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Maailman ja yhteiskunnan yleinen tila 

►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.  



 

Mitä koulun pitäisi kyetä tarjoamaan tällaisessa ajassa? 

  

Miettikää mitä mieltä olette:  

- mitkä olisivat 1–3 tärkeintä asiaa, jotka haluaisit 
koulussa/lukiossa muuttaa (jos olisi valtaa), jotta 
opetus antaisi paremmat eväät nykyisten nuorten 
kasvuun ja elämään 

- mitä tarkoittaa ”yleissivistys”?  

 



Nykyaika tuntuu epäilemättä mutkikkuudessaan ja 
muutosnopeudessaan usein tuottavan meille aina 
vain uusia riskejä ja kriisejä, mutta toisaalta…  

 

…voi korostaa myös myönteistä historiallista muutosta:   

 



1900-luvun katastrofien (maailmansodat, kansanmurhat, 
totalitarismi) jälkeen oli pakko edistää rauhaa. 
Kiihkonationalismin ja diktatuurien, 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, ideologian, kulttuurin tai uskonnon 
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  
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Ihmisten väliseen viestintään ja yhteisymmärrykseen ei ole 
koskaan ennen ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin nyt.  

Aiempien aikakausien kaltaisia jyrkkiä, ennalta asetettuja 
valtahierarkioita ei ole niin paljon kuin ennen. Yksilöitä ei ole 
esimerkiksi sidottu omaan syntyperäänsä. 

Yksilöt voivat olla omansalaisiaan, ainutkertaisia yksilöitä nyt 
vapaammin kuin ennen. Ihmisen biologiaa, psykologiaa ja 
yksilöllisiä tarpeita sekä ihmisten erilaisuutta myös 
ymmärretään tieteellisesti paljon paremmin kuin ennen.  

Vähättelemättä nykyisiä vaikeuksia ja uhkia, maailmassa on siis 
tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen paljon kehitystä 
hyvään suuntaan. 

  

 



Mutta:  

On myös valtavia uhkia – ja niistä ylivoimaisesti merkittävimpänä 
ilmastonmuutos.  

Ilmastonmuutos voi kirjaimellisesti muuttaa kaiken – ja kääntää 
huonompaan suuntaan jo tapahtuneita hyviä kehityskulkuja.  

Ks. esim. 

YLE, Tehtävänä tulevaisuus -teemasivusto: https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-625  

Sadan vuoden urakka – Miten ilmaston kanssa eletään (Ville Lähde, BIOS-tutkimusryhmän blogi): 
http://bios.fi/sadan-vuoden-urakka-miten-ilmaston-kanssa-eletaan/  

Helsingin yliopiston Ilmasto muuttaa kaiken -teemasivu: 
https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/ilmasto-muuttaa-kaiken  

YLEn uutiset: https://yle.fi/uutiset/18-217087  

 

Seuraavan sivun kuvaajien lähteenä Wikipedia (Creative Commons) 
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Onko tiedon lisääntymisessä ja tiedollisessa 
oppimisessa ratkaisu tähän ja muihin tämän ajan 
suuriin haasteisiin?  

Mikä on kouluopetuksen 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) 

 

Mutta: tieto vaikuttaa vasta kun sitä kyetään muuttamaan 
yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietämykseksi 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.) 
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Nämä ilmiöt ovat entisestään voimistaneet huolta siitä, että 
tarvitaan lisää valistusta  

 siksi vaaditaan, että koulun on tarjottava enemmän tietoja ja 
taitoja (esim. medialukutaito, kriittinen ajattelu), jotta 
tietämyksellä olisi vaikutusta 

 



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 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 niitä on psykologisesti tutkittu enemmän vasta viime 
vuosikymmeninä  

 

Jo tätä ennen koko filosofisen ajattelun historia on ollut juuri 
pyrkimystä tiedostaa ongelmat ja kohentaa ajattelun taitoja, 
ts. opettaa ajattelemista ja päättelyä  

 



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 yhteisen tutkimuksen, ajattelun ja keskustelun 
avulla  yhteistyö, dialogi ja debatti korjaavat yksilöllisen ajattelun 
vinoutumia ja harhoja 

Ratkaisu ei siis löydy yksilöistä yksinään vaan yhteisöllisistä käytännöistä, 
kommunikaatiosta ja tiedonvaihdosta, vertais- ja uudelleenarvioinnista, 
kritiikistä ja itsekritiikistä, yhteisen ajattelun ja oman ajattelun yhteispelistä 

Sama pätee myös moraaliseen, oikeudelliseen ja poliittiseen edistykseen 
(ajattelun- ja sananvapaus, demokraattiset käytännöt ja pelisäännöt, 
yhteiskunnallinen keskustelu, tiedonvälitys jne.)  yhteinen ajattelu, 
keskustelu ja tutkimus vievät eteenpäin 



