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  Marjo Nurmi 

”Ei taida tulla mitään, kato ku en oo noita kynämiehiä” 

Teknologiateollisuuden työntekijöiden kirjoitustaidot ja kirjoittamiseen 

liittyvä kyvykkyysajattelu 

PIAAC-tutkimuksen mukaan maassamme on 600 000 työikäistä aikuista, joiden perustaitojen puute voi 

haitata arkielämästä selviytymistä ja heikentää heidän työmarkkina-arvoaan. Tutkimuksessa arvioitiin luku-

taidon, numerotaidon sekä tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon tasoa ja käyttöä. Sen sijaan 

selvityksessä ei arvioitu tekstin tuottamisen kykyä. (OECD 2016.) Omassa työssäni työelämän aikuisia opet-

taessani olen kuitenkin havainnut, että nimenomaan tuottavan kirjoittamisen taidot ovat monella varsin 

heikot. Varsinkin teollisuudessa tuotantotyön edellyttämät kirjoitustehtävät ovat olleet vähäisiä, mutta ne 

ovat lisääntymässä digitalisaation ja työorganisaatioiden muutoksen myötä. Hitsarillekaan ei enää riitä 

ammattitaidoksi se, että osaa hitsata laadukasta saumaa. Riskinä on, että työn muuttuessa yhä useampi 

aikuinen putoaa luku- ja kirjoitustaidon tasapainosta: taidot eivät enää kohtaa työelämän vaatimuksia.  

 

Opetan Teollisuusliiton ylläpitämässä Murikka-opistossa viestintätaitoja sekä muita yleisiä työelämäval-

miuksia. Perusmissioni on ollut koko pitkän urani aikana tukea opiskelijoittemme funktionaalisen kirjoitus-

taidon kehittymistä ja lisätä kriittistä lukutaitoa sekä tiedonhankinta- ja oppimistaitoja. Tässä kirjoituksessa 

kuvaan yhden kurssityypin kautta, miltä teollisuuden työntekijätehtävissä toimivien asiakkaittemme kirjoit-

tamisen taidot näyttävät, miten pyrin selvittelemään niiden oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja tukemaan 

kehittymisen ajattelutapaa. 

Monenlaisia syitä perustaitojen puutteeseen 

– Joo, siis mä oon tosi hidas lukeen. Enkä mä osaa mitään kirjoittaa. Ja onneks laskin on keksitty.  

Näin kertoi eräs metallialan työsuojeluvaltuutettu, jota keväällä 2018 haastattelin. Nelikymppinen mies oli 

syrjäytynyt koulupolulta, koska hänet oli jo toisen luokan päätteeksi siirretty tarkkailuluokalle levottoman 

käytöksen vuoksi. Tarkkailuluokan opettaja oli viihdyttänyt poikia shakin peluulla ja elokuvilla. Miehen ker-

toman mukaan häntä ei ole siirron jälkeen opetettu eikä hän ei ole viidennen luokan jälkeen edes avannut 

koulukirjaa.    

Syitä aikuisen heikkoon perusosaamiseen on paljon. Puutteita taidoissa saattavat aiheuttaa oppimisvaikeu-

det tai kouluaikainen motivoitumattomuus. Monilla suorittavaa työtä tekevillä taidot ovat yksinkertaisesti 

rapistuneet käyttämättömyyttään. 

Kysely kirjoitushalukkuudesta ja koetusta osaamisesta  

Murikka-opiston kurssitarjonnassa on Paikallisen sopimisen kurssi. Viikon kurssilla tutustutaan säädösläh-

teisiin, joilla määritellään yrityskohtaisessa neuvotteluprosessissa luotavien työehtojen solmimista. Oma 

roolini on opettaa osallistujille sopimusasiakirjan kirjoittamista niin, että teksti on selkeää, yksiselitteistä ja 

helposti tulkittavaa. Kirjoitustehtävä on haasteellinen kenelle tahansa, mutta erityisesti opiskelijoilleni, 

joiden kirjoittamiskokemukset ovat useimmiten hyvin vähäiset.  



© FinRA ja tekijä Kielikukko 3/2018 sivu 2 
 

Oman ohjaustyöni avuksi teetän kurssin osallistujille kyselyn, jolla pyrin selvittämään heidän käsitystään 

itsestään kirjoittajana, heidän kirjoitushalukkuuttaan ja harjaantuneisuuttaan sekä kirjoittamiseen liittyviä 

pelkoja. Tulokset antavat ryhmäkohtaista tietoa siitä, millaista tukea ja kuinka paljon opiskelijat tarvitsevat 

tehtävästä suoriutuakseen. Lähetän kyselyn sähköisenä linkkinä. Siihen vastaaminen on nopeaa, ja saan 

ryhmäkohtaiset tulokset saman tien ryhmän kanssa yhdessä käsiteltäväksi.  

