
Arvojen	  Eurooppa-‐foorumi	  

Talouden	  vai	  kansalaisten	  
Eurooppa	  –	  arvot,	  haasteet	  

ja	  visio	  tulevasta!	  	  	  
4.3.2014,	  FT	  Kari	  Kivinen	  

“Nämä	  ovat	  runoja	  
	   	  eivät	  rakkaudesta	  vaan	  yhdessäolosta.	  
En	  soisi	  sen	  pää8yvän.”	  

	   	   	   	   	  Saarikoski,	  1968	  



United	  Na@ons	  asked	  people	  from	  all	  around	  the	  world	  which	  six	  factors,	  out	  
of	  16	  possibili@es,	  would	  improve	  their	  lives	  (20.2.2014)	  

www.myworld2015.org/	  



Mitä	  “parempi	  elämä”	  merkitsee	  
EVAn	  arvopankki	  (1999)	  
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Hyvää	  terveyYä,	  voimia	  suoriutua	  eri	  elämänalueilla	  

Läheisiä	  perhe-‐elämän	  ihmissuhteita	  

Sisäistä	  mielenrauhaa,	  henkistä	  harmoniaa	  ja	  tasapainoa	  

Pysyvää	  ja	  varmaa	  työpaikkaa	  

Läheisiä	  ystävyys-‐	  ja	  ihmissuhteita	  yleensä	  

Mielenkiintoista	  ja	  haasteellista	  työtä	  

Parempaa	  sosiaalista	  turvallisuuYa,	  perustoimeentulon	  varmuuYa	  

Kestävän	  arvopohjan	  ja	  ihanteiden	  lyötämistä	  omalle	  elämälle	  

MahdollisuuYa	  omaan	  rauhaan,	  saada	  enemmän	  aikaa	  itselleen	  

Vähäisempää	  paineYa,	  kiireYä	  ja	  rasitusta	  työssä	  

Parempaa	  yhteiskuntamoraalia	  ja	  -‐e@ikkaa	  

Luonnonläheistä	  elämää,	  vuorovaikutusta	  luonnon	  kanssa	  

MahdollisuuYa	  kokea	  ja	  oppia	  uusia	  asioita,	  kehiYää	  itseään	  

Suurempaa	  yhteisvastuuta	  ja	  solidaarisuuYa	  kansalaisten	  kesken	  

MahdollisuuYa	  edetä	  uralla,	  päästä	  eteenpäin	  elämässä	  

Kulutus-‐	  ja	  kilpailuyhteiskunnan	  oravanpyörästä	  pois	  hyppäämistä	  

MahdollisuuYa	  matkustaa,	  tutustua	  eri	  maihin	  ja	  kulYuureihin	  

Suurempaa	  yksilövapauYa,	  yhteiskunnan	  holhouksen	  vähentämistä	  

HengellisyyYä,	  läheistä	  suhdeYa	  Jumalaan	  

MahdollisuuYa	  nau_a	  kulYuurista	  ja	  taiteesta	  

Enemmän	  vapaa-‐aikaa,	  parempia	  harrastusmahdollisuuksia	  

Parempaa	  elintasoa,	  parempia	  kulutusmahdollisuuksia	  

Parempia	  yhteiskunnallisia	  osallistumis-‐	  ja	  vaikutusmahdollisuuksia	  

EriYäin	  tärkeä	  

Tärkeä	  

Melko	  tärkeä	  

Ei	  kovin	  tärkeä	  

Ei	  lainkaan	  

En	  osaa	  sanoa	  



Kuinka	  tyytyväinen	  oleYe?	  
EVAn	  arvopankki	  (2009)	  
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Ihmissuhteisiinne	  (perhe,	  ystävät,	  sukulaiset,	  työkaverit	  
jne.)	  

Elämäänne	  yleises@	  oYaen/kokonaisuutena	  

Omaan	  työhönne	  (jos	  oleYe	  työssä	  työn	  sisältö,	  
työyhteisö)	  

Kuntanne	  hyvinvoin@palveluihin	  (määrä	  ja	  laatu)	  

Omaan	  tulotasoonne/taloudelliseen	  toimeentuloonne	  

Talouden	  toimivuuteen	  arjessa	  (valinnan	  vapaus,	  
hintataso,	  laatu)	  

