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Aluksi mietittäväksi: 

 

Millainen muisto opiskelijalle pitäisi jäädä aikuislukiosta?   

Millaisiin sanoihin (määreisiin/adjektiiveihin) se tiivistyisi?  

(Mieti ja pidä mielessä tai kirjoita ylös 1–3 sanaa)  

 

 
 



W. Ruin: Onnellisuus ja kasvatus (1905): 

”...liian paljon on kasvatusajattelijoissa hillitsemätöntä optimismia, 
ihanteiden läheisiä kangastuksia, jotka tuottavat heidän sydämelleen täyttä 
kunniaa, mutta lakkaamatta väistyvät todellisuuden aallonnousua ja tuimia 
tuulia, – ja niin voi yksi ja toinen historiantutkija väittää, ettei ihmiskunta 
aikojen kuluessa, huolimatta kaikesta mitä on tehty, ole tullut sanottavasti 
siveellisemmäksi eikä onnellisemmaksi. Joku erehdys siis kai on olemassa 
pedagogiemme puolella.  

Mitä he sitten jättävät huomioon ottamatta, kun he niin herkkäuskoisesti 

ennustavat meille onnellisuutta tarjoavaa tulevaisuutta?” 



Onko arvokeskustelulla ja hyvien asioiden kirjaamisella 
merkitystä? 

Onko arvokeskustelulla todellista (käyttö)arvoa? 

Vaikuttaako arvokeskustelu? 

 

  

 

 



2000-luvulla moraalitutkimuksessa on yhä enemmän kartoitettu 
moraalisuuden psykologisia lähtökohtia emootioiden ja 
rationaalisuuden yhteispelinä (esim. YourMorals, Moral Psych Group; Suomessa 

esim. Elisa Aaltola, hermithounds.com) 

 

Moraaliset reaktiomme ovat moraalipsykologisten tutkimusten mukaan 
enemmän intuitiivisia (spontaaneja) kuin kuvittelemme – eli 
vähemmän harkittuja ja tietoisia kuin luulemme  

Spontaanien intuitioiden taustalla on tunteita ja tiedostamattomasti 
omaksuttuja tottumuksia, ennakkoluuloja, stereotypioita, kulttuurisia 
malleja (sosialisaatiota), asenteita  

Siten keskustelu tai arvoihin vetoaminen ei toimi – ellei samalla vedota 
tunteisiin ja persoonallisuuden perustavampiin tasoihin, jotka 
vaikuttavat asenteisiin 

 

https://www.yourmorals.org/
http://www.moralpsychology.net/
http://www.hermithounds.com/


Mistä asenteet, intuitiot ja taipumukset tulevat? 

Osittain varmasti synnynnäisiä asennoitumistapoja 
(temperamentti jne.; esim. liberaalien ja konservatiivien eroja 
havaittu joissain tutkimuksissa hyvin perustavallakin tasolla) 

Mutta paljolti ne ovat opittuja tottumuksia, jotka ovat 
vakiintuneet toistamisen myötä (vrt. kreikkalaisten filosofien 
käsitykset hyveistä luonteenpiirteinä, kreik. ethos)  

 

Tottumuksia puolestaan opitaan yhteisöllisessä 
vuorovaikutuksessa ja omaksumalla sellaisia toimintatapoja, 
joita yhteisössä suositaan ja toistetaan (tavat, lat. mores)  

 

  

 



Siten voi väittää, että pohjimmiltaan yhteisölliset käytäntömme ovat 
näiden kaikkien tasojen taustalla 

 

käytännöt  tavat  tottumukset  asenteet  intuitiot  moraali 

 

Ja tästä seuraa, että jos halutaan muuttaa moraalia, pitäisi pyrkiä 
muuttamaan yhteisiä käytäntöjä.  