Vaikka kysely on tehty nimenomaan ryhmäkohtaisen opetuksen tueksi, antaa yhdistetty aineisto kiinnosta-

van kuvan teollisuuden työntekijöiden yleisestä kirjoitustaidon tasosta. Tässä artikkelissa on käytetty 192 

vastaajan otantaa vuosilta 2012 – 2016. Tuolloin kaikki osallistujat tulivat metalliteollisuuden parista. Ku-

kaan ei ole kurssilla kieltäytynyt vastaamasta, joten vastausprosentti on 100. Kaikki osallistujat ovat teolli-

suuden luottamusmiehiä tai työsuojeluvaltuutettuja tai heidän varamiehiään, sillä edunvalvontatehtävä on 

pääsyvaatimuksena kurssille.  

Vastauslomakkeessa ei kysellä taustamuuttujia. Tutkimusmielessä olisi kiinnostavaa tietää, miten ikä, kou-

lutustausta tai sukupuoli vaikuttavat vastauksiin, mutta käytännössä tärkeämpää on ollut turvata vastaajien 

anonymiteetti, jotta vastaukset pysyvät rehellisinä. Opiston osallistujatilastoista kuitenkin paljastuu, että 

naisten osuus kurssilla on ollut suhteellisen vähäinen: tässä artikkelissa käytössä olevan datan keräämisen 

aikana miehiä kurssin käyneistä oli 87 %. Osallistujien ikähaitari on laaja, noin 25 vuodesta 60 vuoteen. 

Kun kirjoittaminen rajoittuu kauppalappuihin… 

Ensimmäiset kysymykset liittyvät arjen kirjoitustehtävien määrään työssä ja yksityiselämässä: kuinka usein 

ja paljon osallistujat käyttävät kirjoitustaitoaan?  

Kuvio 1: Teollisuuden työntekijätehtävissä kirjoittamistehtävät ovat vielä sangen harvinaisia. 

 

 

 

Työ ei vastaajille useinkaan tarjoa kirjoitustehtäviä, edunvalvontatehtävät jonkin verran useammin. Toisaal-

ta käsitys itsestä heikkona kirjoittajana saa yksilön myös aktiivisesti välttelemään tilanteita, joissa tekstiä 

tulisi tuottaa. Tyypillisiä kirjoitustehtäviä ovat muistiot, pöytäkirjat, kokouskutsut, läheltä piti -ilmoitukset, 

työselostukset. Useimmilla kirjoittaminen rajoittuu sähköposteihin tai tekstiviesteihin. Monet vastaavat, 

etteivät kirjoita töissä tai luottamustehtävissä mitään.  

Kyselen myös, mitä osallistujat kirjoittavat vapaa-ajallaan tai omaksi ilokseen. Vastaajista 53 % ilmoittaa, 

etteivät kirjoita koskaan mitään vapaaehtoisesti. Muillakin kirjoittaminen on hyvin vaatimatonta: kauppa-
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lappuja, viestejä perheenjäsenille, muistilappuja, whats up -viestejä, päivittäisiä säätietoja muistiin. 192 

vastaajasta jotakin haasteellisempaa ja pidempää kertoo vapaa-aikanaan kirjoittavansa vain 25 vastaajaa. 

He mainitsevat useimmiten runot ja laulujen sanat tai harrastustoiminnan tiedotteet. Muutamat kirjoitta-

vat myös blogia, lehtijuttuja tai fiktiivisiä tarinoita.  

Mikä kirjoittamisessa on vaikeinta? 

Avoimella kysymyksellä selvitän sitä, mitä osallistujat pitävät kirjoittamisessa vaikeimpana. Jos yksittäisiä 

vastauksia yrittää jäsennellä kategorioihin, tulos näyttää tällaiselta: 

Eniten haasteita tuntuu aiheuttavan yksinkertaisesti tekstin tuottaminen. Ajatuksia on vaikea saada paperil-

le. Kirjoittaminen on hidasta, päässä olevien ajatusten sanoittaminen vaikeaa, varsinkin tekstin aloittami-

nen tuskallista.  

