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Maailman ja yhteiskunnan tila ja tulevaisuus, 
suurtrendejä ja -ilmiöitä: 

► 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, 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 kriisit, ilmastonmuutos eli ilmaston lämpeneminen 

 luonnon ja eläinten arvot ja oikeudet 

 kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys  

Jne.  

https://xkcd.com/1732/
https://www.flickr.com/photos/150411108@N06/35471910724/in/photostream/lightbox/


Maailman ja yhteiskunnan muutos näkyy kouluihin 

ja opettajiin kohdistuvina vaatimuksina, jotka voivat olla 

raskaita – olipa maailman muutoksesta 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…  

 



Tällä hetkellä uudistuspaineita tulee monissa muodoissa 

Avainsanoina mm.:  
- osaaminen, taidot ennen tietoja 
- digitalisaatio, digiloikka 
- yksilöllistäminen 
- itseohjautuvuus 
- joustavuus, notkeus, ketteryys 
- ilmiölähtöisyys/-perustaisuus 
- oppiaineiden integraatio 
- inkluusio  
- siirtymien tehostaminen (jatko-opintoihin ilman välivuosia) 

 

 

 

 



Oppimisen ”vallankumouksen” visiointia… taas kerran… 
 

”The Finnish Innovation Fund Sitra has, together with the nonpartisan Nordic 

think tank Demos Helsinki, created a visionary new blueprint for the 

societal well-being of the future. The think tanks’ joint global project, The 
Next Era, also addresses the future of education. 

Its findings are nothing short of revolutionary: We must change what we 

teach, whom we teach, and when we teach it.”  
(https://www.sitra.fi/en/news/finland-rethinking-education/)  

 

We? Kenen meidän pitää?  

 

 

 

https://www.sitra.fi/en/news/finland-rethinking-education/
https://www.sitra.fi/en/news/finland-rethinking-education/
https://www.sitra.fi/en/news/finland-rethinking-education/
https://www.sitra.fi/en/news/finland-rethinking-education/
https://www.sitra.fi/en/news/finland-rethinking-education/


Ja kuka kertoo, mitä ”meidän pitää” tehdä? Sitra? 

”The subject-driven curriculum originates from late 1800s America, where it 
was established by a small working group of educators called The Committee 
of the Ten. Many of its artificial, organizational structures are now being 
challenged by this phenomenon-based learning method. ’The approach is 
based on reality rather than what is specified in the curriculum, ’ 31 Finnish 
education specialists wrote in a major 2015 study titled, A land of people 
who love to learn.” 

Höpsistä: Oikeasti julkaisu on 14-sivuinen pamfletti eikä ”huomattava 
tutkimus”, ja mainittujen 31 joukossa on vain n. 8 jonkinlaista 
kasvatuksen/koulutuksen ammattilaista (useimmat rehtoreita tai 
kouluhallintoa), heistä vain 3 tutkijoita. 

https://media.sitra.fi/julkaisut/Muut/A_land_of_people_who_love_to_learn.pdf
https://media.sitra.fi/julkaisut/Muut/A_land_of_people_who_love_to_learn.pdf


” The subject-driven curriculum originates from late 1800s America” 

Höpsistä:  

 





Höpsistä:  
(1) Oppiminen on niin valtavan laaja ja monimuotoinen käsite ja tapahtuma, ettei siitä 

kannata tehdä tällaisia yleistyksiä: opimme mm. kävelemään, lukemaan, 
laskemaan, kymmensormijärjestelmän, tupakoimisen, valehtelua, häpeilyä, 
keskittymistä, impulssikontrollia, empatiaa ja Pohjanmaan joet – jne.  

