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Maailman ja yhteiskunnan yleinen tila nyt 

►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 töiden ja myös keskiluokan ammattien aseman 
epävarmuus, outsourcing & offshoring 

 oman paikan löytämisen vaikeus nuoruusiässä 

►Yksilöllistyminen  
 perinteiden merkitys ei enää itsestään selvä 

 identiteetin rakentaminen yksilöllisesti, identiteettipolitiikka 

►Kulutuskeskeisyys ja kaupallistuminen 
 työeetoksen vaihtuminen kulutushedonismiin 

 identiteettien shoppailu 

 



►Tieteellis-teknologinen kehitys 

 teknologisen kehityksen uudet (eettiset ym.) 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.  



KRIISI 
…näyttää olevan tämän ajan ominaispiirre… 

kasvatuksen… 
koulun... 

vanhemmuuden… 
kulttuurin… 
politiikan... 

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

 
…etc… 

 



 

Mitä koulun pitäisi kyetä tarjoamaan tällaisessa ajassa? 

  

Listaa ylös muistiin 1–3 tärkeintä asiaa, jotka haluaisit 
koulussa/lukiossa muuttaa (jos olisi valtaa), jotta 
lukio antaisi paremmat eväät nykyisten nuorten 
kasvuun ja elämään 

 



 

  

Tuntuuko välillä toivottoman monimutkaiselta? 

 
 



  
Aatehistoriallinen vertailu  

 

ns. modernin aikakauden (meitä ennen) ja  

ns. jälki- tai myöhäismodernin ajan (nykyaika) välillä 

 

voi hiukan valaista, miksi nyt tuntuu tältä  

 



Yksilön paikka hierarkkisessa 1800-luvun 
maailmankuvassa (esim. Snellman) 

valtio (yksityinen ja yleinen hyvä) 
 

uskonto (kristinusko) 

ihmiskunta 

kansakunta / isänmaa 

perhe / suku / heimo 
 

yksilö (mies) 



Modernin ajan ”Panopticon” 

• Kaikki olennainen tieto 
saavutettavissa järjellä ja 
empiirisellä tutkimuksella 

• Oikea moraalikin voidaan 
löytää järkeilemällä 

• Ihminen suunnittelee ja 
rakentaa maailmaan 
järjestyksen (utopiat, 
ideologiat, hallinnointi, 
kaupunkisuunnittelu, 
väestöpolitiikka jne.) 

• Kaikelle on selkeä paikkansa 

• Valistuksesta 1900-l. lopulle 



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 (tai siitä saadun 
kokemuksen) 
o järjestäytymättömyys 

o perustattomuus 

o kaoottisuus 

o verkostollisuus 

o keskiöttömyys 

o hallitsemattomuus 

o ennakoimattomuus 

• Asioiden paljous ja muutoksen 
kiihtynyt nopeus 

• 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  



Siten nykyaika tuntuu epäilemättä mutkikkuudessaan ja 
muutosnopeudessaan usein tuskastuttavalta, mutta 
toisaalta…  

…voi korostaa myös myönteistä aatehistoriallista 
muutosta:   

 



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  

• erilaisten elämäntapojen ja identiteettien sekä osa- ja 
alakulttuurien pääsy näkyville eli ylipäätään ihmisten 
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 loppu 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 kaikessa kohti huonompaa, 
vaikka siltä uutiset saavat joskus tuntumaan.  

 
Ks. esim. ruotsalaisen professori Hans Roslingin perustama Gapminder: 

www.gapminder.org   

Tai saksalaisen taloustieteilija Max Roserin perustama Our World in Data: 
ourworldindata.org  

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

 
Pari koostetta vuoden 2017 kuulumisista:  

- 9 ways the world got a lot better in 2017: https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-
news-2017-global-health-development-war  

- Why 2017 was the best year in human history: 
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-
share  

 

 

http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
https://ourworldindata.org/
http://www.un.org/millenniumgoals
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/1/3/16843404/good-news-2017-global-health-development-war
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2018/01/06/opinion/sunday/2017-progress-illiteracy-poverty.html?smid=tw-share


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

Aiempien aikakausien kaltaisia jyrkkiä, ennalta asetettuja 
normihierarkioita ole, eikä yksilöitä ole esimerkiksi sidottu 
omaan syntyperäänsä.  

Vähättelemättä tämän ajan paineita, vaikeuksia ja uhkia, 
kasvatusta ja arvojärjestyksiä ennalta määräävien valta-
asetelmien purkautuminen on myös moraalisen, 
yhteiskunnallisen ja kasvatuksen edistyksen mahdollisuus.  