”Vaikeeta on saada ajatuset sellaisena paperille mitän ne ovat päässä”  

”Kirjoitaa yhtänopeasti kuin ajatus kulkee. ” 

”Ei ehdi kirjoittamaan yhtä nopeasti kuin ajattelee ja kun joutuu miettimään missä on menossa katkeaa 

ajatus mitä oli kirjoittamassa. välillä kirjoittaminen ei vaan lähde kun ei osaa jäsentää mitään.”  

Toinen yleinen vaikeus liittyy oikeinkirjoitukseen, kielioppiin ja lauseiden muodostamiseen. Vastaajista 28 % 

luetteli vaikeimmiksi asioiksi välimerkit, yhdyssanat, sanamuodot, yleensä kieliopilliset asiat. Opettajan 

näkökulmasta ongelmallista on, että koulussa opittu virheiden ja punakynän pelko estää monelta kirjoitta-

misen kokonaan. Ensimmäisiä tehtäviä onkin opettaa, että funktionaalinen kirjoitustaito ja oikeinkirjoitus-

taito ovat kaksi eri asiaa. Tärkeää on myös osoittaa, että opiskelijoitten funktionaalinen kirjoitustaito on itse 

asiassa parempi kuin he itse uskovatkaan.  

Kolmanneksi yleisimmin esiin nousevat tekstin ymmärrettävyyteen liittyvät pulmat: onko teksti yksiselittei-

nen, selkeä, miten se tulisi jäsennellä? Tällaista vaikeutta kokevat ovat jo askelia edellä muita kirjoitustai-

dossaan, osaavat miettiä tekstin toimivuutta ja vastaanottoprosessia. ”Varmaankin se että muutkin kuin 

itse ymmärtäisi asian pointin.”  

Parhaimmat kirjoittajat osaavat miettiä tekstinsä vaikutuksia ja eettistä vastuutaan. ”Vaikeinta on kirjoittaa 

ottaen huomioon oma asema pääluottamusmiehenä, lautamiehenä ja kunnallispolitiikkaan sitoutuneena 

ihmisenä. Voiko kirjoitus vaarantaa jotain velvollisuuttani näissä asioissa, tai jollain muulla tavoin vaikeut-

taa niitä.” 

Minäkyvykkyysajattelu määrittää aikuisen kirjoitushalukkuutta  

Omalle opetustyölleni keskeisen perustan loi aikoinaan Albert Banduran käsite self efficacy ja teoria pysty-

vyysajattelun merkityksestä motivaatiolle ja sitä kautta kehittymiselle (Bandura 1997). Olen nähnyt työssäni 

päivittäin, miten yksilön omaan toimintaansa kohdistuvat tulosodotukset vaikuttavat oppimisen tulokselli-

suuteen ja yksilön suoriutumiseen. Viime aikoina on syntynyt useita merkitseviä oppimismotivaatioteorioi-

ta, mutta aina niiden taustalla peilautuvat Banduran teorian perusteet.  

Banduran perusajatus yksinkertaistettuna arkisen opettamisen näkökulmasta on seuraava: Jos yksilö uskoo, 

että hän voi selviytyä edessä olevasta tehtävästä, hän asettaa itselleen tavoitteen ja kulkee sitä kohti par-

haansa mukaan. Kun haasteet tuntuvat mahdollisilta voittaa, ne jopa lisäävät motivaatiota oppia ja kehit-

tyä. Jos taas tuo usko ja luottamus omaan kyvykkyyteen puuttuu, epäonnistumista ennakoidaan, ja edessä 

oleva tehtävä tuntuu vaikeammalta kuin se onkaan. Silloin yksilö helposti väistelee haasteen kohtaamista. 

Motivaation tilalle syntyy joko tietoista välttämiskäyttäytymistä tai tiedostamattomia defenssejä.  

Välttämiskäyttäytyminen muodostaa usein kumulatiivisen kehän. Jos pidän itseäni huonona kirjoittajana, 

opin välttämään tilanteita ja tehtäviä, jossa joutuisin kirjoittamaan. Näin kirjoittamiseen liittyvät oppimis-
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strategiat ja -tekniikat eivät kehity. Tämä puolestaan entisestään rapauttaa käsitystäni siitä, olenko yleensä 

kykenevä kirjoittamaan.  