(2) Monien asioiden oppiminen voi olla vaikeaa, kärsivällisyyttä vaativaa, pitkäveteistä, 
siinä hetkessä ikävää, jopa vastenmielistä – mutta silti hyödyllistä 

 

 

https://media.sitra.fi/julkaisut/Muut/A_land_of_people_who_love_to_learn.pdf


Helsingin 

kirjamessuilla 

kaksi viikkoa 

sitten 

keskusteltiin 

tällaisestakin 

teemasta… 

…ja 

asiantuntijoina 

olivat… 



Opetusministerin asettama ”Tulevaisuuden osaamispaneeli”, jonka on 
tarkoitus pohtia koko koulutusjärjestelmän uudistamista, ennakoida 
muutostarpeita ja viitoittaa, visioida ja kommentoida kehittämistyötä eri 
asteilla:  

14 jäsentä (useita työ- ja elinkeinoelämän edustajia, yritysammattilaisia ym.), 
yksi kasvatustieteilijä (digioppimisen tutkija), ei yhtään opettajaa tai kentän 
käytännön ammattilaista 
(https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetusministeri-grahn-laasonen-asetti-osaamisen-tulevaisuuspaneelin)  
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Oppimisen ja koulutuksen (tai kasvatuksen, opiskelun ja 
opetuksen, joskaan näitä sanoja ei enää yleensä käytetä, 
etenkään viimeistä) uudistamisesta kelpaavat siis nyky-
Suomessa kertomaan (ja uudistuksia vaatimaan) 
etupäässä muut kuin opettajat, kasvatusammattilaiset ja 
kasvatuksen tutkijat.   

(Miten mahtaisi toimia muilla elämänalueilla? Esim. talous ja 
liike-elämä, työmarkkinapolitiikka, kaupunki- ja 
liikennesuunnittelu, arkkitehtuuri, oikeusjärjestelmä tai 
vaikka urheilu?)  

 



Tuomas Tervasmäki & Tuukka Tomperi:  
Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa (2018) 
(https://www.netn.fi/artikkeli/koulutuspolitiikan-arvovalinnat-ja-suunta-satavuotiaassa-suomessa)  

 

Katsausanalyysi meneillään olevista koulutusuudistuksista ja niiden tausta-ajattelusta Suomessa. 

Kritiikin kohteita:  

- Uudistaminen heikolla tai olemattomalla tutkimusnäytöllä: Miksi ”korjataan” kautta 
koulujärjestelmän jotain mikä ei indikaattorien valossa ole perustavasti rikki? Miksi 
”ratkaisuksi” korostetaan keinoja – esim. digi, ilmiöt – joiden oppimista edistävästä 
vaikutuksesta ei ole tutkimusnäyttöä? 

- Uudistusten kiirehtiminen ja monet päällekkäiset uudistusprosessit: Miksi lyhytjänteiset 
uudistussyklit (lukiouudistus käyntiin vaikka edellinen hädin tuskin valmistui) ja ”loikkiminen”, 
vaikka tutkimuksista tiedetään, että koulua pitäisi uudistaa pitkäjänteisesti ja huolellisesti? 

- Uudistusten lähtökohdat: Miksi talouden ja liike-elämän edustajilla on muita suurempi puhevalta 
uudistusten visioinnissa? Miksi opettajia, kasvatusammattilaisia ja kasvatuksen tutkijoita 
kuullaan välillä niin heikosti uudistamisessa?  
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HS, 

pääkirjoitus 

19.7.2018 

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005761543.html




Esim. Suomen Yrittäjien lausunnot lukiouudistuksesta:  

”Teknologian kiihdyttämä yhteiskunnallinen murros edellyttää koulutusinstituutioilta uutta ketteryyttä ja 
muutoskykyä, mihin uusi laki toivottavasti myös lukiota ohjaa.” 

”Tiukkarajaiselle oppiainejaolle perustuva kurssimuotoinen lukio on tullut ainakin osittain tiensä päähän. On 
aika siirtyä eteenpäin kohti ilmiölähtöisempää ja opiskelijalle ja koulutuksen järjestäjälle joustavampaa 
lukiota.” 

”Uusi dynaamisempi rakenne vahvistaisi oppiainerajat ylittävää eheämpää ja temaattisempaa oppimista, 
notkeuttaisi opetuksen järjestämistä ja luovempaa toteuttamista sekä lisäisi opettajien yhteistyötä ja koko 
oppilaitoksen yhteisöllisempää kulttuuria.” 