 

 

 

  

 

 

käytännöt arvot 



Ja kyllähän kouluun/koulutukseen/opetukseen/lukioon on aina 
kohdistunut paineita ja odotuksia käytäntöjen uudistamisesta 

 

Läpi historian kasvatus ja koulutus ovat olleet loputtomien 
vaikutusyritysten kohteena 

 

Lukuisat tahot ja voimat ovat visioineet ja esittäneet vaatimuksia, 
määräyksiä, toivomuksia, neuvoja, tilauksia, kieltoja, 
päämääriä… kasvattajien ja opettajien toimintaa varten 

 

  

 

 



KUNINGAS /  VALTIO 
POLIITTISET 
INSTITUUTIOT  

OMISTAJAT / RAHOITTAJAT  

TALOUS, ELINKEINOELÄMÄ 

TIETÄJÄT / PARANTAJAT 

TIEDE, TUTKIMUS, YLIOPISTOT 

KIRKKO / PAPIT  

USKONNOT 

KOULU  

…ja monet muut… 



Näitä ajasta toiseen vaihtelevia paineita kanavoivat 
koulutuspolitiikka ja koulutushallinto opettajien arkeen 

Ja lisäksi opiskelijoista itsestään ja heidän taustastaan 
(perheistään) tulevat odotukset, jotka näkyvät usein 
suoremmin opettajan arjessa  

 

Voisi väittää, että koskaan aiemmin ei ole samanaikaisesti 
kohdistunut koulutukseen yhtä paljon uudistusvaatimuksia, 
eikä opettajien kompetenssiin yhtä paljon eri suuntiin 
osoittavia odotuksia kuin nyt 

 
Tommi Kinnunen: ”Kaikilla on mielipide koulusta, mutta opettajilta ei 

kysytä mitään” https://yle.fi/uutiset/3-9943166  

 
 

https://yle.fi/uutiset/3-9943166
https://yle.fi/uutiset/3-9943166
https://yle.fi/uutiset/3-9943166


Ovatko koulutukseen/opetustyöhön vaaditut muutokset sekä 
uudistushankkeet perusteltuja ja mielekkäitä  

• kasvatuksellisesti ja eettisesti?  
• pedagogisesti ja opiskelijoiden inhimillisten tarpeiden 

kannalta?  
• opettajan työn luonteen kannalta (työolosuhteiden 

parantaminen, työn tyydyttävyyden ja mielekkyyden 
lisääminen jne.)? 

• yhteiskunnan ja maailman muuttumisen kannalta?  

... vai yksinomaan esim.  

• kustannustehokkuutta painottavasta ’panos-tuotos’ -
näkökulmasta?  



  

Millaisessa maailmassa nyt ollaan?  

Millainen on yhteiskunta arvokäsityksineen 
opettajan ympärillä? 

 



Hierarkkinen 1800-luvun maailmankuva (esim. Snellman) 

      valtio (yksityinen ja  
       yhteinen hyvä) 
     uskonto (kristinusko) 
 
    ihmiskunta 
 
   kansakunta / isänmaa 
 
   perhe / suku / heimo 
 
yksilö (mies) 



Modernin ajan ”Panopticon” 

• Kaikki tieto saavutettavissa 
järjellä ja empiirisellä 
tutkimuksella 

• Oikea moraalikin voidaan 
löytää järkeilemällä 

• Ihminen suunnittelee ja 
rakentaa maailmaan 
järjestyksen (utopiat, 
hallinnointi) 

• Valistuksesta 
maailmansotiin 



Yksilön paikka 2000-luvulla 

  

yksilö 

yhteisöt 
media 

ystävät 

politiikka 

uskonnot harrastukset 

perhe, suku 

sos.verkostot työelämä 

parisuhde 

kulutus 

katsomukset 

lapset 

tiede 

taide koulutus 

…jne... 



