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Aikakausi kriittisessä tilassa? 

►Jälkitraditionaalisuus: yksilöllistyminen 
 yksilöllisen vapauden lisääntyminen, henkilökohtaisen 

vastuun lisääntyminen 

 ”elämänpolitiikka”, ”riskiyhteiskunta”  

►Informaatioyhteiskunta & medioituminen 
 median valta, tietotalous 

 mediakasvatus, tiedonkäsittelytaidot 

►Taloudellinen globalisaatio 
 maailman pienentyminen, talouden verkostot, globaali 

eriarvoisuus ja vastuu 



► Jälkiteollinen yhteiskunta: rakennemuutos 
 palkkatyön murros: työn ja työurien muutos, 

pätkätyöläisyys, tilapäistyöt, prekariaatti  

 suorittavien ja (alemman) keskiluokan ammattien 
kurjistuminen, outsourcing & offshoring 

 oman paikan löytämisen vaikeus nuoruusiässä 

►Kulutuskeskeisyys ja kaupallistuminen 
 työeetoksen vaihtuminen kulutushedonismiin 

 identiteettien shoppailu 

►Kulttuuriglobalisaatio & monikulttuurisuus 
 monikulttuuristuminen  

 kulttuurivaikutteiden maailmanlaajuisuus 



►Tieteellis-teknologinen kehitys 

 teknologisen kehityksen uudet eettiset ongelmat 

 riskit ja mahdollisuudet, esim. energiantuotanto, 
biomedikalisaatio, geenimuuntelu jne. 

►Ekologia ja ympäristökysymykset 

 paikalliset ekologiset ongelmat 

 maailmanlaajuiset mullistavat kriisit (ilmastonmuutos) 

 luonnon ja eläinten arvot ja oikeudet 

 

Jne. jne. jne.  



Haasteiden mittakaava + aikakauden monimutkaisuus 
+ yksilön voimattomuus 

= Välinpitämättömyys? Epätoivo? Relativistisuus? 
Itsekkyys? 



Samaan aikaan tallennetun tiedon (datan) määrä, tiedon 
automaattisen käsittelyn teho (komputaatio), uuden 
(tieteellisen) tiedon tuottamisen tahti ja tietosisältöjen 
(informaation) välittämisen nopeus ja kattavuus 
(kommunikaatio) ovat jatkuvasti kasvaneet, 1980–2000-lukujen 
aikana välillä jopa eksponentiaalisesti (laskutavasta riippuen) 

 

Onko tiedon lisääntymisessä siis avaimet ongelmien ratkaisuun?   

Ei, jos tietoa (knowledge) ei kyetä yhteiskunnallisesti 
käyttämään ja suodattamaan yksilölliseksi ja yhteisölliseksi 
tietämykseksi (knowledge) ja siihen perustuvaksi toiminnaksi 



Viime vuosina eniten huomiota kiinnittäneitä yhteiskunnallis-
poliittisia ilmiöitä ovat olleet 

 keskustelun polarisaatio  

 kaikukammiot ja sosiaaliset kuplat (echo chamber) 

 vahvistusvinoutumat (confirmation bias) sekä  

 valemediat (fake news)  

– jotka kaikki liittyvät toisiinsa ja ovat ilmenneet ajankohtaisissa 
poliittisissa tapahtumissa (pakolaiskriisi, ulkomaalaisviha, 
hybridisodankäynti, Brexit ja US-presidentinvaalit ym.) 

Nämä ilmiöt ovat entisestään voimistaneet huolta siitä, että 
tarvitaan lisää valistusta  koulun on tarjottava enemmän 
tietoja ja taitoja, jotta tietämyksellä olisi vaikutusta 
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Mutta ongelma on mutkikkaampi:  

Psykologisten tutkimusten valossa ongelma ei ole vain, että 
ihmisiä on helppo harhauttaa, jos heiltä puuttuu tietoa ja 
lukutaitoa – vaan siitä, että yksilöt jopa puolitietoisesti haluavat 
uskoa lähteitä ja väitteitä, jotka tajuavat epäluotettaviksi 

