologian, insinööritai-
tojen, taiteiden ja matematiikan keinoin. Ikäta-
soisiin tutkivan oppimisen tehtäviin voi yhdistää 
luontevasti niin yksittäisten oppiaineiden sisäl-
töalueet kuin myös leikin, pelaamisen, ilmaisulli-
suuden ja ohjelmoinnillisen ajattelun tulevaisuu-
den taitoja tukevalla otteella. Yhteiskehittelevän 
oppimisen (esim. DOP, design oriented pedago-
gy) avulla voidaan tarkastella esimerkiksi kestä-
vän tulevaisuuden näkökulmasta erilaisia biota-
louden tai luonto- ja kulttuuriympäristön ilmiöitä 
moniulotteisesti eri tieteen ja asiantuntijuuden 
näkökulmista (ks. https://tinyurl.com/y4f7pfe9). 
Oppijoiden ilmiöstä nousevien kysymysten ja 
assosiaatioiden esiinnousun herättely, tutkimi-
sen kohteeksi valittavan kysymyksen muotoilu 
ja ratkaisujen rakentaminen vaatii yhteiskehitte-
lyssäkin ohjausta ja lopulta ratkaisujen jakamista 
kokonaiskuvan muodostumiseksi.
Kouluissa tulisi ennen kaikkea keskittyä oppimista 
tukevan osallisuuskulttuurin rakentamiseen. Sil-
loin kehitetään monialaista ongelmanratkaisutai-
toa sekä kehittävää työskentelytapaa, jossa hyö-
dynnetään oppijoiden omia kiinnostuksen myötä 
syntyneitä tieto- ja taitovarantoja, asiantuntijoita, 
tutkimustietoa ja erilaisia teknologioita oppimisen 
kohteena olevan tehtävän ratkaisussa. Se avaa 
mahdollisuuksia laajentaa oppimisympäristöä 
koulujen ulkopuolelle, olla yhteydessä yhteisöi-
hin, käyttää uutta teknologiaa ja saada resursseja, 
jotka saattavat muuten olla oppilaiden ulottumat-
tomissa. Tämä ei onnistu pelkästään yksittäisten 
oppiaineiden integroinnilla, vaan rikkomalla op-
piainerajoja ja muuttamalla oppiminen avointen, 
tekemiseen painottuvien oppimistehtävien ratkai-
semiseksi, joissa harjoitetaan luovaa ajattelua ja 

hidasta oppimista. Tällöin asioiden äärelle pysäh-
dytään pohtien vaihtoehtoja sekä syy- ja seuraus-
suhteita. Samalla opitaan ja harjaannutetaan pe-
rustaitoja. Tietoa ei nähdä oppimisen tavoitteena 
vaan välineenä ratkaista ongelmia sekä kehittää 
ymmärrystä. 
Uuden opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaa-
miseen liittyvät tavoitteet ja opetuksessa työta-
pojen muokkaaminen tutkivaan ja kokeilevaan 
suuntaan pyrkivät osaltaan uudistamaan kouluop-
pimista. Pelkkä opetussuunnitelman uudistaminen 
ei kuitenkaan riitä, vaan jokaisen oppilaan tulisi 
saada kokemus siitä, että kuuluu oppivaan yhtei-
söön. Tiedon merkitykselliseksi kokemisen ja yh-
teisöllisyyden tunteen myötä syntyy oppimisen ilo 
myös niille oppilaille, jotka nyt suhtautuvat kyyni-
sesti kouluun. Osallistavan oppimisen ekosystee-
min ja osallisuuskulttuurin rakentaminen on tänä 
päivänä yksi opettajan perustaidoista. 
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