”Mä kirjoitan sitten sellaisen samanlaisen aineen kuin koulussakin. Pari riviä tekstiä, ja se saa riittää. Enem-

pää ei tule syntymään, kun ei ole ennenkään syntynyt.” Näin totesi eräs miesopiskelija, kun aloitti antamaa-

ni oppimistehtävää. Aikuisen kirjoittamishalukkuudella tai haluttomuudella on usein pitkät juuret. Koulun 

ainekirjoitustunteja ei ainakaan suomalainen metallimies kovin usein muistele ilolla. Kuulen jatkuvasti tari-

noita siitä, miten ”ainekirjoitusvihossa oli enemmän opettajan punakynämerkintöjä kuin omia harakanvar-

paitani”. Äidinkielenopettajansa opiskelijani muistavatkin yleensä nimenomaan punakynästään. Kirjoitusti-

lanteiden vältteleminen on monelle suojautumista opituilta nöyryytyksen kokemuksilta.  

Kyvykkyysajattelulla on taipumusta kantaa itseään. Aikuisille opiskelijoilleni on tyypillistä ajatella esimerkik-

si kirjoittamisen taidosta, että ”Kykyjä joko on tai niitä ei ole. Minulla niitä ei ole. ” Ajattelumallin muutta-

minen voi olla työlästä. Minäkyvykkyysajattelun eheyttäminen on kuitenkin tärkeintä, mitä voin opetukses-

sa tehdä, jotta kehittymismotivaatio löytyisi.  

Miesten muistot kouluaikojen äidinkielen opetuksesta ovat karuja 

Tiedämme, että koulun äidinkielen opetus on profiloitunut lukioon pyrkivien tyttöjen aineeksi. Ammatti-

kouluun suuntautuvat pojat eivät näe sillä itselleen merkitystä. Tyttöjen ja poikien välinen osaamisero kie-

lentuntemuksessa mutta erityisesti kirjoitustaidoissa on iso. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi 

huhtikuussa 2014, että viidesosalla peruskoulun päättävistä pojista kirjoitustaito-osaaminen ei olisi toden-

näköisesti yltänyt arkielämässä työpaikan hakuun. (Harjunen & Rautopuro 2015) Pojilta puuttuvat paitsi 

pärjäämisodotukset myös merkityksellisyys- ja arvostusorientaatio ja sitä kautta oppiainekohtainen moti-

vaatio. Työelämän näkökulmasta tilanne ei siis todennäköisesti ihan äkkiä tule edes muuttumaan miesval-

taisilla teollisuuden aloilla.  

Tunteet ovat merkityksellisiksi koettujen oppimistilanteiden laadun määrittäjiä. Negatiiviset tunnekoke-

mukset ovat kuin karikkoja, joiden yli ei pääse veneilemään uuden oppimisen aallokoille. Ne lokeroituvat 

ihmisen sisään ja ovat valmiit nousemaan sieltä vielä pitkänkin ajan kuluttua esiin, kun kokemuksen kanssa 

riittävän samankaltainen tilanne on edessä.   

”Äidinkielessä pelkäsin aina, että kirjoitan väärin. Aineetkin yritin kirjoittaa mahdollisimman lyhyesti ja yk-

sinkertaisesti, ettei tulisi virheitä.” 

”Kouluajoilta tulee mieleen hirmu ristiriitaisia ja pelonsekaisia tunteita. Silloin tuntui niin kuin nytkin, ettei 

oikein pysyisi kynäkään kädessä. Opettaja ei hyväksynyt vasenkätisyyttäni. - -  Usein kirjoituksessani oli mel-

kein yhtä paljon opettajan punakynällä kirjoitusta kuin mitä minä olin kirjoittanut. Aikuisiällä olen joskus 

kirjoitellut joitakin ajatuksiani paperille, mutta en ole antanut muiden lukea niitä.”   

Haastattelen usein opiskelijoita, joille kirjoittaminen tuntuu erityisen vaikealta. Haastattelut antavat kyselyä 

syvemmän kuvan siitä, miten yksilön kyvykkyysajattelu on syntynyt ja millaisia lukkoja oppimisen tielle on 

kasvanut.  Kouluaikainen heikko pärjääminen tai jatkuva negatiivinen palaute on synnyttänyt monissa ei-

adaptiivisia strategioita, ja epäonnistumisodotuksiin vastataan välttämiskäyttäytymisellä. Kirjoittamistilan-

teiden kiertäminen tai torjuminen on kilpi muiden ihmisten arvostelua vastaan ja suojelee yksilöä pelotta-

viksi tai häpeällisiksi koetuilta tilanteilta. Samalla se ylläpitää jatkuvaa alisuoriutumista.   