Ts. ihmiset valikoivat informaatiota tukemaan 
ennakkokäsityksiään (mikä tuottaa mielihyvää ja suojaa omaa 
identiteettiä)  motivaatio uskoa epäilyttävääkin informaatiota  

Siten pelkkä faktoihin vetoaminen ei toimi – ellei samalla vedota 
tunteisiin ja persoonallisuuden perustavampiin tasoihin 

(Esim. Haidt, Bloom, Prinz; YourMorals, Moral Psych Group) 
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Lisäksi ihmistä eivät harhauta pelkästään tunteet ja sosiaaliset 
tarpeet  

vaan ihmisen rationaalisuus on itsessään kognitiivisesti 
rajoittunutta (bounded rationality)  

(Esim. Simon, Kahneman & Tversky, Gigerenzer, Stanovich, Bazerman) 

 

 

Samalla psykologiassa tiedostetaan, että nämä sosioemotionaaliset ja kognitiiviset 
piirteet eivät ole vain heikkouksia vaan alun perin evoluutiossa kehittyneitä toiminnan 
ja valitsemisen tarpeellisia apuvälineitä (ilman tunteita ihminen ei tekisi mitään; ilman 
rationaalisuuden rajautuneisuutta arkisten ratkaisujen tekeminen ja ympäristöön 
reagoiminen olisi liian hidasta)  

– mutta ne tuottavat sitä enemmän ongelmia, mitä mutkikkaampaa tietämystä ja 
ajattelua nykyajassa eläminen vaatii 

 
Ks. esim. ”Cognitive bias cheat sheet/codex” (seuraavalla sivulla) 
(https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18)  

(http://dailynous.com/2016/09/14/cognitive-bias-codex/)  
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Informaatiota on liikaa sulateltavaksi  mutta sitä 
suodatettaessa menetetään myös olennaista tietoa 

Merkitysvajeen vuoksi asiat eivät kytkeydy toisiinsa  mutta 
aukkoja täytetään helpoilla selityksillä, vetoavilla tarinoilla 
ja ennakkoluuloja vahvistavilla kuvitelmilla 

Ei ole riittävästi aikaa ajatella, hankkia tietoa ja jäsennellä sitä 
 mutta kiirehdittäessä päätöksiä virheiden määrä kasvaa 
ja turvaudutaan mustavalkoisiin nyrkkisääntöihin 

Muisti on rajallinen  jolloin olennaisia yksityiskohtia 
hukkuu, mutta toisaalta erottuvat yksittäistapaukset ja 
poikkeukset ylikorostuvat (vs. tilastolliset 
todennäköisyydet), omakohtaiset satunnaiset kokemukset 
painuvat mieleen vahvemmin kuin anonyymi, kollektiivinen 
ja yleistettävissä oleva asiantuntijatieto  



Ihmisyksilöiden ajattelun vinoutumat eivät ole uusi havainto, 
vaikka niiden psykologista empiriaa on tutkittu lisääntyvästi 
vasta viime vuosikymmeninä  

 

Koko filosofisen ajattelun historia kehkeytyi ennen kaikkea 
juuri pyrkimyksenä tiedostaa ongelmat ja kohentaa ajattelun 
taitoja, ts. opettaa ajattelemista ja päättelyä (dialektiikkaa; 
kuten jokainen Platonia tai Aristotelesta lukenut jo toki tietää)  

 



Esim. uuden tieteellisen menetelmän (havainnoinnin, kokeiden ja 
induktiivisen päättelyn) sekä tieteellisen maailmankuvan merkittävä 
edistäjä, filosofi Francis Bacon (1561–1626):  

ns. ”idolikritiikki” ajattelun harhakuvia vastaan (idola mentis; vrt. 
myöh. ideologiakritiikki) teoksessa Novum Organum (1620) 

 Heimon idolit (idola tribus): ihmiselle ominainen havaintokyky 
oletetaan yleispäteväksi ja virheettömäksi (eikä omalla tavallaan 
lajinomaisesti rajoittuneeksi) 

 Luolan idolit (idola specus): yksilön ajatteluun pinttyy virheellisiä 
ennakkokäsityksiä (kasvatus, ympäristö, omat taipumukset jne.) 