Tietäminen ja tiedon lisääntyminen on siten kollektiivinen prosessi, ei 
yksilöllinen lopputulos  yhteistyöhön ja vertaiskritiikkiin perustuva 
tieteellinen tutkimus on ihmiskunnan kehittynein tiedonhankinnan 
muoto 

 

Mutta tiedon hyödyllisyyden ja sen soveltamisen ongelma säilyy silti, sillä… 

…myös tieteellistä tietoa ymmärretään ja käytetään väärin  

…ja sen vaikuttavuus voi jäädä heikoksi: esim. poikkeustapaukset 
ylikorostuvat, omalta kannalta epämiellyttävä tieto kiistetään ja selitetään 
pois, tilastollisten yleistysten ja todennäköisyyksien periaatteita ei 
ymmärretä, tieteellisen tiedon prosessimaista luonnetta ei ymmärretä, 
mediassa tieteellinen tieto voi tulla esiin harhaanjohtavalla tavalla jne. jne.  



Tieteellisten tutkimusten tasapuolista esittämistä mediassa haittaa toisinaan 
myös median kaupallisuus, eli esimerkiksi ns. ”klikkiotsikot” 

Klikkiotsikko = verkkosivut (myös toimitettu ja sinänsä luotettava media) 
saavat mainosrahaa sen perusteella, kuinka moni sivulle päätyy  siksi 
tehdään otsikoita, jotka houkuttelevat klikkaamaan ja tulemaan sivulle  
yllättävää ja poikkeavaa otsikkoa klikataan herkemmin kuin tuttua ja tylsää 

Vrt. ”Liikunta on terveellisempää kuin viini” vs. ”Viini hyödyllisempää kuin 
liikunta!”  jälkimmäinen houkuttelee klikkaamaan 

 
”Täysmaito sittenkin terveellistä? Uudet tutkimustulokset yllättävät”  
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-
yllattavat/5836670#gs.wmwU2C0 
”Yllättävä tutkimus: Viini hyödyllisempää kuin liikunta”  
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta  
”Yllättäviä tutkimuksia: Olut onkin terveellistä!”  
http://www.iltalehti.fi/elintavat/2012091416058035_el.shtml  
”Laihdutustutkimuksen yllättävä tulos: Liikunnalla ei paino putoa! 
https://www.voice.fi/viihde/a-30867  
 

https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/taysmaito-sittenkin-terveellista-uudet-tutkimustulokset-yllattavat/5836670
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/84624-yllattava-tutkimus-viini-hyodyllisempaa-kuin-liikunta
http://www.iltalehti.fi/elintavat/2012091416058035_el.shtml
https://www.voice.fi/viihde/a-30867
https://www.voice.fi/viihde/a-30867
https://www.voice.fi/viihde/a-30867


 

 

 

 

 

 

 

Perintötekijät 

Sairaudet 

Liikunta 

Ruokavalio 

Kasvatus 

Ympäristö 

Tottumukset 

jne.   jne.  

Ilmiöitä selitettäessä on otettava huomioon hyvin monia eri asioita, 

eikä niistä saada millään yksittäisellä tutkimuksella kattavaa 

kokonaiskuvaa 



Pitää ymmärtää, että tieteellinen tutkimus toimii prosessimaisesti 

 

 yksittäisissä tutkimuksissa päädytään myös keskenään ristiriitaisiin 
tuloksiin, koska monet tutkitut ilmiöt (kuten terveys, ihmisen käyttäytyminen, 
yhteiskunta) ovat hyvin mutkikkaita, yksilöllisiä eroja esiintyy, vaikuttavia 
tekijöitä on hyvin paljon ja myös sattuma vaikuttaa tuloksiin  

 

 siksi yksittäiset tutkimukset eivät kerro lopullisia totuuksia, vaan olennaista 
on, miten käsitykset vahvistuvat ja kumoutuvat vähitellen  

 vasta useiden tutkimusten samansuuntaiset tulokset ovat riittävä näyttö 
jostakin asiasta – eikä silloinkaan saavuteta varmuutta ja lopullisia totuuksia 
vaan yleistyksiä ja todennäköisyyksiä  

 
(Seuraavassa esimerkki artikkelista Schoenfeld & Ioannidis 2013; ks. myös 
https://www.vox.com/2015/3/23/8264355/research-study-hype) 
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Pelkkä tieto ja tiedon lisääntyminen ei siis tässäkään mielessä 
riitä, vaan yksilöillä itsellään pitää olla… 

 

ns. tieteellistä lukutaitoa eli ymmärrystä siitä, miten tiede toimii 

+ motivaatiota ottaa asioista selvää ja etsiä parasta tietämystä  

+ valmiuksia toimia parhaan tiedon mukaisesti  tarvitaan 
toisin sanoen myös omien tunteiden ja halujen fiksua 
kehittämistä 

 



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)  

 



Tiedonkäsittelyn taidot eivät kehity ilman tietämystä 

ja 

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 
edeltävä tietämys kokonaisuuksista ja niiden osista 