Omiin	  vaikutusmahdollisuuksiinne	  yhteiskunnassa	  

EriYäin	  tyytyväinen	  

Melko	  tyytyväinen	  

Melko	  tyytymätön	  

EriYäin	  tyytymätön	  

En	  osaa/halua	  sanoa	  



Suomi	  -‐	  supermenestyjä	  2013	  
Least	  Failed	  State	  
Finland	  #1	  
hYp://ffp.statesindex.org/	  

Child	  Poverty	  Rate	  
Finland	  #1	  
hYp://www.unicef-‐irc.org	  

Global	  Gender	  Gap	  index	  
Finland	  #2	  
www3.weforum.org/	  

The	  Global	  Compe@@veness	  
Index	  Finland	  #3	  
hYp://www3.weforum.org/	  
	  

Global	  Crea@vity	  Index	  
(2011)	  
Finland	  #3	  
hYp://mar@nprosperity.org	  

Corrup@on	  Percep@on	  
index	  Finland	  #3	  
cpi.transparency.org/
cpi2013/results/	  
	  

Overall	  Child	  Wellbeing	  
index	  
Finland	  #4	  
hYp://www.unicef-‐irc.org	  
	  

Global	  Innova@on	  Index	  
Finland	  #4	  
www.globalinnova@oninde
x.org	  
	  

The	  UN	  Happiness	  index	  
Finland	  #7	  
hYp://unsdsn.org	  
	  

Prosperity	  index	  
Finland	  #8	  out	  of	  142	  
www.prosperity.com/	  
	  

PISA	  
In	  TOP	  10	  since	  2003	  
hYp://www.oecd.org/pisa	  

ETC…	  



Suomalaisia	  @lastoja	  –	  	  
EVA	  (2009,	  2012,	  2013)	  &	  co	  

Ø 90	  %	  suomalaisista	  tyytyväisiä	  elämäänsä	  (24%	  eriYäin	  +	  64	  
%	  melko	  tyytyväisiä,	  (EVAn	  arvopaYeri,	  2009	  talvi)	  

Ø  Suomalaiset	  suhtautuvat	  myönteises@	  EU-‐jäsenyyteen	  
(55%	  myönteinen,	  25%	  neutraali)	  

Ø 72	  %	  “on	  onni	  ja	  etuoikeus	  olla	  suomalainen”	  
Ø  Suomalaiset	  luoYavat	  kanssaihmisiin	  (62%	  -‐	  keskiarvo	  35%)	  

UNDP	  2012	  
	  
ü  50	  %	  on	  sitä	  mieltä,	  eYä	  vain	  hullu	  haluaa	  yriYäjäksi	  

Suomessa	  
ü Ulkomaalaisperäisen	  väestön	  osuus	  on	  Suomessa	  maailman	  

alhaisimpia	  (4,2%).	  Sil@	  52	  %	  vastustaa	  maahanmuuton	  
lisäämistä.	  



Teoree_sia	  arvovertailuja	  kansallisten	  
kulYuurien	  välillä	  

Geert	  Hofstede	  on	  tutkinut	  IBM:n	  työntekijöiden	  arvoja	  ja	  asenteita	  yli	  50	  
maassa.	  	  Löydetyt	  faktorit:	  
	  
•  Maskuliinisuus	  /	  feminiinisyys-‐asteikolla	  mitataan	  suhtautumista	  

ihmissuhteisiin	  ja	  ”pehmeisiin”	  arvoihin.	  
•  Epävarmuuden	  sietäminen	  /	  väl6äminen	  kuvaa	  muun	  muassa	  

yhteiskunnan	  suhtautumista	  normista	  poikkeavaan	  käyYäytymiseen.	  
•  Valtaetäisyys	  miYaa	  sitä,	  miten	  suuria	  eroja	  ihmisten	  asemassa	  

hyväksytään	  (hierarkia	  vs	  tasa-‐arvo).	  
•  Individualismi	  /	  kollek:vismi-‐jakauma	  kuvaa	  sitä,	  miten	  merkiYävää	  

ryhmien	  jäsenyys	  on	  ihmisille	  ja	  miten	  @ukas@	  ryhmien	  normit	  määräävät	  
heidän	  ajatustapaansa	  ja	  käyYäytymistään	  (minä	  vai	  me).	  

•  Individualismi/kollek@vismia	  pidetään	  tärkeimpänä	  jakaumana.	  	  Siihen	  
liiYyvät	  suurimmat	  erot	  ihmisten	  arvoissa,	  normeissa,	  asenteissa	  ja	  
käyYäytymisessä.	  