 Torin idolit (idola fori): kieli ja sanat ohjaavat ajattelua harhaan  

 Teatterin idolit (idola theatri): perinteisiä uskomuksia ja dogmeja 
omaksutaan kyseenalaistamattomasti  



Mikä ratkaisuksi?  

Kun tiedollinen edistys lähti kiihtyvään vauhtiin Baconia 
seuranneena aikana 1600-luvulla (eikä ole sittemmin hidastunut), 
avaimena oli ennen kaikkea yksi keskeinen oivallus:  

Tietomme lisääntyy kollektiivisen tutkimuksen ja yhteisen 
ajattelun avulla  yhteistyö, dialogi ja debatti korjaavat yksilöllisen 
ajattelun vinoutumia ja harhoja 

Ratkaisu ei siis löydy yksilötasolta vaan yhteisöllisistä tutkivista 
käytännöistä, kommunikaatiosta ja tiedonvaihdosta, vertais- ja 
uudelleenarvioinnista, kritiikistä ja itsekritiikistä, sosiaalisen 
reflektion ja itsereflektion yhdistämisestä  

Pätee myös moraaliseen, oikeudelliseen ja poliittiseen edistykseen 
(ajattelun- ja sananvapaus, demokraattiset käytännöt ja 
pelisäännöt, yhteiskunnallinen keskustelu, tiedonvälitys jne.) 



Tietäminen ja tiedon lisääntyminen on siten kollektiivinen prosessi, ei 
yksilöllinen lopputulos.  

Kehittynein tiedolle omistettu instituutio ja käytäntö eli tieteellinen tutkimus 
toimii prosessimaisesti  ei lopullisia totuuksia, vaan käsitysten 
vahvistumista ja kumoutumista (fallibilismi ennemmin kuin verifikaatio; 
todennäköisyys pikemmin kuin yksiselitteinen totuus) 

Mutta tiedon käytön yhteiskunnallinen ongelmallisuus säilyy silti:  

myös tieteellistä tietoa ymmärretään ja käytetään väärin (koska ei tajuta sen 
prosessuaalista, kertyvää ja fallibilistista luonnetta) ja sen vaikuttavuus voi 
jäädä heikoksi: poikkeustapaukset ylikorostuvat, omalta kannalta 
epämiellyttävä tieto suodatetaan ja selitetään pois, tilastollisten yleistysten 
ideaa ei ymmärretä jne. jne.  

 

(Seuraavassa esim. Schoenfeld & Ioannidis 2013; ks. myös 
https://www.vox.com/2015/3/23/8264355/research-study-hype) 
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Kuitenkin yksilöiden pitää oppia, jotta yhteistoiminta onnistuisi. 
Mitä siis pitäisi ajatella edellä sanotun valossa tietämisestä, 
oppimisesta ja kouluopetuksesta?  

Tietojen, taitojen ja tunteiden kehittäminen yhteispelissä  
 kriittinen, luova ja rakentava ajattelu, opiskelutaidot, 
itsereflektiokyky, metakognitiot, yhteistyö- ja tunnetaidot 
(sosioemotionaaliset valmiudet, moraaliset taidot), tutkimustaidot, 
kommunikaatio- ja mediataidot  

Kokonaisuuksien hahmottaminen  
 laajemmat tietorakenteet, kehittynyt ja monipuolinen 
maailmankuva, metatietämys  

 YLEISSIVISTYS (joka lähtee perusvalmiuksista ja maailmankuvan 
jäsentämisen perusteista eli YLEISESTÄ kohti erityistä ja yksittäistä)  

 

 



Mutta (ja nyt voidaan laittaa hiukan suitsia koulunuudistuksen 
parhaillaan jälleen kerran kiihkeälle visioimiselle): 

  

Tiedonkäsittelyn taidot eivät kehity ilman tietämystä 

 

”Sirpaleisuuden” ongelma ei sinänsä synny oppiainejaosta 
(vaan juuri sitä pyrittiin ratkaisemaan oppiaineita 
kehittämällä) 

 

 