Myöhäismodernin ajan rihmastollisuus 

• Maailman 

o järjestäytymättömyys 

o perustattomuus 

o kaoottisuus 

o verkostollisuus 

o keskiöttömyys 

o hallitsemattomuus 

o ennakoimattomuus 

• 2000-luvun alku, nykyaika 



Moderni aika 

 varmuus, pysyvyys, 
yleispätevyys 

 yhteiset moraaliset 
totuudet löydettävä 

 yhdenmukaisuus 

 säännöt 

 järjestyksen kaipuu 

 joko–tai  

Myöhäismoderni aika 

 epävarmuus, satunnaisuus, 
suhteellisuus 

 ei yksiselitteisiä moraalisia 
totuuksia, kiistoja on aina 

 erot, toiseus, kulttuurisuus 

 kohtaaminen 

 epävarmuuden hyväksyminen 

 sekä–että  

Moraalitilanteen muuttuminen  



 

 

Opettajan ja koulun kannalta näyttää esim. 

tältä:  



 

 

 

 

 
 
 
 
(Kiviniemi,  
Opettajan  
työtodellisuus  
haasteena  
opettajan- 
koulutukselle, 
2000) 



Nykytilanne koko yhteiskunnan mittakaavassa 

►Taloudellinen globalisaatio 
 maailman pienentyminen, talouden verkostot, globaali 

eriarvoisuus ja vastuu 

►Kulttuuriglobalisaatio & monikulttuurisuus 
 monikulttuuristuminen  

 kulttuurivaikutteiden maailmanlaajuisuus 

►Informaatioyhteiskunta & medioituminen 
 median valta, some, mediakasvatus 

 digitalisaatio, tiedonkäsittelytaidot, tietotalous 



► 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 

►Yksilöllistyminen  
 perinteiden merkityksen väheneminen 

 identiteetin rakentaminen, ”identiteettipolitiikka” 

►Kulutuskeskeisyys ja kaupallistuminen 
 työeetoksen vaihtuminen kulutushedonismiin 

 identiteettien shoppailu 

 



►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 

 kestävä kehitys ja ”ekososiaalinen” sivistys  

 

Jne. jne. jne.  



KRIISI 
…näyttää olevan tämän ajan ominaispiirre… 

kasvatuksen… 
koulun... 

vanhemmuuden… 
kulttuurin… 
politiikan... 

EU:n… 
öljy-, luonto-, ilmasto-, talous-, pankki-, identiteetti- 

 
…you name it… 

 



 

Mitä koulun pitäisi kyetä tarjoamaan tällaisessa ajassa? 

  

Onko kaikki välillä toivottoman monimutkaista? 

 
 



Epäilemättä, mutta…  

voi korostaa myös aatehistorialliseen pikakelaukseen 
sisältyvää myönteistä viestiä:  

 

Jäykkien hierarkioiden murtuminen on avannut 
mahdollisuuksia edetä kohti yksinkertaisia, ihmislähtöisiä 
perusasioita. 

Moraalisen toiminnan kannalta on oikeastaan suuri etu, 
ettei jyrkkiä ennalta, ylhäältä tai keskeltä asetettuja 
normihierarkioita ole, eikä yksilöitä ole esimerkiksi 
sidottu omaan syntyperäänsä.  

Toiset ihmiset voidaan kohdata toisina yksilöllisinä ihmisinä. 
 



Kannattaa muistaa myös myönteisten historiallisten 
kehityskulkujen hämmästyttävä nopeus.  

1900-luvun katastrofien jälkeen oli pakko edistää rauhaa. 
Nationalismin järjestelmien, sotien ja sorron alta nousi uutta 
eettisyyttä, kuten:  

• rauhantyö ja Yhdistyneet Kansakunnat (YK) 

• ihmis- ja yksilönoikeusajattelun nousu  

• elämäntapojen ja identiteettien sekä osa- ja alakulttuurien 
moninaisuuden vähittäinen hyväksyminen 

Valtion, kansakunnan, yhteisön tai ”kulttuurin” nimissä ei ole 
ollut enää yhtä helppoa polkea yksilöitä jalkoihin. 

 

 



Muutos näkyi myös lukuisten eettis-poliittisten kansalaisliikkeiden nousuna 
– ja näkyy edelleen:  

• poliittiset liikkeet (monien uusien ryhmien edustaminen)  
• kansalaisoikeusliikkeet (esim. rotuerottelun purku USA:ssa)  
• naisten oikeudet  
• siirtomaiden vapautusliikkeet 
• vakaumusten ja uskontojen vapaus 
• seksuaalioikeudet  
• vammaisten oikeudet  
• lasten oikeudet  
• ympäristökysymykset  
• eläinten oikeudet  
• monet elämäntapaliikkeet ja -järjestöt ym. 
• jne. jne.  
  



