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Pro gradu -tutkielmani tarkastelee aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kan-

salaiskasvatuksesta, joka on yksi kouluopetuksen keskeisistä tehtävistä. Tut-

kielmassani tarkastelen, kuinka tulevat aineenopettajat kokevat vaikuttamisen 

ja osallistumisen taitojen opettamisen osana omaa opetustaan ja miten he koke-

vat vastuun yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattamisesta jakautuvan eri aineiden 

opettajien kesken. Tarkastelen myös aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

aktiivisesta kansalaisuudesta, kiistatilanteista osana aineenopetusta ja sitä mil-

laisia politiikka-käsityksiä aineenopettajaopiskelijoilla on.  

Tutkielmani aineistona hyödynnän kyselyaineistoa, joka kerättiin Jyväsky-

län yliopiston aineenopettajakoulutuksen OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja muu-

tos -kurssille syksyllä 2015 osallistuneilta opiskelijoilta. Kaiken kaikkiaan tutki-

musaineistoni kattaa 182 aineenopettajaopiskelijan vastaukset. Tutkielmani on 

laadullista tutkimusta. Olen analysoinut tutkimusaineiston diskurssianalyysin 

lähtökohtia hyödyntämällä eli tarkastellut ennen kaikkea sitä, miten tutkimus-

joukko on käsitteellistänyt ajatuksiaan tutkittavasta ilmiöstä.  

Aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset kansalaiskasvatuksen toteuttami-

sesta vaihtelevat, vaikka pääasiassa kansalaiskasvatukseen suhtaudutaan 

myönteisesti. Suurin osa aineenopettajaopiskelijoista kokee, että kaikilla opetta-

jilla on jonkinlainen vastuu oppilaiden kasvattamisesta yhteiskunnan jäsenyy-

teen. Myös eri näkökulmien esille tuomiseen osana opetusta suhtaudutaan 

myönteisesti. Oppiaineen luonne koetaan kuitenkin tekijänä, joka vaikuttaa 

kansalaiskasvatuksen teemojen huomioimiseen aineenopetuksessa. 
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1 Johdanto 
 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

kansalaiskasvatuksesta. Käsittelen työssäni sitä, miten aineenopettajaopiskelijat 

kokevat ja määrittelevät oman roolinsa opettajana oppilaiden aktiivisuuden ja 

osallisuuden rakentumisessa. Tämän lisäksi tarkastelen sitä, miten aineenopet-

tajaopiskelijat ymmärtävät aktiivisen kansalaisuuden käsitteen ja miten he ko-

kevat kiistatilanteet ja konsensusajattelua kuvaavan yksimielisyyden tavoitte-

lun osana omaa opetustaan. Tutkielman tavoitteena on siis tuottaa tietoa siitä, 

millaisista lähtökohdista käsin tulevat aineenopettajat lähtevät kansalaiskasva-

tusta kouluopetuksessa toteuttamaan.   

 

Oppilaiden osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen vahvistaminen ovat keskei-

siä teemoja perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Vuonna 2014 hyväksytyssä 

ja vuoden 2016 syksystä alkaen voimaanastuneessa opetussuunnitelmassa pe-

rusopetuksen tavoitteiksi on nostettu muun muassa kasvu ihmisyyteen ja yh-

teiskunnan jäsenyyteen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevai-

suuden rakentuminen (OPH 2014, 19, 24). Tutkielmani avulla onkin mahdollista 

tarkastella myös sitä, kuinka aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset suhteutu-

vat näihin opetussuunnitelmassa annettuihin tavoitteisiin kansalaiskasvatuk-

sesta.  

 

Sekä peruskoulun että toisen asteen opetussuunnitelmissa koulun tehtäväksi on 

nostettu monia kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta keskeisiä teemoja (ks. 

esim. OPH 2014, 24; OPH 2015, 12–13, 16). Näiden teemojen tarkastelu olisikin 

jo pelkästään opetussuunnitelmatasolla mielenkiintoista. Omassa tutkielmassa-

ni huomio on kuitenkin ennen kaikkea siinä, miten aineenopetuksen tulevat 

toteuttajat – aineenopettajaopiskelijat – ymmärtävät nämä teemat. Tutkielmas-

sani selvitän myös, minkälaiseksi aineenopettajaopiskelijat kokevat kansalais-
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kasvatuksen eri teemojen merkityksen osana omaa opettajuuttaan tai ylipäätään 

kouluopetusta, johon opetussuunnitelma antaa raamit.  