Ajattelun taitoja voidaan oppia vain käyttämällä niitä joidenkin 
ajattelun sisältöjen käsittelemisessä 

 on hallittava tietosisältöjä, jotta voidaan opetella niiden 
käsittelytaitoja  

 uuden tietämyksen omaksumista edesauttaa metatietämys eli 
laaja edeltävää tietämys kokonaisuuksista ja niiden osista 

 tietämyksen on oltava sisäistynyttä, jotta se voi vaikuttaa 
asenteisiin ja toimintaan (eikä omaa maailmankuvaansa voi ”katsoa 
googlesta”) 

 

Oppiaineet ovat yhä yleissivistyksen ytimessä 

 nykyiset oppiaineet ja niiden yhteys tieteenaloihin kehittyivät ja 
vakiintuivat nimenomaan ratkaisuna kouluopetuksen 
”sirpaleisuuteen”  

 kaikkein sirpaleisinta on huonosti toteutettu ilmiöoppiminen  

 

 



1960-luvulta alkaen kognitiivisen oppimistutkimuksen, opetuksen 
teorian ja opetussuunnitelma-ajattelun kehittyminen rinnakkain 
(esim. structure of the disciplines -ajattelu; mm. Bruner, Schwab, 
Shulman ym.) 

 laadukas oppiminen (ymmärtäminen) on tutkivaa oppimista ja 
sitä tukee kokonaisuuksien jäsentyminen ihmismielessä 
kognitiivisiksi tietorakenteiksi  

 tutkivalle toiminnalle antavat kehittyneimmän mallin 
tieteenalojen tutkimustavat ja kehittyneimmät tietorakenteet ovat 
tieteellisen tiedon ja tieteenalojen käsitteellisiä, mallintavia ja 
teoreettisia rakenteita ja hierarkioita 

        tutkiva oppiminen   tieteenalojen tutkimustavat  

 kognitiiviset rakenteet   disiplinääriset rakenteet  

            oppiaineet   tieteenalat                                         

 

 



Kiinnittämällä tutkiva oppiminen ja opetussuunnitelman 
sisältörakenteet parhaaseen ihmiskunnan kehittämään 
kollektiiviseen tiedon hankinnan käytäntöön eli tieteisiin 
vakiinnutettiin moderneja oppiaineita ja annettiin mm. vankka 
perusta opettajien pätevyyden määrittelylle ja 
opettajankoulutukselle (Suomessa tämä tehtiin niin 
edistyksellisesti, että yliopistoihin ja normaalikouluihin virtaa 
vierailijoita kaikkialta maailmasta sitä ihmettelemään) 

 

Ei kuitenkaan pidä ajatella, että kaikki olisi nyt ja yhä ok 

Mutta villakoiran ydin ei ole tuntijaossa ja oppiaineissa vaan 
siinä mitä on oppiaineiden sisällä ja välillä 

  

 



Nykyiset oppiaineet edustavat tärkeitä ja perustellusti 
yleissivistykseen kuuluvia tietorakenteita ja ajattelun taitoja 

mutta:  

 niiden (tieto)sisällöillä on taipumus paisua (tiedollisen 
osaamisen testaamisen, yo-kokeiden, oppikirjojen, 
aineenopettajien taustan ja lyhyen pedagogisen koulutuksen 
jne. vuoksi); huom.: tämä ei koske vain reaaliaineita vaan 
myös matematiikkaa ja kieliä 

 oppiaineiden välisten kytkentöjen mahdollisuuksia ei kyetä 
toteuttamaan kouluissa täysipainoisesti  

 yleissivistyksen termiä käytetään taajaan, mutta itse ilmiön 
ja käsitteen tarkentava jäsentely on harvinaista ja pinnallista 