Ihmisoikeuksien ja yksilöiden oikeuksien esiinnousu 1900-luvun 
loppupuoliskolla on ollut merkittävä inhimillinen edistysaskel. 

Eikä maailma muutenkaan ole mennyt kokonaisuudessaan kohti 
huonompaa, vaikka siltä uutiset saavat joskus tuntumaan.  

 
Esim. ruotsalaisen professorin Hans Roslingin yhteenvedot, ks. 

Gapminder: www.gapminder.org   

YK:n Vuosituhattavoitteet: www.un.org/millenniumgoals    
 

 

http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
http://www.un.org/millenniumgoals


Toisten ihmisten kohtaaminen avoimin mielin ainutkertaisina 
yksilöinä ei ole koskaan ennen ollut yhtä paljon mahdollista 
kuin nyt.  

Ihmisten keskinäisen kanssakäymisen ja kommunikaation 
mahdollisuuksia, joissa rajat ja rajoitteet ylitetään, ei ole 
koskaan ennen ollut yhtä paljon kuin nyt.  

 

Vähättelemättä tämän ajan paineita, vaikeuksia ja uhkia (joista 
nyt aivan syystäkin kaikki puhuvat), kasvatusta ja 
arvojärjestyksiä ennalta määräävien valta-asetelmien 
purkautuminen on myös moraalisen edistyksen 
mahdollisuus.  

  

 

 



Kouluyhteisöön kohdistuvat moraaliset odotukset ovat 
nykyajassa läheisesti yhteydessä ihmisoikeuskasvatukseen ja 
sitä perustavaan ajatukseen inhimillisen moninaisuuden 
arvokkuudesta ja erilaisuuksien kunnioittamisesta  

 

Ihmisoikeuksien ydinideanahan on, että niitä kunnioitetaan yli 
inhimillisten erojen – ts. luovuttamattomat oikeudet ja 
tasavertainen arvostus kuuluvat kaikille ilman että heidän 
pitäisi luopua omista erityispiirteistään, erilaisuuksistaan, 
identiteeteistään jne. 

 



Moraalisen todellisuuden varsinainen perusta on aina 
ruohonjuuritasolla, koulun arjessa, kouluyhteisössä, 
koulutoiminnan ja opetusryhmän ylläpitämän kulttuurin 
välittämistä hyvissä kokemuksissa, tottumuksissa ja 
käytännöissä 

 

Jos koulu epäonnistuu turvallisen ja hyväksyvän yhteisön 
luomisessa, opiskelijoiden tarpeiden kuulemisessa sekä 
erilaisuuden ja moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa, 
silloin puhe arvoista on sanahelinää – ja opiskelijat myös 
tajuavat sen sellaiseksi 

 

  

 



Tämän tueksi kannattaa pohtia:  

• Miten kaikki voisivat olla turvallisesti omia itsejään koulussa 
kohtaamatta ahdistavaa normittamista, syrjintää ja kiusaamista (ks. 

esim. www.yhdenvertaisuus.fi; www.koulurauha.fi)  

• Miten ryhmädynamiikkaa ja ilmapiiriä voidaan työstää ja 
ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuutta vahvistaa (ks. esim. Ryhmäyttämisopas; 

www.mll.fi/ryhmayttaminen)  

• Miten kyettäisiin kannustamaan persoonallista erilaisuutta ja 
tukemaan monenlaisten identiteettien rakentamista koulussa ja 
yhteiskunnassa (ks. esim. Älä oleta – normikriittinen opettajan materiaali)  

  
Ks. myös Erilaisuus-miellekartta (bubbl-piirtosovelluksessa; 

aineenopettajaopiskelijoiden pohdintaa erilaisuuden muodoista) 