”Lukion uudistaminen on nähtävä pidempänä projektina, jossa myös oppiainerakennetta ja valinnaisuutta 
koskevat kehittämistarpeet on nostettava lähivuosien aikana pöydälle. Näin varmistetaan, että nyt 
käynnistetyn uudistumisprosessin tavoitteena olleet lukiokoulutuksen ketteröittäminen ja yksilöllistäminen 
oikeasti toteutuvat.” (https://www.yrittajat.fi/statement/571347-lausunto-hallituksen-esityksesta-lukiolaiksi-ja-laiksi-ylioppilastutkinnon)  

”– Tiukkarajaiselle oppiainejaolle perustuva kurssimuotoinen lukio on tullut kunniakkaasti tiensä päähän. 
Nyt on aika siirtyä eteenpäin kohti oppimisympäristöiltään ja -muodoiltaan avoimempaa ja opiskelijalle ja 
koulutuksen järjestäjälle joustavampaa lukiota, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö 
painottaa. 

– Uudistuksen edetessä on tärkeä varmistaa, että tavoitteena olleet lukiokoulutuksen ketteröittäminen ja 
yksilöllistäminen oikeasti toteutuvat. Lukioiden ja lukiolaisten kehityshakuista yrittäjyyshenkeä ei pidä 
suitsia.” (https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/569222-lukiouudistuksen-askelmerkit-tarjoavat-mahdollisuuden-kelpo-loikkaan)  
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A. Spicer, Paskanjauhantabisnes 

(Business Bullshit). n&n-kirjat, Tampere 

2018. 
(https://www.netn.fi/kirjat/paskanjauhantabisnes)   

https://www.netn.fi/kirjat/paskanjauhantabisnes


Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (29.5.2018) 

”Yritykset raportoivat osaavan työvoiman saatavuuden 
ongelmista, jotka liittyvät usein osaamisen puutteisiin. 
Osaamisen varmistamiseksi hallitus on uudistamassa koko 
suomalaisen koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta 
korkeakoulutukseen.”  

(https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lisatalousarviosta-iso-koulutuspaketti-osaavan-tyovoiman-pulaan-toisen-asteen-
oppimateriaaleihin-ja-digiajan-perustaitoihin)  
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Mistä esim. ”digiloikka” ilmaantui?  

 

Mikael Jungnerin (ex-Microsoft) Elinkeinoelämän keskusliitolle 
(EK) kirjoittama ”Otetaan digiloikka!” -julkaisu ilmestyi 
huhtikuussa 2015 

Sipilän hallitus nimitettiin toukokuussa, aloitti kesäkuussa, ja 
”digiloikka” -käsite/hokema/vaatimus levitettiin kaikille 
politiikkasektoreille, erityisen vahvasti koulutukseen  

 

https://ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf
https://ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf
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Puhutaan hetki käynnissä olevasta lukiouudistuksesta 
 

”Lukiokoulutusta uudistetaan vastaamaan entistä paremmin 

jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja 

kansainvälisyyden vaatimuksiin. Uusi lukiolaki vahvistaa 

yleissivistystä ja edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat 

ylittävien opintojen järjestämistä. Lukiolaisten hyvinvointia ja jaksamista 

tuetaan. Lisäksi sujuvoitetaan siirtymistä jatko-opintoihin.” (https://minedu.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/uusi-lukiolaki-erityisopetus-lukioihin-opinto-ohjaus-vahvistuu-ja-korkeakouluyhteistyo-lisaantyy)  
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Linkkejä 

Uusi lukiolaki:  

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/l

ukiolaki.aspx  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_2+2018.aspx  

Lukiouudistus #uusilukio:  

https://minedu.fi/seuraajaosallistu  

LOPS 2021 -opetussuunnitelmauudistus:  

https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokou

lutus/lops2021  

Lukioselvitys:  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160349  

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/lukiolaki.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/lukiolaki.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_2+2018.aspx
https://minedu.fi/seuraajaosallistu
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2021
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2021
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160349


” Digitalisaatio, uusi pedagoginen ajattelu, oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeiden 

lisääntyminen, työelämän muutokset, globalisaatio, kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen 

sekä toimintakulttuurin muutokset haastavat opettajan osaamista yhä enemmän.” 

”Tavoitteena vetovoimainen lukio, joka vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.” 