Suomalaiset	  Hofsteden	  
kulYuurimatriksilla	  

•  Suomi	  on	  	  maailman	  keskiarvoon	  verraYuna	  varsin	  ei-‐
maskuliininen	  (hoiva)yhteiskunta.	  Työelämältä	  odotetaan	  
tasa-‐arvoisuuYa,	  solidaarisuuYa	  ja	  laatua.	  Joustoa	  ja	  vapaa-‐
aikaa	  arvostetaan,	  eikä	  varallisuuYa	  näytetä.	  Konflikteja	  
ratkotaan	  neuvoYelemalla	  ja	  kompromisseilla.	  

•  Valtatäisyydet	  ihmisten	  kesken	  ovat	  pienet.	  Pitkän	  tasa-‐
arvoperinteen	  Suomessa	  kaikilla	  on	  yhtäläiset	  oikeudet	  ja	  
työyhteisöissä	  hierarkia	  hyväksytään	  käytännön	  syistä.	  
Kontrollista	  ei	  pidetä.	  	  

•  Epävarmuuden	  välYämistä	  kuvaava	  indeksi	  on	  pieni.	  	  
•  Suomalaiset	  ovat	  varsin	  yksilökeskeisiä	  –	  ihmiset	  pitävät	  

huolta	  itsestään	  ja	  perheestään.	  Urakehityksen	  odotetaan	  
perustuvan	  omaan	  panostukseen	  ja	  vain	  omiin	  ansioihin.	  	  



Välipäätelmä	  1	  

•  Suomalaiset	  ovat	  onnellisia	  ja	  tyytyväisiä	  
elämäänsä	  

•  Suomalaiset	  suhtautuvat	  myönteises@	  EU-‐
jäsenyyteen	  

•  Suomalaisten	  perusarvot	  ovat	  lähellä	  
eurooppalaisia	  perusarvoja.	  

	  
Haaste:	  	  	  
•  Hyvinvoinnin	  toivotaan	  jatkuvan….	  



Hyvinvoin@val@on	  oikeudenmukaiset	  
periaaYeet	  (Rawls,	  1971)	  

Hyvinvoin@val@on	  kolme	  periaateYa	  on:	  
1.  Luoda	  kaikille	  yhtäläiset	  mahdollisuudet	  

(esim.	  koulutus)	  
2.  Antaa	  kaikille	  yhtäläinen	  suoja	  elämän	  

satunnaisuuksia	  vastaan	  (esim.	  sosiaaliturva)	  
3.  OYaa	  kaikki	  mukaan	  hyötymään	  sen	  

kehityksestä!	  



Suomen	  haasteet	  	  
(Castells,	  Himanen,	  2013)	  

•  Elämäntavan	  haasteet	  –	  ikääntyminen:	  vähemmän	  lapsia	  ja	  eletään	  
pidempään	  
–  Työurat	  eivät	  	  ole	  siitä	  huolimaYa	  pidentyneet	  ja	  keskimäärin	  jäädään	  eläkkeelle	  

60-‐vuo@aana	  (ETK,	  2012)	  
–  Fyysinen	  hyvinvoin@:	  elämäntapa	  jossa	  yhdistyy	  ylipaino	  ja	  liikkumaYomuus	  
–  Psyykkinen	  hyvinvoin@:	  Stressi,	  työpahoinvoin@	  ja	  mielenterveysongelmat	  

kasvussa	  
•  Taloudelliset	  haasteet	  –	  työtä	  tekevien	  ja	  huolleYavien	  välisen	  suhteen	  

muuYuessa	  hyvinvoin@val@o	  kohtaa	  kestävyysvajeen	  
–  4:1	  suhde	  muuYuu	  2030	  mennessä	  2:1	  suhteeksi	  (@lastokeskus	  2012)	  
–  Heikentyneet	  kasvunäkymät	  Euroopassa	  

•  Teknologiset	  haasteet	  –	  uusi	  teknologia	  mahdollistaa	  tuoYavuuden	  
parantamisen.	  	  
–  Suomi	  on	  jäänyt	  jonkin	  verran	  kehityksestä	  jälkeen	  (vrt	  Viro)	  
–  TuoYavuus	  ja	  hyvinvoin@	  kohenevat,	  jos	  teknologian	  käyYöönoYoon	  yhdistyy	  

uusi	  johtamis-‐	  ja	  työkulYuuri	  
	  



Arvokkaan	  elämän	  kulYuurin	  arvot	  	  
(Castells,	  Himanen,	  2013)	  

