Från kunskap till kompetens
– vi spränger begränsningarna i sinne och system
var namnet på Framtida kompetenser seminariet i Finland. Seminariet
ordnades den 29 oktober 2007 i Riksdagshuset i samarbete med
riksdagens internationella forum, främst de som arbetar med Nordiska
rådet och Turku handelshögskolas enhet för framtidsforskning.
Seminariet väckte stort intresse, 50 personer deltog och ca 25 var i kö. Intresset innebär
också att någon form av fortsättning ordnas 2008.
Leena Jokinen, Finlands representant i Tänketanken och framtidsforskare presenterade
tänketankens arbete och rapporten. Eftersom deltagarna satt i riksdagshuset ordnades
en omröstning om de 19 budskap som tänketanken för fram i rapporten. Alla 50
deltagare fick 3 nej röster och 3 ja röster. Dessa fick man sedan ge åt vilket budskap
som helst. Man kunde förstås också låta bli att rösta eller använda bara någon av sina
röster. Resultatet på röstningen ger en inriktning på de ämnesområden som kan
fördjupas och bearbetas mer under ett uppföljningsseminarium 2008. Främst kommer då
de områden som fick flest ja röster att bearbetas.
Flest ja röster fick
7 Det går att systematisera framtidens kompetenser i tre huvudgrupper som på olika sätt
förutsätter varandra: personlig kompetens, social kompetens och yrkeskompetens.
Näst mest fick
4 För att vi ska kunna organisera ett lärande som verkligen utvecklar kompetens inom
olika områden måste vi öka förståelsen för kompetensbegreppets samtliga dimensioner.
Förmåga, vilja, kunskap och färdighet utvecklas med olika metoder och i olika
situationer.
Tredje mest röster fick
9 Det formella vuxenutbildningssystemet bör organiseras så att det möter samtliga
vuxnas behov av kompetensutveckling. Oavsett vilken utbildningsbakgrund man har och
oavsett om man är i arbete eller är arbetslös.
Mest nej röster och det som alltså i Finland spontant var minst intressant och som man
inte anser sig behöva satsa på var
19. Nu är det tid att formulera en vision för Norden som medborgarna i samtliga nordiska
länder kan identifiera sig med om vi ska kunna upprätthålla våra starka kulturella
värdegrunder och bygga vidare på de styrkepositioner dessa ger oss.
När röstningen var avgjord vad det dags för lunchpaus och sedan talade framtidforskare
Anita Rubin om Framtidsbilder inom vuxenutbildningen. Det som väckte mest intresse
var kanske hur en värld full av information och splittring och individbaserade lösningar
kan gestaltas som en helhet och vilka utmaningar innebär denna gestaltning för
bildningen.
Kaffe följde och sedan gavs plats för tre kommentarer. En av Finlands centrala
utmaningar är en producerande, lycklig, aktivt deltagande vuxen – hur stöder vi honom,

ger honom möjligheter, vem är han / hon? Outi Mäkelä från riksdagens framtidsutskott
lyfte bland annat fram den demografiska utvecklingen och dess utmaningar för vuxnas
lärande, livslånga lösningar vilka är de i dag och vilka borde de vara i morgon. Mer
samarbete över gränser efterlystes. Satu Ågren från Finlands näringsliv EK utgick från
den framtidsrapport som EK sammanställt. Flere inriktningar sammanföll med
tänketankens rapport . Det som betonades mer i EK.s rapport var nätverkens betydelse
och kraft för lärande och utveckling.
Saana Siekkinen från Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC jämförde också
tänketankens rapport med det framtids arbete som FFC gjort. Den utmaning hon ville
poängtera och som också nämndes i tänketankens rapport var att arbetsmarknadens
flexibilitet utmanar i synnerhet yrkesutbildningen, här behövs ändringar snabbt och klart
mer samarbete mellan olika utbildningsarrangörer och också med arbetsmarknaden.
Deltagarna var nöjda och ville gärna fortsätta samtalet om framtida kompetenser 2008.

Tulevaisuuden kompetenssit – NORDISK TÄNKETANKIN
Pohjoismaisen ajatusriihen kansallinen seminaari
Eduskuntatalossa 29.10.2007 klo 10-15

OHJELMA
9.30 -10.00

Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00 -11.30 Pohjoismaisen ajatusriihen tuloksia ja väittämiä Pohjolan tulevaisuuden
kompetensseista
Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus
11.30 -12.30 Lounas
12.30 -13.30 Aikuiskoulutuksen tulevaisuudenkuvat,
Anita Rubin, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
13.30 -13.45 Kahvi
13.45 -15.00 Puheenvuoroja Suomen kehityksen keskeisimmistä haasteista - Tuottava
onnellinen osallistuva aikuinen Suomessa
Tulevaisuusvaliokunnan edustaja Outi Mäkelä
ja kommenttipuheenvuorot EK:sta Satu Ågren
ja SAK:sta Saana Siekkinen
15.00 Päätös

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Pohjoismainen ministerineuvosto / Nordisk tänketank ja
Aikuisen oppimisen pohjoismainen verskosto, Suomen eduskunnan kansainvälinen yksikkö
Pohjoismaiden neuvosto ja Turun kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden tutkimuskeskus