”Hallitus päätti lukiouudistuksen käynnistämisestä kevään kehysriihessään. Uudistuksen tavoitteena 

on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä ja korkeakouluihin valmistavana 

koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä 

toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.” (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lukioselvitys-

lukiokoulutusta-arvostetaan-haasteina-tulevaisuuden-osaamistarpeet)  

”Lukiokoulutuksen tulee vastata tulevaisuuden monipuolisiin osaamistarpeisiin, jotka rakentuvat 

osaltaan ajattelun ja oppimaan oppimisen taidoille sekä laajalle oppiainerajat ylittävälle 

osaamiselle ja ymmärrykselle. Tämän lisäksi tarvitaan syvällistä oppiainekohtaista osaamista.” 

” Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut, niiden 

vaatima ohjaus ja tuki sekä oppiainerajat ylittävät opinnot ja korkeakouluyhteistyö.” 
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160349)  
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”- Uusi lukiolaki avartaa nuorten näköaloja, vahvistaa yleissivistystä, tuo mahdollisuuden kurkistaa 

jo korkea-asteen opintoihin lukion aikana ja vähentää lukiolaisten lisääntynyttä uupumusta ja 

stressiä. Lukiouudistus tuo lukion uudelle aikakaudelle ja antaa uudenlaisia mahdollisuuksia 

tehdä oppiainerajat ylittäviä, monitieteisiä, mielenkiintoisia oppimiskokonaisuuksia. Lukio ottaa 

ison harppauksen kohti tulevaisuutta.” (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-lukiolaki-

erityisopetus-lukioihin-opinto-ohjaus-vahvistuu-ja-korkeakouluyhteistyo-lisaantyy)  

”Ulkoa opetellun tiedon varaan rakentuva käsitys yleissivistyksestä ei enää riitä. Tulevaisuuden 

yleissivistys on laaja-alaista osaamista, jossa yhdistyvät erilaiset tiedot, taidot, luovuus ja 

näiden oikeanlainen hyödyntäminen. Monimutkaisessa maailmassa, jossa tietoa on 

saatavilla loputtomasti, tarvitaan yhä enemmän ajattelun taitoja, kriittistä ajattelua, kykyä 

soveltaa ja käsitellä tietoa ja kykyä yhdistellä asioita laajempiin kokonaisuuksiin.” 
(http://sannigrahnlaasonen.fi/2015/11/lukiouudistus-alkaa-uskalletaan-kokeilla/) 

(Tähän on kyllä todettava, että mikään varteenotettava käsitys yleissivistyksestä ei ole koskaan 

rakentunut ulkoa opetellun tiedon varaan; siitä asti kun ”yleissivistyksen” (Allgemeinbildung) 

käsite on ollut olemassa, kaikki sivistysteoriat ovat korostaneet yleissivistystä laaja-alaisena 

yhdistelmänä tietoja, taitoja ja luovuutta.) 
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”Oppimäärien mitoituksen perusteeksi tulevat kurssien sijaan opintopisteet.” 

”Kurkistus korkea-asteen opintoihin helpottaa alan valintaa ja antaa tietoja, mitä 

korkeakouluopiskelu vaatii. Lukioiden ja työelämän yhteistyö lisääntyy.” (https://minedu.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/uusi-lukiolaki-erityisopetus-lukioihin-opinto-ohjaus-vahvistuu-ja-korkeakouluyhteistyo-lisaantyy)  

” Lain muutoksen myötä opiskelija voisi myös uusia ylioppilaskokeita aiempaa useammin. Näin 

vähennetään lukiolaisten stressiä ja parannetaan mahdollisuuksia hakeutua 

korkeakouluopintoihin.” (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jokaiselle-lukiolaiselle-mahdollisuus-kurkistaa-

korkea-asteelle)  
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 yhteistyöhön 

 

Yhteiskunnallinen osaaminen 
 Arvolähtöisyys ja eettiset valinnat 

 Vaikuttaminen turvallisen ja 

kestävän tulevaisuuden puolesta 

 Osaamisen käyttäminen sekä 

omaksi että yhteiskunnan hyväksi 

 

   