	  Luovuuden	  kul6uuri	  –	  	  jokaisen	  tulisi	  nähdä	  oma	  ainutlaatuinen	  arvokkuutensa	  ihmisenä	  	  
•  Löytää	  oma	  poten@aalinsa	  ja	  uskoa	  itseensä	  tämän	  suhteen.	  	  
•  Voi	  tehdä	  virheitä	  olemaYa	  itse	  epäonnistunut	  ja	  virheistään	  oppii!	  
Väli6ämisen	  kul6uuri	  –	  nähdä	  toisen	  yhtäläinen	  arvokkuus	  ihmisenä	  	  
•  kyetä	  näkemään	  maailma	  toisen	  silmin.	  	  
•  Halu	  auYaa	  toista	  onnistumaan	  hänen	  jutussaan	  ja	  kannustaa	  parempaan	  suoritukseen.	  
Elämänarvojen	  kul6uuri	  –	  Nähdä	  lähipiirinsä	  yliYäen	  kaikilla	  oleva	  sama	  arvokkuus	  kuin	  
itsellä.	  
•  kaikilla	  tulisi	  olla	  mahdollisuus	  elää	  arvokas	  elämä,	  	  
•  myös	  tulevilla	  sukupolvilla	  tulisi	  olla	  mahdollisuus	  arvokkaaseen	  elämään	  	  
•  kyetä	  näkemään	  pientenkin	  valintojen	  kauYa	  kasaantuvat	  posi@iviset	  tai	  nega@iviset	  

vaikutukset.	  
•  Nähdä	  itsensä	  luonnon	  osana	  
•  Meitä	  yhdistää	  paljon	  enemmän	  kuin	  eroYaa!	  



Uusi	  posi@ivinen	  asennemaailma	  &	  
visio	  tulevasta?	  (Castells,	  Himanen,	  2013)	  

Mielipidejohtajien	  tehtävä	  on	  aseYaa	  kunnianhimoisia	  päämääriä,	  jotka	  synnyYävät	  yhteistä	  
innostusta.	  
•  Posi:ivinen	  vs.	  nega:ivinen	  –	  puuYeiden	  poistamisesta	  hyvinvoinnin	  edistämiseen	  

–  Hyvinvoin@val@o	  tulee	  määritellä	  uudelleen	  -‐	  hyvinvoin@	  ei	  ole	  kurjuuden	  puuYumista	  

•  Posi:ivinen	  vs.	  reak:ivinen	  –	  siirtyminen	  reaktoivasta	  proak@iviseen	  hyvinvoin@val@oon	  
–  sairaudenhoitojärjestelmästä	  terveydenhuoltojärjestelmään	  
–  Työntekijöiden	  jaksamista	  pitää	  tukea	  ja	  ennaltaehkäistä	  	  esim.	  stressiä	  ja	  masennusta	  

•  Subjek:	  vs.	  objek:	  –	  ihmiset	  hyvinvoin@val@on	  subjekteina	  eikä	  objekteina	  
–  ihmiset	  tulisi	  oYaa	  mukaan	  palveluiden	  kehiYämiseen	  

•  Holis:nen	  vs.	  par:aalinen	  –	  on	  siirryYävä	  kokonaisvaltaiseen	  lähestymistapaan	  
–  hyvinvoin@a	  edistää	  autonomia	  (vapaus,	  toimijuus),	  sosiaaliset	  suhteet	  ja	  merkityksellinen	  

tekeminen.	  Näitä	  on	  leviteYävä	  kaikille	  elämänalueille	  koulusta	  alkaen.	  

•  Val:o	  vs	  yhteiskunta	  –	  siirtyminen	  koh@	  osallistavampaa	  yhteiskuntaa.	  
–  Vaikka	  val@on	  tehtävä	  on	  kerätä	  veroja	  ja	  valvoa	  kansalaisten	  hyvinvoin@a,	  niin	  sen	  tehtävänä	  

ei	  ole	  toteuYaa	  kaikkia	  palveluja	  itse,	  vaan	  vastata	  niiden	  rahoiYamisesta	  ja	  korkeasta	  laadusta;	  
–  Val@on	  tulisi	  olla	  mahdollistaja,	  omaksuja	  (parhaat	  käytännöt)	  ja	  skaalaaja	  (leviYää	  parhaat	  

ideat	  kaYamaan	  koko	  yhteiskunnan).	  