YLEISSIVISTYS, peruspiirteitä: (vrt. sivistysteoria, esim. Klafki)  

 kenen tahansa tarvitsemaa ja kaikille yhteistä (lukion osalta etenkin 
kenen tahansa asiantuntijatehtäviin, akateemisiin ammatteihin ja johtaviin 
asemiin päätyvän tarvitsemaa)  

 kokonaisvaltaista (ihmisen kehityksen kaikki olemispuolet – moraali, 
tietämys, kehollisuus, tunteet, estetiikka jne. – huomioon ottavaa) 

 kokonaisuuksien ja yleisen (rakenteet, periaatteet, kriteerit jne.) 
hahmottamista edistävää 

 itseymmärrystä ja itsenäisyyttä kehittävää (itsereflektio, metakognitiot) 

 yhteisymmärryksen, kommunikaation, sosiaalisen toiminnan ja 
solidaarisuuden valmiuksia vahvistavaa 

 kulttuurin, yhteiskunnan ja maailman polttavimpien ongelmien 
kohtaamista edesauttavaa 

 arvorationaalista (vs. välineellistä) eli arvojen ja päämäärien 
ajattelemista tukevaa (moraali, oikeus, politiikka)  

 

https://koulujasivistys.wordpress.com/2017/09/16/sivistyksen-kasitteen-tieteellisia-maaritelmia/


Oppiaineet eivät tässä suhteessa yhteismitallisia, eivät 
vaihdettavissa toisiinsa eivätkä tasalaatuisia koostumukseltaan 
 edeltävään tapaan ymmärrettyä yleissivistystä ei synny 
siten, että pistetään oppiaineet sekaisin laatikkoon ja kukin 
poimii vain haluamansa paketin niistä  

  

Seuraavassa tyypiteltynä lukion reaaliaineita – pois lukien 
terveystieto, jonka asema lukion reaaliaineena on oudoin 
(myös siksi, että päällekkäisyyttä muiden aineiden kanssa on 
paljon) ja tuorein (kaikki muut psykologiaa myöten esiintyivät 
itse asiassa jo 1800-luvulla, vaikka modernisoituivatkin 
suhteessa tieteenaloihin vasta myöhemmin) 



 fysiikka, kemia: muistuttavat eniten yksittäisiä tieteenaloja (perinteisimmät luonnontieteet); 
pisimmälle erikoistuneita ja teknistyneitä, kokeellinen tutkimus olennaista 

 biologia: biotieteiden, ympäristötieteiden ja ekologian koostetta; kestävän kehityksen 
periaate keskeinen (kuten myös maantieteessä)  

 maantiede: yhdistelmä luonnon- ja kulttuuritieteellisiä näkökulmia (Suomessa hiukan 
edelliseen painottunut, joissain maissa yhteiskuntatieteellisempi); globaalit kehityskysymykset 

 eri uskonnot ja elämänkatsomustieto: keskenään hyvin erilaisia oppiaineita, toisaalta paljolti 
traditioon tutustumista (uskonto), toisaalta yleistä maailmankuvan ja -katsomuksen 
monitieteistä jäsentelyä (et); kulttuurien ja arvojen kohtaaminen ja ymmärtäminen keskeistä 

 historia: yhdistelmä menneisyyden tuntemusta ja itseymmärrystä, kulttuuriperintöä, 
historiakulttuuria sekä historiantutkimusta tieteenä 

 yhteiskuntaoppi: erittäin monitieteinen (politologia, sosiologia, hallintotiede, oikeustiede, 
taloustiede jne.); kansalaistaidot, yhteiskunnallinen osallistuminen, demokratia 

 psykologia: nykyään jopa enemmän monialainen tutkimuskenttä kuin yksi tiede (sisäisestä 
yhtenäisyydestä ei yksimielisyyttä; neurops., kognit.ps., kehitysps., persoonallisuusps., kliininen 
ps., sosiaalips. jne.); itsetuntemuksen, metakognitioiden ja oppimaan oppimisen oppiaine 

 filosofia: länsimaisen ajattelun käytäntöjen moninainen perinne sekä toisaalta yliopistojen 
ytimen muodostanut tieteenala; kokonaisuuksien hahmottaminen, tiedon järjestelmien 
jäsentely, muiden tieteenalojen suhteet ja perusteet, eettinen osaaminen, sisällöllisen kriittisen 
ja itsekriittisen ajattelun ja argumentaation perustaidot 



Vaikka reaaliaineilla on kiinteät yhteydet tieteenaloihin, 
kannattaa silti huomata, että niistä monet ovat jo sellaisenaan 
monitieteisiä koosteita eli niissä on jo runsaasti sisäistä 
integraatiota  

 