Hyvinvointiosaaminen 
 Huolenpito itsestä ja 

muista 

 Omien vahvuuksien 

tunnistaminen ja 

käyttäminen, 

urasuunnittelu 

 Sinnikkyys muutosten ja 

yllätysten maailmassa 

     
 

 

 

 

 

 

Luova osaaminen 
 Kyky löytää merkityksiä 

ja yhdistellä asioita 

uudenlaisella tavalla 

 Kyky luovaan toimintaan 

ja innovatiivisiin 

ratkaisuihin  

 Yrittäjämäinen asenne 

 

     
      

 

 

 

Hyvä, 
tasapainoinen ja 

sivistynyt 
ihminen 

 
 

 

Kansainvälisyys- ja 

kulttuuriosaaminen  
 Maailmankansalaisen asenne 

ja vastuunkanto maapallon 

tilasta 

 Kulttuurisen moninaisuuden  

ja kulttuuristen merkitysten 

ymmärtäminen  

 Oman identiteetin 

rakentaminen ja toisten 

arvostaminen 

 

 

 

 

    

 

 
 

Vuorovaikutusosaaminen 
 Tunnetaidot, kyky 

empatiaan 

 Sosiaaliset taidot, kyky 

yhteistyöhön 

 Kielitietoisuus ja 

rakentavan viestinnän 

taito 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ajattelu- ja     

  opiskelutaidot 
 Monilukutaito 

digiajassa 

 Kyky tulkita kriittisesti, 

soveltaa ja tuottaa uutta 

tietoa 

 Akateeminen itsetunto 



Kurssit muuttuvat opintopisteiksi 

 1 kurssi = 2 opintopistettä 

 Helpottaa laajempien, ainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien rakentamista 

 Kurssin sijaan käytetään nimitystä opintojakso, jonka laajuus voi olla muutakin kuin 2 
opintopistettä 

 Valtakunnalliset valinnaiset opinnot: 2 opintopisteen laajuisina 

 Lukio-opintojen laajuus 75 kurssin sijaan 150 opintopistettä 

Oppiainekohtaisesti pakolliset opinnot voitaisiin jäsentää 1–4 opintopisteen laajuisiksi 
moduuleiksi 

 Moduulit ovat ”raaka-ainetta”, josta koulut voivat rakentaa mieleisensä 
opintojaksot 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot jäsennetään pääsääntöisesti 2 opintopisteen 
laajuisiksi moduuleiksi 

(Lähde: #LOPS2021-prosessin materiaalit, OPH; https://minedu.fi/seuraajaosallistu) 

 

https://minedu.fi/seuraajaosallistu


” Lukiossa voidaan opiskella vastaisuudessa laajempia ja oppiainerajat ylittäviä 

opintokokonaisuuksia, joissa on eri oppiaineiden sisältöjä. Samalla opintojaksolla 

voidaan opiskella vaikkapa ilmastonlämpenemistä kemian, biologian, 

yhteiskuntaopin ja kuvataiteen näkökulmista. Opintojaksot voivat olla myös nykyistä 

kurssia pidempiä ja esimerkiksi kieliä voidaan opiskella koko lukuvuoden ajan. 

Opintojen sirpaleisuus vähenee.” (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-lukiolaki-erityisopetus-

lukioihin-opinto-ohjaus-vahvistuu-ja-korkeakouluyhteistyo-lisaantyy)  
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Ulkomaille on levinnyt kuvitelmia suomalaisen peruskoulun ja 

lukion täydellisestä muutoksesta ilmiölähtöiseksi  

  







Mitä tässä ilmiöoppimisen hypessä voi vastata tällaisiin 
aineenopetuksen peruskysymyksiin:  

Mitä on nykyinen yleissivistys? 

Mikä on koulun oppiaineiden tehtävä siinä? 