 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/
http://www.koulurauha.fi/
http://www.mastohjaus.fi/pdf/Ryhmayttamisopas.pdf
http://www.mll.fi/ryhmayttaminen
http://seta.fi/jarjestot-vaativat-yhdenvertaisuuden-vallankumouksen-oppilaitoksiin/
http://seta.fi/jarjestot-vaativat-yhdenvertaisuuden-vallankumouksen-oppilaitoksiin/
http://seta.fi/jarjestot-vaativat-yhdenvertaisuuden-vallankumouksen-oppilaitoksiin/
http://seta.fi/jarjestot-vaativat-yhdenvertaisuuden-vallankumouksen-oppilaitoksiin/
https://bubbl.us/MjY4ODEwOS82NTk3OTA4LzE0MGIwMWYxOWNlNTIxNTg2YjI1NTFhMWMxZGJkMGIw-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6597908
https://bubbl.us/MjY4ODEwOS82NTk3OTA4LzE0MGIwMWYxOWNlNTIxNTg2YjI1NTFhMWMxZGJkMGIw-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6597908
https://bubbl.us/MjY4ODEwOS82NTk3OTA4LzE0MGIwMWYxOWNlNTIxNTg2YjI1NTFhMWMxZGJkMGIw-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6597908


Mutta kun maailma muuttuu 

 ...tulee aiempaa vaikeammaksi vastata hyvin edes aiempiin 

odotuksiin...  

 

Maailma muuttuu  

  koulun pitää ”vastata” 

   opettajiin kohdistuvat vaateet lisääntyvät  

    vaikka olosuhteetkin ovat vaativampia 

 



Ja opetuksen ja koulun käytäntöjen kehittämisen kannalta ikävintä 

on tällöin se, että maailman muutoksen + ulkoa tulevien 

uudistusvaatimusten seurauksena myös sisäinen kiinnostus 

uudistumiseen voi kadota 

 

Vrt. opiskelijoilla ulkoinen & sisäinen motivaatio  

samat inhimilliset perustekijät (jotka vaikuttavat opiskelijoissa) 

vaikuttavat myös opettajissa itsessään (introspektiolla voi oppia 

yllättävän paljon omien opiskelijoiden vaikuttimista)  



Käytäntöjen kehittäminen edellyttää aina myös jonkin verran 

oman ajattelun ja omien mielikuvien työstämistä (ja oman 

motivaation virittelyä) 

 

AJATTELU  motivaatio  mielikuvat  asenteet 

 

(asenteet eivät ole siinäkään mielessä kiveen hakattuja, että ne 

itse asiassa muuttuvat jokaisella aina jonkin verran tilanteesta 

ja tunnetilasta toiseen)  

 

 



VANHA vs. UUSI on oikeastaan väärä vastakohtaisuus 

 

Monet uusina esitellyt ideat ovat tuttuja jo vuosikymmenten 
takaa  eli samaa pyörää keksitään uudestaan  mutta 
jostain syystä jotkin pyörät eivät pyörineet edellisilläkään 
vuosikymmenillä  jotkin ideat eivät siis ole pysyvästi 
juurtuneet kouluun 

 

Toisaalta vanha ei ole huonoa siksi, että se on vanhaa  usein on 
päinvastoin  jokin on muuttumatonta ja kouluun 
juurtunutta juuri siksi, että se toimii, että se sopii kouluun  

  

 



 

Kannattaa siis 

 miettiä, onko jokin vanha toimintatapa muuttumassa 
haitalliseksi, häiritseväksi, raskaaksi, turhauttavaksi, 
opiskelijoiden näkökulmasta perusteettomaksi  

 miettiä, onko jokin uusi idea/toimintapa paitsi parempi kuin 
vanha myös elinkelpoinen koulussa ja millä ehdoilla  

  

  

 



Siis:  

kannattaa arvioida nykyisiä toimintatapoja ja miettiä uusia jos ja 
kun sille on perusteensa 

 

Ja:  

tässä myös ulkoisilla uudistuspaineilla voi olla mielekäs paikkansa 
 uudistusvaatimus sisältää aina ylipäätään mahdollisuuden 
ajatella asia uudelleen ja muokata jotain toimintatapaa, jotta 
se vastaisi paremmin tarkoitustaan  

 

 

 



oppilas 
(opetettavat, 
kasvatettavat ihmiset) 

oppilaitos 
(instituutio) 

maailma / 
elämä 
(jota varten opetus/ 
koulutus on, jonne sen 
avulla suunnataan)   

opettaja 



Yksi asia/ilmiö mainitsematta edellisessä kuviossa (vaikka se on usein 
ensimmäisenä opettajien mielessä):  

oppiaine 
 

Mihin se kuuluu? Mistä se on peräisin?  