Samoin kannattaa tajuta, että oppiaineet tuovat näkyviin 
keskeisiä luonnon, kulttuurin, yhteiskunnan ja ihmisen 
olemispuolia 

Ne ovat jäsentyneitä näkökulmia, ajattelu- ja 
tutkimustyyppejä sekä tietorakenteita, joita yhdessä tarvitaan 
kokonaisuuksien hahmottamiseen ja maailmankuvan 
muodostamiseen 



Oppiaineita voi asettaa myös yleisyyden/erityisyyden perusteella janalle, jolloin 
toistuu se entuudestaan tuttu seikka, että humanistis-yhteiskuntatieteellinen 
tietämys on (myös tieteen historiassa) luonteeltaan generalistisempaa ja 
luonnontieteellinen spesialisoituneempaa (yksittäisten aineiden tarkka sijoitus on 
toki makuasia) 
 

  

 

 

Yleisempi, arvorationaalinen Erikoistuneempi, välineellinen 

FI   ET/UE  HI/YH  PS  BI/GE      KE   FY 

- Jokaisen pitää yrittää ajatella ja 
hahmottaa itse omakohtaisesti 
kehittääkseen itsereflektio- ja 
yhteistyövalmiuksiaan 
 
- Hyöty saadaan irti, jos 
mahdollisimman monet 
kansalaiset ymmärtävät laajasti 

- Asiantuntijat voivat kertoa (ja 
heitä tarvitaan kertomaan), miten 
asiat ovat 
 
 

- Hyöty saadaan irti kun osa 
kansalaisista erikoistuu pitkälle ja 
laadukkaasti 



Koulun kehittämisessä merkittäviä inhimillisiä kollektiivisia käytäntöjä 
ja kenttiä on toki muitakin kuin vain tieteellinen tutkimus (johon olen 
tässä teemassa fokusoinut). Koulutus (kasvatus, sosialisaatio, 
oppiminen) kannattelee muita käytäntöjä arvostuksineen:  

 Tiede: tieto ja tietämys 

 Taide/esittävä kulttuuri: esteettinen ilmaisu, kokemus ja ymmärrys 

 Politiikka: yhteisten asioiden hoitaminen, demokratia 

 Laki ja oikeus: oikeudenmukaisuus 

 Etiikka, moraalinormit, katsomukset, uskonnot: moraalinen hyvä 

 Työelämä: itsellisyys, itsetoteutus, hyödyllinen tuottaminen 

Näissä kaikissa tavoitellaan siis (parhaimmillaan) jotakin sisäistä, 
sisällöllistä ja itsessään arvokasta hyvää, jolla on sivistyksellinen 
merkitys ihmisen ja kulttuurin kehityksen kannalta 



Mutta entä ns. ”markkinat”, ”elinkeinoelämä”?  

 Talous: raha on amoraalinen mittari ja väline, ei itseisarvoinen hyvä 
 markkinat vastaavat mihin tahansa kysyntään (mielihyvä, vietit, 
halut) sellaisella tarjonnalla, joka tuottaa voittoa ja jota ei ole erikseen 
kielletty 

 

Markkinoita tarvitaan ja niitäkin on koulutuksella ruokittava, koska 
elämme kapitalistisen talousjärjestelmän ehdoilla (tuorein 

kansantalouksien kilpailukykyarvio: The Global Competitiveness Report 2017–2018)   

 mutta kyetäänkö ne koulutuksen kehittämisessä pitämään 
alisteisina muille edellä mainituille, itseisarvoisille ja ihmisyhteisöjen 
moraalia, tietämystä ja rationaalisuutta edistäville kollektiivisille 
käytännöille?  
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Lopuksi, oman tietämyksen rajojen tajuaminen, 
tietämättömyyden tiedostaminen (muistetaan Sokratesta) on 
olennainen osa itseymmärrystä:  

 

”Kun niin monet nykyisin liioittelevat tietojensa määrää, on 
terveellistä tulla muistutetuksi ymmärryksensä rajoista. 
Tämänkin voi runous tehdä, vieläpä kauniisti ja 
nautinnollisesti.” 

(Vesa Rantama, runouslehti Tuli & Savun pt., HS 4.10.2017)  

 

 