 



Tutkimustenkin valossa tärkeää:   

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 rakentuu perusvalmiuksista ja maailmankuvan 
jäsentämisen perusteista eli yleisestä kohti erikoistunutta ja yksittäistä)  

 

 

 



Mutta (ja tässä voi suitsia koulunuudistusten visioijia): 

  

Tiedonkäsittelyn taidot eivät kehity ilman tietämystä 

Kokonaiskuvaa ei synny ilman tietoa ja ymmärrystä osista ja 
yksityiskohdistakin 

”Sirpaleisuuden” ongelma ei sinänsä synny oppiainejaosta  

(on itse asiassa niin, että oppiaineita tutkimusperustaisesti kehittämällä 1960-
luvulta eteenpäin pyrittiin juuri ratkaisemaan sirpaleisuuden ongelmia) 

 

 



Ajattelun taitoja voidaan oppia vain käyttämällä niitä joidenkin ajattelun 
sisältöjen käsittelemiseen 

 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”) 

 

Oppiaineilla on yhä paikkansa yleissivistyksen ytimessä 

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

 sirpaleisinta on huonosti toteutettu ilmiöoppiminen ja epämääräiset 
”näkökulmat” ilman kontekstia, rakennetta ja perustaa  



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, soveltaminen) on tutkivaa asennetta 
noudattavaa opiskelua ja sitä tukee kokonaisuuksien jäsentyminen 
ihmismielessä kognitiivisiksi tietorakenteiksi  

 tutkivalle toiminnalle antavat 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 yliopistolliselle 
tiedeperustaiselle 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: 
aineenopetuksen 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. W. Klafki)  

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

 kokonaisvaltaista inhimillistä kasvua (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 mahdollisuudet 

 

Yleissivistys nykyisessä koulupuheessa usein = kansalais- ja etenkin 
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 ole yhteismitallisia, eivät tasalaatuisia 
koostumukseltaan, eivätkä vaihdettavissa toisiinsa 

 edeltävään tapaan ymmärrettyä yleissivistystä ei synny siten, 
että pistetään oppiaineet sekaisin laatikkoon ja kukin 
oppilas/opiskelija poimii vain haluamansa paketin niistä  

  

On erittäin omituinen ajatus, että esim. 12–18-vuotias nuori voisi 
olla paras tietämään, ”mitä hän tarvitsee” esim. 5–15 vuoden 
päästä yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä tai mitä kaikkea 
”kokonaisvaltainen kasvu” ihmisenä tarkoittaa.  



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: kiinnittyvät suorimmin yksittäisiin tieteenaloihin (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 ehkä 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 ymmärrys, kriittisen ja 
itsekriittisen ajattelun ja argumentaation perustaidot 



Reaalioppiaineita voisi asettaa myös yleisyyden/erityisyyden perusteella janalle, 
jolloin muistetaan se 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 toteutuu, jos 
mahdollisimman monet 
kansalaiset ymmärtävät laajasti 

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

- Hyöty toteutuu, kun osa 
kansalaisista erikoistuu pitkälle ja 
laadukkaasti 

Huom.: tämä on 

tietysti karrikointia, 

kaikissa on 

molempia 

ulottuvuuksia 



(Reaali)aineilla on kiinteät yhteydet joihinkin tieteenaloihin, mutta 
kannattaa huomata, että niistä kaikki ovat jo sellaisenaan (1) 
monitieteisiä koosteita (suuret tieteenalatkin ovat nykyään useiden 
alatieteiden kattotieteitä) ja (2) ne koostuvat taustatieteiden ohella 
monista muistakin lähtökohdista (taidot, pedagogiset periaatteet, 
eettiset perusteet, normatiiviset tavoitteet) eli niissä jo toteutuu 
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 



Oppiaineiden luonteeseen ja yleissivistyksen olemukseen nähden on 
harmillista, jos oppiaineiden vastakkainasettelu lisääntyy 

…kuten käy mm. yliopistojen opiskelijavalinnan uuden yo-koe-
pisteytysmallin myötä  



Yliopistojen opiskelijavalinnan pisteytystaulukot ylioppilastutkinnon 

kokeille, 2018 



Vaikka ei tutkimuksen valossa edes näytä siltä, että yo-kokeiden eri aineissa menestyminen 

ennustaisi erilaatuisesti opintomenestystä yliopistossa:  

- hyvä menestys missä tahansa aineessa on yhteydessä opintomenestykseen 

- yksittäisiä kokeita paremmin opintomenestystä selittää yo-tutkinnon ka kokonaisuudessaan 

(Kupiainen ym., Ylioppilas valintojen pyörteissä, 2018)  



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 
kehittämistä mietittäessä.    