”Arvokkaan	  elämän	  kul6uurin	  
arvot	  tulisi	  integroida	  
koulujärjestelmään”	  	  
(Castells,	  Himanen,	  2013)	  

	  



Välipäätelmä	  2	  

•  Meillä	  suomalaisilla	  (=eurooppalaisilla)	  on	  
edessämme	  valtavat	  haasteet,	  mikäli	  haluamme	  
ylläpitää	  ja	  kehiYää	  hyvinvoin@yhteiskuntaamme	  

•  Meitä	  odoYaa	  hyvinvoin@yhteiskunnan	  
uudelleenajateYelutalkoot!	  

•  Koulujärjestelmä	  on	  avain	  muutokseen!	  
•  Koulutuksen	  arvojen,	  prioritee_en	  ja	  
tavoiYeiden	  uudelleen	  poh@minen	  olisi	  tärkeää!	  



Yhteiset	  
eurooppalaiset	  	  
	  sopimukset	  ja	  
suositukset	  

	  



Lissabonin	  sopimuksen	  arvot	  &	  tavoiYeet	  (2007)	  

Sovitut	  arvot	  ovat	  yhteisiä	  kaikille	  jäsenval:oille	  ja	  niiden	  kunnioi6aminen	  
on	  edellytyksenä	  uuden	  jäsenval:on	  unioniin	  lii6ymiselle:	  
	  
•  ihmisarvon	  kunnioiYaminen,	  	  
•  vapaus,	  	  
•  demokra@a,	  	  
•  tasa-‐arvo,	  	  
•  oikeusval@o	  ja	  	  
•  ihmisoikeuksien	  kunnioiYaminen.	  	  

Yhteiset	  tavoi6eet,:	  
•  yhteiskunnallinen	  oikeudenmukaisuus,	  
•  sosiaalisen	  suojelun	  edistäminen,	  
•  sosiaalisen	  syrjäytymisen	  ja	  syrjinnän	  torjunta.	  
	  
Kansalaisaloite-‐mahdollisuus	  
	  



Miten	  integroida	  “Arvokkaan	  elämän	  
kulYuurin	  arvot”	  koulujärjestelmään?	  	  	  
•  Koulutukseen	  käytetyt	  resurssit	  ovat	  paras	  sijoitus!	  
•  Euroopan	  neuvoston	  ja	  Euroopan	  Parlamen@n	  8	  

avaintaidon	  soveltaminen	  on	  jäänyt	  vähäiselle	  huomiolle.	  	  
•  Nämä	  avaintaidot,	  jotka	  tarkoiYavat	  asiayhteyteen	  sopivia	  

:etoja,	  taitoja	  ja	  asenteita,	  ovat	  @etoon	  perustuvassa	  
yhteiskunnassa	  olennaisen	  tärkeitä	  jokaiselle.	  	  
–  Nämä	  taidot	  lisäävät	  joustavuuYa	  ja	  sopeutumiskykyä	  sekä	  
tyytyväisyyYä	  ja	  mo@vaa@ota	  ja	  tuoYavat	  näin	  lisäarvoa	  
työmarkkinoille,	  sosiaalista	  yhteenkuuluvuuYa	  ja	  ak@ivista	  
kansalaisuuYa.	  	  

–  Nämä	  taidot	  olisi	  oltava	  jokaisella.	  	  
–  Euroopan	  unionin	  (EU)	  maiden	  	  tulisi	  varmistaa,	  eYä	  avaintaidot	  
ovat	  mukana	  kaikissa	  strategioissa	  ja	  infrastruktuureissa	  
erityises@	  silloin,	  kun	  kyse	  on	  elinikäisestä	  oppimisesta.	  



Kahdeksan	  avaintaitoa	  1-‐5	  
	  Euroopan	  Neuvoston	  ja	  Parlamen:n	  suositus	  2006/962/EY,	  

•  Vies:ntä	  äidinkielellä,	  kykyä	  ilmaista	  ja	  tulkita	  käsiYeitä,	  ajatuksia,	  tunteita,	  
faktoja	  ja	  mielipiteitä	  sekä	  suullises@	  eYä	  kirjallises@	  	  

•  Vies:ntä	  vierailla	  kielillä,	  mikä	  edellyYää	  kulYuurienvälistä	  ymmärtämystä.	  	  
•  MatemaaVnen	  osaaminen	  ja	  perusosaaminen	  luonnon:eteiden	  ja	  tekniikan	  

aloilla	  -‐	  luonnonilmiöiden	  seliYämisessä	  hyödynneYävän	  @edon	  ja	  
menetelmien	  hallintaa,	  käyYöä	  ja	  soveltamista.	  	  Siihen	  kuuluu	  ihmisen	  
toiminnasta	  johtuvien	  muutosten	  ymmärtäminen	  ja	  jokaisen	  vastuunoYo	  
yksityisenä	  kansalaisena.	  