  

 

 



Mutta maailman muutos näkyy kouluihin ja opettajiin 

kohdistuvina vaatimuksina, jotka ovat itsessään raskaita – olipa 
maailman muutoksesta itse mitä mieltä tahansa 

Eli: maailma muuttuu  

  koulun pitää ”vastata” 

   opettajiin kohdistuvat vaateet lisääntyvät  

    vaikka olosuhteetkin ovat vaativampia 

…siis… kun maailma muuttuu… 

 ...tulee aiempaa vaikeammaksi vastata hyvin edes aiempiin 
odotuksiin... uusista puhumattakaan…  

 



 

Opettajan ja koulun kannalta se voi näyttää esim. seuraavalta:  



 

 

 

 

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



Ja opetuksen ja koulun käytäntöjen kehittämisen kannalta ikävintä 

on tällöin se, että maailman muutoksen + ulkoa tulevien 

uudistusvaatimusten seurauksena myös sisäinen kiinnostus 

uudistumiseen voi kadota 

 

Mistä siis syntyisi opettajan ulkoinen & sisäinen motivaatio 

koulun kehittämiseen? 

Vahvistaako nykyinen koulunuudistuksen – lukiouudistuksen – 

puhe- ja etenemistapa opettajan omaa motivaatiota koulun 

kehittämiseen? 



Palataan alun pohdintakysymykseen:  

 Listaa ylös muistiin 1–3 tärkeintä asiaa, jotka haluaisit 
koulussa/lukiossa muuttaa (jos olisi valtaa), jotta lukio antaisi 
paremmat eväät nykyisten nuorten kasvuun ja elämään 

 

Mieti nyt suhteessa noihin listaamiisi asioihin:  

 Tukevatko ja edistävätkö lukiouudistuksen nykyiset suunnat ja 
keinot niitä asioita, jotka listasit? 

 Miten ne edistävät tai miten ne eivät edistä? 

   Kirjoita ylös muutama sellainen huomio/näkökulma, 
 jotka voit esittää myös muille  



Tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua   

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

…ja siitä näkökulmasta, että opiskelija X tulee jostain 
jonkinlaisena ja etenee jonnekin uudistuneena 

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

 curriculum (lat.) on sekä opetussuunnitelma että 
oppiura eli erilaisten oppimiskokemusten polku: 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 



HUOM.  

Koulunuudistuksen vaatimuksissa ja kehittämispuheessa sitkeästi esiintyvä 
vastakohtaisuus 

  ”VANHA vs. UUSI”  

on harhaanjohtava vastakkainasettelu 
 

Monet ”uusiksi” väitetyt ideat ovat tuttuja jo vuosikymmenten (tai -satojen, tai -
tuhansien) takaa  sama pyörä keksitään yhä uudestaan  mutta jostain 
syystä jotkin pyörät eivät kunnolla pyörineet edellisilläkään vuosikymmenillä 
 jotkin ideat eivät siis tunnu pysyvästi juurtuvan kouluun 

”Vanha” puolestaan 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  

Toisaalta jotkin asiat ovat juurtuneet kouluun, vaikka ne eivät palvele sitä 
tavoitetta, jota niiden on tarkoitus palvella – ne pysyvät jostain muusta syystä. 



Kannattaa siis miettiä  

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

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

Mutta toisaalta pitää yhtä lailla miettiä 

 onko jokin uusi idea/toimintatapa osoittautumassa 
haitalliseksi, häiritseväksi, raskaaksi, turhauttavaksi, 
opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta perusteettomaksi  

 onko jokin vanha toimintapa tarkoituksenmukaisempi kuin 
uusi, 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.   



Jatketaan alussa aloitettua pohdintaa:  

 

Onko jotain tehtävissä, jotta lukio todennäköisemmin palvelisi nuorten 
kasvua entistä paremmin? 

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

Miten se näkyisi konkreettisesti omassa toiminnassasi/ opetuksessasi/ 
yhteistyössä muiden kanssa?  

 
 

 



Onko tieto valtaa – entä syntyykö siitä 
(yleis)sivistystä? 

(eli: yleissivistys ja oppiaineet)  

 

Onko tiedon lisääntymisessä ja tiedollisessa 
oppimisessa ratkaisu alussa ja edellä esitettyihin 
aikakauden haasteisiin?  

Mikä on koulun oppiaineiden tehtävä siinä? 

Mitä on nykyinen yleissivistys? 

 



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 kiihtyvästi (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) 

 

http://people.stern.nyu.edu/jhaidt/
http://psychology.yale.edu/people/paul-bloom
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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.  

 

Mutta tiedon hyödyllisyyden ja käytön yksilöllinen ja 
yhteiskunnallinen ongelma säilyy silti:  

myös kollektiivisesti ja kriittisessä prosessissa tuotettua 
tieteellistä tietoa ymmärretään ja käytetään väärin ja sen 

vaikuttavuus voi jäädä heikoksi: poikkeustapaukset ylikorostuvat, omalta 
kannalta epämiellyttävä tieto suodatetaan ja selitetään pois, tilastollisten 
yleistysten ideaa ei ymmärretä jne. jne.  