- Instituutiolta? (koulutusjärjestelmä, rakenteet) 

- Maailmasta? (oppiaineet maailman jäsentäjinä ja selittäjinä)  

- Opettajalta? (opettajan koulutus ja akateeminen tausta) 

 

Selvää on ainakin, että oppiaine ei tule oppilailta itseltään, eikä alun perin 
kuulu heidän maailmaansa:  

 oppiaine on siis saatava oppilaiden ja maailman ”puolelle” (jotta 
sitä ei opiskella vain instituutiota tai opettajaa varten) 

  



Kokeillaan  

Tyhjään paperiin/tiedostoon:  

 

Opetan opiskelijaa, jotta hän… 

…oppisi kirjoittamaan sujuvaa suomen kieltä (tms.) 

On tärkeää, että hän oppii kirjoittamaan sujuvaa suomen kieltä, jotta… 

…  

 

(jatka niin pitkään kuin mahdollista, kunnes mitään perustavampaa 
syytä/päämäärää ei enää voi lisätä) 

 

Mihin tämä ketju päättyy itse kunkin kohdalla? 

Toisin sanoen: mikä on kullekin perimmäinen perustelu opettamiselle, sen kaikkein 
syvin päämäärä.   



W. Ruin: Onnellisuus ja kasvatus (1905) 
”Suurten kasvattajain maailmanparannushommia ja toiveita haittaa 
tavallisesti liiallinen individualinen rajoitus. Tällä sanalla tarkoitan, että he 
jokseenkin yksipuolisesti pitävät yksilöä silmällä, kyllin huomioon 
ottamatta maailman tai yhteiskunnan kokonaisuutta, jonka ilmaus 
kuitenkin yksityinen lapsikin on ja joka sanomattoman monella tavalla 
pääsee lapseen vaikuttamaan, usein tehden kasvattajain vaivat miltei 
mitättömiksi.” 
 
D. Broady, Piilo-opetussuunnitelma (1982) 
”Opettajien ammattitauti on taipumus yksilöllistää ja psykologisoida, toisin 
sanoen etsiä ongelmien syitä lähinnä omasta (tai oppilaiden ja rehtorin) 
persoonallisuudesta, olla näkemättä tekijöitä, jotka määräävät ja 
rajoittavat opettajien (ja oppilaiden) toimintamahdollisuuksia.”  
 



Tarvitaan siis kokonaisvaltaista ajattelua   

 

…ylhäältä alas, kokonaisuudesta osiin, lopusta alkuun, 
päämääristä keinoihin… 

…ja siitä näkökulmasta, että opiskelija X tulee jostain 
jonkinlaisena ja etenee jonnekin uusien valmiuksien kera 

 I-------------------------------------------------------------------> 

 curriculum (lat.) on sekä opetussuunnitelma että 
oppimispolku: mitä sen varrella pitäisi tapahtua, jotta 

voimme olla tyytyväisiä koulutuksen antiin?  



Kannattaa miettiä yhdessä: 

 millaisia oppimiskokemuksia koulutus tarjoaa nyt ja  

 millaisia sen pitäisi tarjota, jotta se toteuttaisi yhdessä 
hyväksytyt tehtävänsä 

…tavoitellen sitä, että… 

 opinnot muodostavat mielekkäitä jatkumoita vaiheesta 
toiseen 

 opettajilla on käsitys siitä, mitä muut opettajat opettavat  

 opettajilla on yhteinen käsitys siitä, millaisia kokemuksia ja 
millaiset valmiudet koulutus koettaa tarjota 



Jatketaan alussa aloitettua pohdintaa:  

 

Onko jotain tehtävissä, jotta aikuislukio todennäköisemmin jättäisi sellaisen 
muiston, jota alussa mietit? 