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 järjestäminen, valta, demokratia 

 Oikeus ja laki: oikeudenmukaisuus, sanktiot, yhteiskuntajärjestys 

 Etiikka, katsomukset, uskonnot: moraalinen hyvä ja hyvä elämä  

 Työ: itsellisyys, itsetoteutus, hyödyllinen tuottaminen 



Tiede, taide, politiikka, oikeus ja laki, etiikka, katsomukset ja 
uskonnot, työ 

 Näissä kaikissa (ja muitakin voi keksiä) elämänalueissa, 
käytännöissä ja yhteiskunnallisissa instituutioissa voidaan tavoitella 
(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 voi 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?  

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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oppilas 
(opetettavat, 
kasvatettavat ihmiset) 

oppilaitos 
(instituutio) 

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

opettaja 



Yksi asia/ilmiö puuttuu edellisestä kuviosta (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, 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) 

Suomalainen aineenopettaja on korkeasti koulutettu alansa asiantuntija, joka itse tekee tulkintaa siitä, 
mitä ja mikä oppiaine on, mikä siinä on olennaista ja mihin sitä tarvitaan  

 opettaja muodostaa oman käsityksensä oppiaineen olemuksesta 

 Seuraavassa yksi tunnettu esimerkki tätä reflektiota kuvaavasta didaktisesta mallista  



W. Klafki: opettaja on sivistysperinteen tulkitsija, joka on tehtävä 
”didaktista analyysia” opettavista sisällöistä ja aiheista:  
 

Oppisisältöjen… 

1. …esimerkillinen arvo: Minkä laajemman tai yleisemmän merkityksen tai todellisuuden 
oppisisällöt esimerkillistävät ja paljastavat opiskelijoille? Minkä perustavanlaatuisen 
ilmiön tai periaatteen, lainomaisuuden, kriteerin, ongelman, menetelmän, tekniikan tai 
asenteen voi ymmärtää käsittelemällä näitä sisältöjä esimerkkeinä? 
2. …nykyhetkinen merkitys: Mitä merkitystä kyseisellä sisällöllä tai aiheen käsittelyn 
avulla saavutettavalla kokemuksella, tietämyksellä, valmiudella tai taidolla jo nyt on 
opiskelijoiden mielestä? Mitä merkitystä sillä pitäisi olla pedagogisesta näkökulmasta 
katsottuna? 
3. …tuleva merkitys: Mistä muodostuu aiheen merkitys opiskelijoiden tulevaisuudelle? 
4. …rakenne: Millainen on (kohtien 1–3 mukaisesti pedagogisesta näkökulmasta 
analysoitujen) oppisisältöjen rakenne? 
5. …pedagoginen esitystapa: Millaisten erityisten tapausten, ilmiöiden, tilanteiden, 
koeasetelmien, henkilöitymien, esteettisten kokemusten (ja niin edelleen) muodossa 
näin rakenteistetut oppisisällöt voidaan esittää kiinnostavina, innostavina, lähestyttävinä, 
käsitettävinä tai elävinä opetusryhmän opiskelijoiden kehitysvaiheen huomioon ottaen? 

 



 

Entä ”uudistamisen” vaatimukset, uudistusten tahti, kiireellisyys, ketteryys?  

Mitä aineenopettaja voi niistä ajatella kehittäessään opetustaan oman didaktis-
pedagogisen reflektionsa ja analyysinsa varassa?  

  



 

Olosuhteiden (maailman, yhteiskunnan, kulttuurin, sosiaalisten 

suhteiden, odotusten, yksilönkehityksen jne.) muutos & 

loppumattoman koulunuudistuksen paine voivat opettajan kannalta 

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 – ja lukiouudistuksen – puhe- 

ja etenemistapa opettajan omaa motivaatiota koulun kehittämiseen? 