 

Opetussuunnitelmassa peruskoulun yleisiä tavoitteita on kuvattu muun muas-

sa seuraavasti:  

 

”Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedel-

lytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevai-

suuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. 

Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia 

ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävä on vah-

vistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.” (OPH 2014, 24)  

 

Perusopetuslaki asettaa perusopetuksen tavoitteeksi muun muassa oppilaiden 

tukemisen vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen (Perusopetuslaki 

628/1998, 2§). Peruskoulun opetussuunnitelmassa kuvataan puolestaan tar-

kemmin, millaisia kansalaistaitoja oppilaiden tulee harjoittelun kautta koulussa 

oppia. Opetussuunnitelmassa koululle onkin määritelty merkittävä vastuu 

muun muassa jokaisen oppilaan osallisuuden ja vaikuttamisen taitojen vahvis-

tamisessa. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen sitä, millaisen merkityksen 

nämä opetussuunnitelmassa esille nostetut osallisuus ja vaikuttaminen saavat 

aineenopettajaopiskelijoiden käsityksissä. Tarkastelen työssäni myös sitä, miten 

aineenopettajaopiskelijat määrittelevät opetussuunnitelmassa mainitun käsit-

teen aktiivinen kansalainen, joka liittyy oleellisesti koulukontekstiakin laajem-

paan keskusteluun yksilöiden toiminnasta kansalaisyhteiskunnassa.  

 

Suomalaisissa yläkouluissa ja lukioissa opetusta antavat eri oppiaineiden ai-

neenopettajat, joilla on suhteellisen laaja autonomia oman oppiaineensa ope-

tuksen toteuttamisessa. Tutkielmassani käyttämäni aineisto mahdollistaa myös 

sen tarkastelun, eroavatko eri oppiaineiden opiskelijoiden vastaukset ja näke-

mykset kansalaiskasvatuksesta toisistaan. Tarkastelun kohteena on muun mu-
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assa se, kokevatko aineenopettajaopiskelijat vastuunsa ja mahdollisuutensa 

kansalaiskasvattamisen toteuttamisesta eri oppiaineiden opettajina samalla ta-

valla vai eroavatko ne jollain tapaa toisistaan esimerkiksi eri oppiaineryhmien 

välillä. 

 

Tutkielman ensisijaisena aineistona käytän syksyllä 2015 kerättyä kyselyaineis-

toa, joka koottiin aineenopettajaopiskelijoilta Jyväskylän yliopiston Opettajan-

koulutuslaitoksen järjestämältä OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos -

kurssilta. Tutkielmassa hyödyntämäni kyselyaineisto koostuu yhteensä 182 eri 

oppiaineita opettavan aineenopettajaopiskelijan vastauksista. Vastaajat edusta-

vat laajasti peruskoulussa opetettavia oppiaineita; kyselyyn vastanneiden jou-

kossa on niin matemaattis-luonnontieteellisten, humanististen kuin taitoai-

neidenkin aineenopettajaopiskelijoita.  

 

Tutkielmassani kansalaiskasvatusta tarkastellaan neljän eri teeman kautta, joita 

käsittelen suhteessa työni käsitteelliseen ja teoreettiseen taustaan. Tutkielmassa 

käsiteltävät teemat ovat 1) aktiivisen kansalaisuuden määritelmä, 2) vastuun jakau-

tuminen aineenopettajien kesken, 3) osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen huomiointi 

aineenopetuksessa sekä 4) yksimielisyys ja kiistely osana opetusta. Näitä teemoja lä-

hestyn tutkimuskysymysteni kautta, jotka ovat:  

- Miten aineenopettajaopiskelijat määrittelevät aktiivisen kansalaisen -käsitteen?  

- Millaisena aineenopettajaopiskelijat näkevät eri oppiaineiden opettajien vastuun 

oppilaiden kasvattamisessa yhteiskunnan jäseniksi? 

- Miten aineenopettajaopiskelijat huomioivat osallistumisen ja vaikuttamisen tai-

tojen kehittymisen omassa opetuksessaan?  