Mitä se tarkoittaisi konkreettisena yhteisenä toimintana? Mitä tarvittaisiin 
lisää? Mitä olisi järkevää kokeilla? 

 

 

Entä vielä lopuksi:  
Miten se näkyisi konkreettisesti omassa toiminnassasi/ opetuksessasi/ 

yhteistyössä muiden kanssa?  
 
 

 



Pari pedagogista verkko-opasta ryhmäyttämisestä, ohjauksesta ja menetelmistä:  
 
Ryhmäyttämisopas:  
http://www.mastohjaus.fi/pdf/Ryhmayttamisopas.pdf  
 
Menetelmiä kouluttajille ja ohjaustyötä tekeville:  
http://tevere.fi/menetelmia/  
 

 

Kiinnostuneille luettavaksi (lukio)uudistuksen debattikirjoituksia (vastaan ja puolesta):   
  
Petteri Welling: Lukiouudistuksen lapselliset fantasiat  
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lukiouudistuksen-lapselliset-fantasiat/?shared=39446-f19cc021-500  
  
Marjo Tavast: Reunahuomautuksia Petteri Wellingin tekstiin 
http://passiota.blogspot.fi/2014/05/reunahuomautuksia-petteri-wellingin.html  
  
Laura Tuohilampi: Voihan Welling! Yhteisymmärrystä rakentamassa 
http://www.peruskoulupesula.fi/2014/05/voihan-welling-yhteisymmarrysta.html  
  
(Tommi Kinnunen: Kaikilla on mielipide koulusta, mutta opettajilta ei kysytä mitään 
https://yle.fi/uutiset/3-9943166)  
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Lukion opetussuunnitelma, arvoperusta 
 

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta 
rakentuu suomalaiselle sivistysperinteelle, jonka mukaan opiskelu ja 
oppiminen uudistavat yhteiskuntaa ja kulttuuria. Sivistys on yksilöiden 
ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen 
asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. 
Sivistykseen kuuluu taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja 
vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja 
ratkaisuja etsien. Sivistys ilmenee huolenpitona, 
avarakatseisuutena, laaja-alaisena todellisuuden 
hahmottamisena ja sitoutumisena toimintaan myönteisten 
muutosten puolesta. Sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, 
inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukio-opetus kehittää arvo-
osaamista käsittelemällä julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä 
jännitteitä. 



Aikuisten lukiokoulutuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien 
kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Opetus pohjautuu 

YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja keskeisiin 
ihmisoikeussopimuksiin. Opiskelija muodostaa lukioaikanaan 
jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista 
arvoista, keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia 
edistävistä toimintatavoista. 

Aikuisten lukiokoulutus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 
hyvinvointia ja demokratiaa. Opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, 
katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta, eikä sitä saa 
käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä. Opetus kannustaa 
pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen 

mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkohtia. Osallisuus, toimijuus ja 
yhteisöllisyys korostuvat kaikessa oppilaitoksen toiminnassa.  



Aikuisten lukiokoulutuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan ja 

ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys sekä rakennetaan 

osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. 
Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen 
luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisessä. Opetus kannustaa kansainväliseen 
yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden suunnassa. 

Jokainen aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos on yhteisö, jossa monista 
kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus 

tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua 
yhteistyöhön. Oppilaitoksessa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja 
huolenpitoon. Luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua 

arvostetaan. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään 
rikkautena ja luovuuden lähteenä. Kulttuuriperintöjä vahvistetaan 
välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla niihin liittyvää tietoa ja osaamista. 

 



Opetussuunnitelmassa arvoperustaa konkretisoidaan oman oppilaitoksen 

kannalta olennaisissa asioissa. Arvoperusta toteutuu 
toimintakulttuurissa, kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja 
työskentelyn organisoinnissa. Arvoperustaa syventävät näissä 
aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvatut 
aihekokonaisuudet, jotka ovat arvokannanottoja ajankohtaisiin koulutus- 
ja sivistyshaasteisiin. 

 