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

 siis ”ulkoa oppiminen” on itse asiassa olennaisen tärkeää  

 
(Ks. esim. seuraavat kolumnit:  
- http://blogs.helsinki.fi/aivotutkimus/2016/02/16/hotulaiset022016/  
- http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-
nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca  
- https://lapsenmaailma.fi/palstat/kolumni/anni-kytomaki-apteekin-hyllylta/)  
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YLEISSIVISTYS, peruspiirteitä: (ks. esim. ns. sivistysteoria)  

 kenen tahansa tarvitsemaa ja kaikille yhteistä (lukion osalta etenkin 
kenen tahansa asiantuntijatehtäviin, tietotyöhön ja akateemisiin 
ammatteihin 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 ovat yhä yleissivistyksen ytimessä 

mutta:  

 oppiaineiden sisällöllä on taipumus paisua (maailman ja 
ilmiöiden muutoksen, tiedon lisääntymisen, tiedollisen 
osaamisen testaamisen, yo-kokeiden, oppikirjojen jne. vuoksi)  

 oppiaineiden väliset yhteydet eivät tule kouluopetuksessa 
kovin hyvin esiin 

 yleissivistys on osaltaan sitä, että oppii yhdistelemään eri 
oppiaineista oppimaansa laajemmiksi tietokokonaisuuksiksi ja 
maailmankuvaksi 



Oppiaineet tuovat näkyviin keskeisiä luonnon, kulttuurin, 
yhteiskunnan ja ihmisen ulottuvuuksia 

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

 

 

Seuraavassa lueteltuna lukion reaaliaineita – pois lukien terveystieto, jolla on eniten 
päällekkäisyyttä muiden aineiden kanssa ja joka on oppiaineena uusin (kaikki muut 
psykologiaa myöten olivat lukioaineita jo 1800-luvulla, vaikka nykyaikaistuivat 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 



Oppiaineita voi asettaa myös yleisyyden/erityisyyden perusteella janalle, jolloin 
toistuu se tuttu seikka, että humanistis-yhteiskuntatieteellinen tietämys on (myös 
tieteen historiassa) luonteeltaan yleisempää ja luonnontieteellinen 
erikoistuneempaa (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 



Oppiaineet perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja edustavat ihmiskunnan 
kehittyneintä tietämystä asioista 

Moni muu lähde voi vaikuttaa kuitenkin usein oppikirjoja ”kiehtovammalta” 

 

Oppiaineiden ja tieteiden edustaman tiedon oppiminen on usein vaikeaa, 
asioiden ymmärtäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä, ja totuus 
asioista tuntuu monesti tylsältä  

Huuhaa ja salaliittoteoriat ovat sen sijaan helppoja ja jännittäviä  

 on inhimillistä kaivata jännitystä mutta välttää vaivaa  siten on 
houkuttelevaa kiinnostua jälkimmäisistä  

 älyllinen tapa toimia on kuitenkin hyväksyä oppimisen vaikeus, kehittää 
sitkeästi omaa tietämystään ja hyväksyä se, että totuus asioista tuntuu 
usein tavanomaiselta ja tylsältä 



Entä… 

…Google 

 kyllä googlen avulla kannattaa katsoa, mutta ”google” ei itse ole mikään lähde 
 googlaamalla löytää erilaisia lähteitä, joista jotkut ovat luotettavia ja jotkut eivät  
selaajan on selvitettävä, mihin lähteeseen hän päätyy ja voiko sitä pitää luotettavana 
(ja millä perusteella)  

…Some ja sovellukset (Fb, Insta, Twitter jne.)  

 näihin pätee oikeastaan sama kuin googleen: ovat välineitä ja foorumeita, mutta 
vain alustoja, joita ihmiset, yritykset, yhdistykset, organisaatiot ym. käyttävät 
viestintään  käyttäjän on oltava perillä, kuka viestii ja onko lähde luotettava 
 ongelmana sovellusten algoritmit, jotka tuovat käyttäjän eteen yhä enemmän vain 
samaa mieltä olevia lähteitä 

…Wikipedia 

 monilla kielillä (joilla riittävästi kirjoittajia ja käyttäjiä, kuten englanniksi ja 
suomeksi), Wikipedia on aika hyvä tiedonhaun alkupiste  
 mutta myös Wikipediaa on tärkeää opetella käyttämään hyvin (ks. esim. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/03/voiko-wikipediaan-luottaa-tarkista-ainakin-nama-viisi-asiaa)  
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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)  

 

 



 

Ks. ns. faktantarkistuksesta ja mediakritiikistä:  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/03/21/tosiasiat-voi-aina-tarkistaa-faktantarkistajat-karsivat-potypuhetta  

http://www.tervettaskeptisyytta.net/huuhaan-tunnistusopas/  

https://lifehacker.com/5919830/how-to-determine-if-a-controversial-statement-is-scientifically-true  

 

Faktantarkistuksen sivustoja:  

https://faktabaari.fi/ 

http://www.politifact.com/ 

https://www.factcheck.org/ 

https://www.snopes.com/ 

https://climatefeedback.org/  
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