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 (esim. https://www.youtube.com/watch?v=jTH3ob1IRFo)  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. 

https://www.youtube.com/watch?v=jTH3ob1IRFo
https://www.youtube.com/watch?v=jTH3ob1IRFo


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 kannattaa yhtä lailla miettiä 

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

 onko jokin vanha toimintapa (tai vaikka tekemättä jättäminen) 
tarkoituksenmukaisempi kuin uusi, ja millä ehdoilla  

 

  

  



Siis:  

Kannattaa arvioida nykyisiä toimintatapoja ja kokeilla uusia jos ja kun 
niille on perusteensa 

Ja:  

Silloin myös ulkoisilla uudistuspuheilla voi olla paikkansa  
uudistusvaatimus sisältää aina mahdollisuuden ajatella asiaa 
uudelleen ja muokata jotakin toimintatapaa, jotta se vastaisi 
paremmin tarkoitustaan  

Mutta:  

On syytä suhtautua kriittisesti uudistamismuoteihin, pintailmiöihin ja 
business bullshittiin 

 

 



Esimerkiksi:  

Kaikkialle levinnyt ”ketteryys”-termi yleistyi Suomessa käyttöön Sitran 
ekonomistien tuomana: ”strategic agility”, ”strateginen ketteryys” 

Yritysten strateginen ketteryys = nopeat ja joustavat reagoinnit 
”markkinatilanteen muutoksiin”, notkeasti muokattava organisaatio, tehokas 
rekrytointi ja helppo irtisanominen (käytännössä esim. alihankintaketjut) jne.  

 



Pysyvyys, pitkäjänteisyys, vakiintuneisuus jne. eivät ole hyveitä vaan haittoja 
”uuden talouden” olosuhteissa, kun tavoitellaan ”innovaatioita” ja 
”disruptiota” (eli murroksia, ”luovaa tuhoa”) – pitää olla ”ketterä”, jotta pysyy 
muutoksessa mukana 

”disruption” = häirintä, häiriö, hälinä, katkos, keskeytys, hajaannus, sekasorto 

 

 

Mutta koulussa ei tarvita disruptioita, keskeytyksiä, häiriintymisiä, tuhoa – 
päinvastoin  

 



 

KOULUSSA rauhallisuus, kestävyys, keskittyminen, 
pitkäjänteisyys, huolellisuus, harkinta jne.  

OVAT HYVEITÄ   
 

Siis mieluummin  

ryhdikäs, luotettava, vakaa ja turvallinen koulu  

kuin notkea, ketterä ja loikkiva 

 

 



Ryhdikäs, luotettava, vakaa ja turvallinen koulu 

• kantaa vastuunsa ja toimii moraalisesti oikein 

• sitoutuu eettisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin periaatteisiin ja tekee parhaansa viedäkseen 
ne käytäntöön 

• kunnioittaa kasvatettavia 

• toteuttaa nollatoleranssin syrjinnälle ja kiusaamiselle 

• antaa tukea kaikille tarpeen mukaan  

• pitää huolta heikoimmistakin 

• nostaa äänensä oppilaiden/opiskelijoiden ja opettajien puolesta silloin, kun sitä tarvitaan  

• asettaa vaativiakin odotuksia mutta antaa samalla riittävästi tukea ja ohjausta, jotta ne 
on mahdollista saavuttaa 

• uudistuu harkitusti ja tasapainoisesti (ei loikkien ja harppoen)  

• antaa opettajien kehittää ITSE työtään yhdessä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa, sopivan 
kokoisissa opetusryhmissä, pitkäjänteisesti, vakaissa puitteissa uusia juttuja kokeillen 



 

Onko jotain tehtävissä, jotta peruskoulu ja lukio todennäköisemmin 
palvelisivat nuorten sivistyksellistä 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? Miten se näkyisi aineenopetuksessa? 

 
 

 



Opettamisen päämäärää voi pohtia yksinkertaisella ajatusharjoituksella.  

Kirjoita paperille/tiedostoon päämääräketju:  

 

Opetan opiskelijaa, jotta hän… 

…oppisi lukemaan ja kirjoittamaan sujuvasti suomen kieltä (tms.) 

On tärkeää, että hän oppii 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 itselle perimmäinen perustelu opettamiselle, sen kaikkein syvin 
päämäärä.   