- Miten aineenopettajaopiskelijat suhtautuvat kiistatilanteisiin ja yksimielisyyden 

tavoitteluun opetuksessa? 

 

Myös tutkielmani rakenne muodostuu näiden teemojen ympärille; käsittelen 

kutakin teemaa yhdessä alaluvussa tarkastellessani aineenopettajaopiskelijoi-

den käsityksiä kansalaiskasvatuksesta. Edellä mainittujen neljän teeman lisäksi 
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tarkastelen tutkielmassani yhtenä teemana myös aineenopettajaopiskelijoiden 

politiikka-käsityksiä. Vastaajia ei pyydetty analysoimassani kyselyaineistossa 

erikseen määrittelemään omia käsityksiään politiikasta, joten tarkastelen työs-

säni opiskelijoiden vastauksissa ilmi tulevia, implisiittisesti ilmaistuja käsityksiä 

politiikasta. Kansalaiskasvatuksen yhteiskunnallisen ulottuvuuden ja esimer-

kiksi kansalaisuuteen liittyvien käsitysten ymmärtämiseksi on tärkeää tarkastel-

la sitä, miten aineenopettajaopiskelijat ymmärtävät politiikan ja poliittisuuden. 

Aineenopettajaopiskelijoiden politiikka-käsityksiä käsittelen tutkielmani vii-

dennen luvun viimeisessä alaluvussa.  

 

Tutkimuskysymysten muodostamisessa on huomioitu työn käsitteellinen ja 

teoreettinen viitekehys, joka rakentuu opettajuus-tematiikan sekä harmonia- ja 

kiistely -käsitteiden ympärille. Opettajuuteen liittyy keskeisesti opettajan amma-

tin yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se millaisia vastuualueita ja velvolli-

suuksia opettajat omaan professioonsa liittävät (ks. esim. Mikkola 2002, 195–

196; Luukkainen 2005, 18–19). Opettajuuteen liittyvien ominaispiirteiden kautta 

käsittelen työssäni sitä, millaisena kansalaiskasvatuksen teemat ja myös vastuu 

niiden opettamisesta nähdään osana aineenopettajuutta.  

 

Erimielisyys ja eri näkökantojen hyväksyminen sekä niiden pohjalta syntyvät 

kiistatilanteet voidaan nähdä demokraattiselle yhteiskunnalle ominaisina piir-

teinä (ks. esim. Ankersmit 2002, Koppenjan 2008, Mouffe 2005). Kiistelyn ja 

harmonian tematiikan tarkastelu liittää työni siten laajempaan keskusteluun 

kansalaisyhteiskunnan toiminnasta ja siitä millaista yhteistoimintaa yhteiskun-

taa omalta osaltaan peilaavassa kouluopetuksessa pidetään hyväksyttävänä. 

Harmonian ja kiistelyn tematiikkaa käsittelen ennen kaikkea tarkastellessani 

aineenopettajaopiskelijoiden suhtautumista kiistatilanteisiin ja pyrkimykseen 

yhteisymmärryksestä.  

 

Tutkielmani keskeinen tavoite on tarkastella kansalaisyhteiskuntaa liittyviä 

teemoja, kuten aktiivista kansalaisuutta ja kiistelyä, kansalaiskasvatuksen kes-
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keisen toimintakentän eli koulun kontekstissa. Koulussa kansalaiskasvatuksen 

toteuttamisesta vastaavat tulevaisuudessa nykyiset aineenopettajaopiskelijat, 

joiden käsityksiin kansalaisyhteiskunnan kantavista teemoista tässä työssä pe-

rehdytään. Työni avulla tuotetaankin arvokasta tietoa siitä, millainen lähtökoh-

ta tulevaisuuden koululla on toteuttaa kansalaiskasvatusta muuttuvassa ja mo-

ninaistuvassa yhteiskunnassa.   
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2 Tutkimuksen tausta ja aiempi tutkimus 

 

2.1 Kansalaisuus ja kansalaiskasvatus 

 

Kansalaisuuden käsite on keskeinen osa demokratiaa ja sen ymmärtämistä. 

