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SISÄLTÖ



Yltäkylläisyyden
ajan haaste



Yltäkylläisyyden ajan suurin 
vihollinen on elämän 
tarkoituksettomuus

- keskinäinen kilpailu on kiristynyt
- yksilökeskeisyys on lisääntynyt
- suorituskeskeisyys on vallannut alaa
- ihmissuhteet ovat välineellistyneet

merkityksettömyys, arvottomuus, mitättömyys



Vaikka juoksemme 
nopeammin ja 
nopeammin 
meistä tuntuu, 
ettemme saavuta sitä, 
mitä tavoittelemme?



Bruttokansantuote kolminkertaistui
Suomessa 1966-2004

▪ Ihmisten kokemus elämän merkityksellisyydestä ei 
parantunut

MITÄ PITÄISI TAVOITELLA? 
MITÄ ON EDISTYS?

Vaarama, M., Moisio, P. Karvonen, S. (2010) Johdanto. Teoksessa M. Vaarama ym. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: THL.
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▪ Mikä tekee elämästä 
elämisen arvoista?

▪ Mikä antaa syyn elää?

Palataan ihmisyyden 
ydinkysymyksiin 



Tästä minä 
nautin

merkitys
arvokas tarkoitus

Merkitys syntyy suhteessa 
johonkin itselle arvokkaaseen



Tästä minä 
nautin

merkitys
arvokas tarkoitus

flow



Uudistuvat 
osaamistarpeet



Asiat ja ilmiöt limittyvät kaikilla yhteiskunnan 
sektoreilla.

Tarvitaan osaamista, joka liittyy 
aikaisemmin erillisiksi miellettyjen 
asioiden yhdistelyyn.

Keskinäisriippuvuudet lisääntyvät

Salonen, A. & Savander-Ranne, C. (2015). Teachers’ shared expertise at a multidisciplinary university of applied sciences. SAGE Open 5(3), 1-11
Salonen, A. & Reijonen, M. ja Savander-Ranne, C. (2015). Metropolia Ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuuri ja sen muutosmahdollisuudet 
opettajien kuvaamina. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17(4), 22-41. 
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▪ uudistuvat toimintavat
▪ avoimuus uusille

tulkinnoille ympäröivästä
maailmasta

▪ keskeneräisyys
▪ taide

Täysin uuteen 
kurkottaminen

Olemassaolevan
toisintaminen

▪ lukitut toimintavat
▪ lukittu tapa hahmottaa

ympäröivää
todellisuutta

▪ hallinnan tuntu
▪ tiede

Vanhan jo 

olemassaolevan

parantelu

Radikaalit 

uudet 

innovaatiot



Toisen asemaan 
asettumisen taito on 
avain kaikkeen 
edistykseen?
▪ erilaisuus nähdään rikkautena
▪ olemassaololle saadaan tarkoitus
▪ eettisyys saa sytykkeitä



Arvostetuimpia 
työelämätaitoja ovat
▪vuorovaikuttamiseen 

liittyvät taidot
▪yhdessä toimimiseen 

liittyvät taidot

Rodkin, J. & Levy, F. (2015). Recruiting Preferred Skills. Bloomberg Business. April 13-19.2015, 43
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Asiakas-
keskeisyys

Dialogisuus

kohtaava läsnäolo
jaettu ymmärrys

moniäänisyys
vastavuoroisuus

yhdessä ajatteleminen

Asiantuntija-
keskeisyyss

minä - se MINÄ - SINÄ minä - se

Kohtaamisosaaminen



Hän on pelissä liikkuva pala, joka saa muut 
ylittämään itsensä. Hänellä on hyvä 
pelinlukutaito. Hän on aina tietoinen suunnasta, 
muiden paikasta, liikkeistä ja hän mukauttaa 
oman toimintansa siihen. 

Kuningas Litmanen 2012, ohjaus Arto Koskinen

…jaettu ymmärrys, moniäänisyys,
kohtaava läsnäolo…



Voimauttavat kohtaamiset

Timo Pajunen

jaettu ymmärrys
moniäänisyys

kohtaava läsnäolo



Onko kukoistavan 
kansakunnan idea siinä, että 
paras meistä on se, joka saa 
muut loistamaan?

onnistuja on se, joka saa muut 
yltämään omaan parhaaseensa

tavoiteltavinta on saada muut 
kokemaan itsensä vahvoiksi



Minkä ei saa 
antaa 

muuttua? 
Mikä on 

luovuttamatonta?



Ihmisarvo perustuu 

ihmisyyteen, eikä siihen mitä 

ihminen on saavuttanut tai 

tehnyt elämänsä aikana.



Ilo saa elämän maistumaan

”Ilman iloa ei ole elämää, 

vaikka ihmisellä olisi kaksitoista autoa, 

kuusi hovimestaria, linna, yksityinen kappeli ja pommisuoja.” 

– Henry Miller
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