•  Digitaalisiin	  taitoihin	  kuuluvat	  @etoyhteiskunnan	  teknologian	  hallinta	  ja	  
krii_nen	  käyYö	  ja	  tätä	  kauYa	  @eto-‐	  ja	  vies@ntätekniikan	  (TVT)	  perustaidot.	  

•  Oppimistaidot	  eli	  oppimaan	  oppiminen	  liiYyvät	  oppimiseen,	  oman,	  joko	  yksin	  
tai	  ryhmässä	  tapahtuvan	  oppimisen	  tavoiYeiden	  määriYelyyn	  ja	  organisoin@in	  
omien	  tarpeiden	  mukaan	  sekä	  @etoisuuteen	  menetelmistä	  ja	  mahdollisuuksista.	  



Kahdeksan	  avaintaitoa	  5-‐8	  
•  Sosiaalisuuteen	  ja	  kansalaisuuteen	  lii6yvät	  taidot	  -‐	  	  henkilökohtaisia	  taitoja,	  

ihmissuhdetaitoja	  ja	  kulYuurien	  välisiä	  taitoja,	  jotka	  antavat	  yksilöille	  
valmiudet	  osallistua	  vaikuYaen	  ja	  rakentavalla	  tavalla	  yhteiskunta-‐	  ja	  
työelämään.	  Nämä	  taidot	  liiYyvät	  henkilökohtaiseen	  ja	  sosiaaliseen	  
hyvinvoin@in.	  Kansalaisuuteen	  liiYyvien	  taitojen	  ja	  erityises@	  sosiaalisten	  ja	  
polii_sten	  käsiYeiden	  ja	  rakenteiden	  (demokra@a,	  oikeus,	  tasa-‐arvo,	  
kansalaisuus	  ja	  kansalaisoikeudet)	  tuntemuksen	  avulla	  yksilöt	  voivat	  osallistua	  
ak@iviseen	  ja	  demokraa_seen	  toimintaan.	  

•  Aloitekyky	  ja	  yri6äjyys	  tarkoiYaa	  kykyä	  muuntaa	  ideat	  toiminnaksi.	  Siihen	  
sisältyy	  luovuuYa,	  innovoin@a	  ja	  riskinoYoa	  sekä	  kyky	  suunnitella	  ja	  toteuYaa	  
projekteja	  tavoiYeiden	  saavuYamiseksi.	  Yksilö	  on	  @etoinen	  työnsä	  
laajemmasta	  kehyksestä	  ja	  kykenee	  hyödyntämään	  uusia	  @laisuuksia.	  
Aloitekyky	  ja	  yriYäjyys	  ovat	  myös	  perusta	  erityistaidoille	  ja	  -‐@edolle,	  joita	  
tarvitsevat	  sosiaalista	  tai	  kaupallista	  yritystoimintaa	  käynnistävät	  tai	  siihen	  
osallistuvat	  henkilöt.	  Tähän	  pitäisi	  sisältyä	  @eto	  ee_sistä	  arvoista,	  ja	  sen	  pitäisi	  
edistää	  hyvää	  hallintotapaa.	  

•  Tietoisuus	  kul6uurista	  ja	  kul6uurin	  ilmaisumuodot	  -‐	  ymmärrys	  siitä,	  mikä	  
merkitys	  on	  ajatusten,	  kokemusten	  ja	  tunteiden	  luovalla	  ilmaisemisella	  eri	  
välineiden	  avulla	  (musiikki,	  esiYävät	  taiteet,	  kirjallisuus	  ja	  kuvataiteet).	  



Pohdintaa!	  
•  Miten	  nämä	  avaintaitosuositukset	  on	  oteYu	  
huomioon	  eri	  maiden	  opetussuunnitelmissa?	  

•  Kuka/milloin/	  ja	  missä	  aineessa	  opeYaa	  
sosiaalisuuteen	  ja	  kansalaisuuteen	  liiYyviä	  
ihmissuhdetaitoja?	  

•  Miten	  rohkaista	  nuoria	  osallistumaan	  
ak@iviseen	  ja	  demokraa_seen	  toimintaan?	  

•  Miten	  edistää	  nuorten	  aloitekykyä,	  riskinoYoa	  
ja	  yriYäjyyYä?	  
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