Kyselyaineistoni Paikallisen sopimisen kurssilta kertoo karua kieltään kouluaikojen äidinkielenopetuksen 

muistoista.  
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Kuvio 2: Muistikuvat kouluajan kirjoittamisesta 

 

Kouluaikaisten muistikuvien laatu on selvästi kytköksissä siihen, kuinka hyviä tai huonoja kirjoittajia vastaa-

jat kokivat olleensa. Ikäviä muistoja kantavista vastaajista 66 % kertoi olleensa myös huonoja kirjoittajia. 

Mukavia muistoja saaneista vastaajista vain 9 % muisteli olleensa huonoja kirjoittajia.   

Ne aikuiset, joilla kouluajan kirjoittamisen opetuksesta on ikäviä muistikuvia, arvioivat kauttaaltaan itsensä 

heikoimmiksi kirjoittajiksi. Sen sijaan ilolla kouluaikaista kirjoittamisen opetusta muistelevat määrittelevät 

aikuisinakin itsensä oppimishaluisemmaksi, sujuvasanaisemmaksi ja luovammaksi kirjoittajaksi ja kertovat 

useammin nauttivansa kirjoittamisesta.  

Ajatukset ovat päässä mutta eivät siirry tekstiksi 

Itselleni opetuksessa käyttökelpoisin informaatio tulee kyselyn kahdesta viimeisestä kohdasta, joissa opis-

kelijat valitsevat itseään kuvaavat määritteet tai väitteet. Vastaukset ryhmäkohtaisinakin paljastavat hyvin, 

millaista kyvykkyysajattelua ryhmässä on, ja opettajana saan vinkkejä keskustelun avaamiseksi.    

Kuvio 3: Millaisina vastaajat pitävät itseään kirjoittajina?  
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Haasteellisimman ryhmän muodostavat ne opiskelijat, jotka kyselyssä kertovat inhoavansa kirjoittamista. 

Heistä 74 % ei kirjoita työssään eikä vapaa-aikanaan mitään, 68 % välttelee tilanteita, joissa voi joutua kir-

joittamaan ja 63 % pitää itseään surkeana kirjoittajana. Kun kyvykkyysajattelu on heikko ja lisäksi motivaa-

tio alhainen, saa opettaja käyttää sekä taitojaan että luovuuttaan, jotta jokin liikahtaisi toivottuun suun-

taan. 

Kuvio 4: Miten kuvaat itseäsi kirjoittajana?  

 

Itselleni merkittävä ja huolestuttava huomio on ollut se, että negatiivinen kyvykkyysajattelu itsestä kirjoitta-

jana näyttäisi herkästi laajentuvan ajatukseksi ”Minulla ei ole mitään mistä kirjoittaa”. Tämä näkyy selvästi, 

kun kyselytuloksia tarkemmin analysoi. Mikäli opiskelija on alkanut uskoa omien ajatustensa merkitykset-

tömyyteen, on syntynyt yksi suuri este lisää omalle kehittymiselle.   

Miten yksilön subjektiivista tietämistä omista kyvyistään muutetaan? 

Mitä negatiivisempia yksilön kyvykkyysuskomukset ovat, sitä enemmän opettajan on puskettava läpi tunne-

lukkojen ja muutettava yksilön ”subjektiivista tietämistä” omista kyvyistään. Keskeistä on pyrkiä ensin irrot-

tamaan opiskelija epäonnistumisen ennakoinnista, jolloin hän tulkitsee koetun kyvyttömyytensä automaat-

tisesti syyksi epäonnistua kirjoittamistehtävissä aina ja ikuisesti. Tällainen ajattelutapa ilmenee usein sen 

kaltaisina kommentteina kuin ”Ei taida tulla mitään, kato ku en oo noita kynämiehiä”. 
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Kyvykkyysajattelu ja muut attribuutiot, joilla yksilö selittää epäonnistumisiaan tai mahdollisuuksiaan onnis-

tua, ovat kuitenkin usein vaikeasti puheeksi otettavia, sillä opiskelija ei yleensä ole niistä itsekään tietoinen. 

Miten ne voidaan opetuksen yhteydessä huljauttaa alitajunnasta tietoiseen käsittelyyn?  