 

(Seuraavassa esimerkki artikkelista Schoenfeld & Ioannidis 2013; ks. myös 
https://www.vox.com/2015/3/23/8264355/research-study-hype) 
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Tieteellinen tutkimus on ihmiskunnan kehittynein tiedolle omistettu 
instituutio ja käytäntö, mutta se toimii prosessimaisesti  ei lopullisia 
totuuksia, vaan käsitysten vahvistumista ja kumoutumista (fallibilismi 
ennemmin kuin verifikaatio; todennäköisyys pikemmin kuin yksiselitteinen 
totuus) 

 

Pelkkä tieto ja tiedon lisääntyminen ei siis tässäkään mielessä 
riitä, vaan tarvitaan tieteellistä lukutaitoa + motivaatiota ottaa 
asioista selvää ja etsiä parasta tietämystä + valmiutta (paljolti 
emotionaalista ja motivationaalista) toimia sen mukaisesti  

 



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 tässä voisi kai hiukan suitsia koulunuudistuksen 
kiihkeää visiointia): 

  

Tiedonkäsittelyn taidot eivät kehity ilman tietämystä 

 

”Sirpaleisuuden” ongelma ei sinänsä suoraan synny 
oppiainejaosta  

(on itse asiassa niin, että oppiaineita kehittämällä pyrittiin 
juuri ratkaisemaan sirpaleisuuden ongelmia) 

 

 



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 aikoinaan nimenomaan ratkaisuna kouluopetuksen 
”sirpaleisuuteen”  

 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 tarvitse ajatella, että kaikki olisi nyt ja pysyvästi 
hyvin: oppiaineopetuksen kehittäminen on toki tärkeää 

Mutta oppiaineet eivät ole ongelma, eikä villakoiran ydin ei 
ole niinkään tuntijaossa vaan siinä mitä on oppiaineiden 
sisällä ja välillä 

  

 



Nykyiset oppiaineet edustavat perustellusti yleissivistykseen 
kuuluvia tietorakenteita ja taitoja 

mutta:  

 niiden sisällöillä on taipumus paisua (maailman ja ilmiöiden 
muutoksen, taitojen ja tietojen uudistumisen ja kehittymisen, 
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 sekä taito- ja taideaineita 

 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/


Yleissivistyksen idea näyttää kuitenkin usein muuttuvan 
hieman toiseksi nykyisessä puheessa koulun kehittämisestä  

 

yleissivistys sivistymisen prosessina = ihmisen 

kokonaisvaltaista ja monipuolista kasvamista ihmisenä  

- lähtökohtana ihmisenä kehittymisen tarpeet  

 

yleissivistys nykyisessä koulupuheessa usein = kansalais- ja 
työelämätaitoja, joita yksilöltä ajatellaan vaadittavan, jotta 
hän pärjäisi oletetussa tulevaisuuden yhteiskunnassa  

- lähtökohtana kuvitellun tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeet  



Mutta kumpi tahansa näkökulma painottuu, on selvää, että 
oppiaineet eivät 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 perinteisiä reaaliaineita (pois 
lukien terveystieto, joka on aineista uusin ja jolla on eniten 
päällekkäisyyttä muiden aineiden kanssa – 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 GE    BI       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 



Painotettiinpa yleissivistystä sitten  

 

persoonallisena inhimillisenä kasvuna  

tai 

yhteiskunnan edellyttämien valmiuksien hankkimisena  

 

…molemmista näkökulmista asiaa voi tarkastella siltä kannalta, 
millaisia sivistyksellisesti merkityksellisiä käytäntöjä inhimillisessä 
kulttuurissa ja yhteiskunnassa on 

…ja tällöin nämä käytännöt ovat samalla merkityksellisiä koulun 
kehittämisen kannalta.    



Tällaisia koulun kehittämisessä merkittäviä inhimillisiä kollektiivisia 
käytäntöjä ja kenttiä on useita. Koulutus (kasvatus, sosialisaatio, 
oppiminen) kannattelee ainakin seuraavia käytäntöjä arvostuksineen:  

 Tiede: tieto ja tietämys 

 Taide/esittävä kulttuuri: esteettinen ilmaisu, kokemus ja ymmärrys 

 Politiikka: yhteisten asioiden hoitaminen, valta, demokratia 

 Laki ja oikeus: oikeudenmukaisuus, sanktiot, yhteiskuntajärjestys 

 Etiikka, katsomukset, uskonnot: moraalinen hyvä ja hyvä elämä  

 Työ: itsellisyys, itsetoteutus, hyödyllinen tuottaminen 

Näissä kaikissa tavoitellaan (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 vaihdon väline, ei itseisarvoinen hyvä  

   esim. markkinatalous vastaa mihin tahansa kysyntään 
sellaisella tarjonnalla, joka tuottaa voittoa ja jota ei ole erikseen kielletty 
(mihinkään sinänsä ”hyvään” se ei itsessään tähtää, vaan kysynnän 
synnyttäjänä voi olla mikä tahansa mielihyvä, halut, vietit tai esim. pelkkä 
manipulaatio)  

 

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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