Mitä enemmän ryhmässä näyttää olevan heikkoa kyvykkyysajattelua, sitä kauemman käytän aikaa asiasta 

keskusteluun. Yhteinen pohdinta auttaa myös minua opettajana suunnittelemaan omaa toimintaani ja aset-

tamaan realistisia tavoitteita oppimistehtäville. Yleensä aloitan piirtämällä taululle ”pyhän kolmiyhteyden” 

eli kuvaan, miten yksilöllinen kyvykkyysajattelu vaikuttaa kirjoittamismotivaatioon ja sitä kautta harjaantu-

neisuuteen, ja miten harjaantuneisuus vaikuttaa kirjoittamisen sujuvuuteen, tekniikan ja kirjoittamisstrate-

gioiden kehittymiseen. Käymme keskustelua siitä, miten osallistujien kyvykkyysajattelu on syntynyt ja mikä 

siihen on vaikuttanut. Sen jälkeen esittelen ryhmän kyselytulokset graafisina taulukoina.  

Kysely antaa mainion mahdollisuuden fokusoida keskustelu opiskelijoiden omaan kokemukseen. Näin te 

vastasitte! Käymme keskustelua siitä, mistä ikävät koulumuistot johtuvat, mistä syystä joku määrittelee 

itsensä surkeaksi kirjoittajaksi tai miksi oman tekstin näyttäminen muille synnyttää häpeän tunnetta. Synty-

vä keskustelu paljastaa kyselyäkin syvemmin yksilöllisten attribuutioiden rakenteita.  

Opettajalta edellytetään tarkkaa kuuntelua, miten opiskelijat sanallistavat käsityksiä itsestään.  Eräs opiske-

lija kuvasi itseään kirjoittajana: ”En kirjoita juuri koskaan mitään, joten koen olevani kehno kirjoittaja. Olisi 

mukavaa, jos oppisin edes sijoittamaan pilkut ja pisteet paikoilleen.”  Tämä yksittäinen kuvaus avaa jo pal-

jon mahdollisuuksia ryhtyä yhdessä pohtimaan, onko harjaantumattomuus sama kuin kyvyttömyys ja mikä 

kirjoittamisessa on oleellista. Usein päädytäänkin pohtimaan, mitä kirjoittaminen oikeasti on. Se ei ole kie-

liopin hallinnan osoittamista, vaan kiinnostavien mielipiteiden, hankitun elämänkokemuksen ja tärkeiden 

ajatusten välittämistä.  

Oman mallini inspiraationa on ollut mm. Jack Mezirowin kriittisen reflektion teoria (Mezirow 1991). Reflek-

tioprosessissa opiskelija arvioi kriittisesti tulkintaansa kokemustensa synnystä, sisällöstä, prosessista tai 

lähtökohdista. Mitä ja miten havaitsemme, ajattelemme, tunnemme? Miksi toimimme juuri määrätyllä 

tavalla? Miten olemme päätyneet tulkintoihimme? Voimmeko muuttaa tulkintojamme?  Tavoitteena on 

paljastaa itsellemme rakennettuja kyvykkyyskäsityksiä ja muuttaa niitä niin, että oppiminen mahdollistuu 

paremmin.  

Kyselyn ryhmätulokset auttavat opiskelijoita myös näkemään, että kirjoittaminen tuottaa vaikeuksia muille-

kin. Tällä on terapeuttinen ja rohkaiseva vaikutus. Jos opettaja osaa vielä rakentaa turvalliselta tuntuvan 

oppimisympäristön ja oppimistehtävät, jotka opiskelijat kokevat henkilökohtaisesti mielekkäinä ja arvokkai-

na, on yksilön minäkyvykkyysajattelua mahdollisuus muuttaa positiivisemmaksi jopa lyhytkestoisessa koulu-

tuksessa. Joskus siinä onnistuu paremmin, joskus vähän huonommin.  

Lopuksi  

Mitä tiedämme työelämästä, joka on arkeamme kymmenen vuoden päästä? Ehkä teemme töitä, jollaisia ei 

vielä ole olemassakaan. Käytämme teknologiaa, jota emme vielä osaa edes kuvitella. Kohtaamme ongelmia, 

joita on mahdoton ennustaa. Meille maksetaan palkkaa asenteista tai taidoista, joita emme tänään hahmo-

ta ammattitaitokvalifikaatioiksi. Sen puolesta voisi kuitenkin lyödä vaikka vetoa, että tulevaisuuden työelä-

mässä tarvitaan muutosketteryyttä sekä tervettä kyvykkyysajattelua, jotta olemme valmiit oppimaan, jous-

tamaan ja muuttumaan.  Tiedot, taidot ja osaaminen tulevat niiden kautta.  
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