Kansalaisuuden määrittely on suoraan yhteydessä siihen, millaisen yhteiskun-

nan ja poliittisen yhteisön ihmiset ympärilleen haluavat rakentaa. Kansalaisuus 

on käsitteenä kuitenkin hyvin monimerkityksinen ja kiistanalainen, eikä sen 

määritteleminen ole koskaan yksiselitteistä. Kansalaisuuteen sisältyvät määri-

telmät ja ominaisuudet vaihtelevat paljon eri näkökulmien ja painotusten välil-

lä.   Yksi näkökulma kansalaisuuden ja sen merkityksen ymmärtämiseen on 

esimerkiksi kansalaisuus-käsitteen ymmärtäminen osana demokraattisten peri-

aatteiden tunnistamista. (Mouffe 2005b, 60–66) 

 

Demokratiaa ja kansalaisuutta käsittelevässä tutkimuksessa on usein keskitytty 

tarkastelemaan erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, joita yhteisön jäsenillä on 

tai joita heillä pitäisi olla (Stenius 2008, 322, 346–347; Carr 2008, 20–28; Honohan 

2008, 148–149). Oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi myös esimerkiksi identi-

teetin merkitystä osana kansalaisuutta on alettu tarkastella aiempaa enemmän 

(ks. esim. Hankala 2011, 27–29). Kansalaisuutta ei pitäisikään belgialaisen poli-

tiikan teoreetikon Chantal Mouffen mukaan nähdä ainoastaan laillisena asema-

na, vaan kansalaisuus pitäisi hahmottaa myös yhtenä identifioinnin muotona. 

Kansalaisuus liittyy vahvasti etenkin ihmisten poliittisen identiteetin muodos-

tumiseen. (Mouffe 2005b, 60–66) 

 

Kansalaisuutta on tarkasteltu laajasti myös aktiivisuuden eli tietynlaisen ihan-

teellisen kansalaisen toiminnan näkökulmasta. Aktiiviselle kansalaisuudelle 

annettuja määritelmiä ovat esimerkiksi toimiminen yhteisen hyvän puolesta, 

vastuunotto yhteisistä asioista ja osallistuminen niiden hoitamiseen esimerkiksi 

äänestämällä tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Laajasti ajateltuna aktiivista kan-
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salaisuutta on aktiivisuus elämän eri osa-alueilla, kuten työelämässä, järjestö-

toiminnassa tai yhteiskunnallisissa kysymyksissä. (Hankala 2011, 27–29) Aktii-

viseen kansalaisuuteen on aiemmassa tutkimuksessa liitetty myös kyky kom-

munikoida ja käydä dialogia, kyky ratkaista konflikteja ilman väkivaltaa sekä 

kyky neuvotella (Syrjäläinen, Värri & Eronen 2006b, 142).  

 

Iseult Honohan korostaa kansalaisuudessa ja kansalaishyveessä sitoutumista 

yhteiseen hyvään ja myös muidenkin kuin ainoastaan omien intressien tunnis-

tamista. Keskeistä kansalaishyveessä on Honohanin mukaan ennen kaikkea 

yhteisen maailman huomioiminen sen sijaan, että keskitytään ainoastaan 

omaan etuun. Yhteinen hyvä on kuitenkin koettava läheiseksi, koska muutoin 

kansalaiset eivät pidä kiinni perinteisistä kansalaishyveistä, kuten noudata lakia 

tai maksa veroja. Keskeistä yhteiseen hyvään sitoutumisessa on myös osallis-

tuminen, koska se antaa tunteen omistajuudesta, jota puolestaan tarvitaan luo-

maan kansalaishyvettä. Osallistumisen ohella myös neuvottelu toisten ihmisten 

kanssa on keskeistä kansalaisen toiminnassa. Kun ihmiset neuvottelevat tois-

tensa kanssa osana poliittista päätöksentekoa, se rohkaisee heitä ajattelemaan 

muitakin kuin omia intressejään. Honohanin mukaan aktiivinen jäsenyys poliit-

tisessa yhteisössä tukee sellaisia sosiaalisia käytänteitä, joissa ihmiset tulevat 

hahmottaneeksi näitä erilaisia muotoja yhteiselle hyvälle.   (Honohan 2002, 149, 

157, 160, 217) 

 

Kansalaisuudella tarkoitetaan yleisesti yksilön jäsenyyttä yhteisössä, jonka toi-

minta on jollakin tavalla julkista ja sitä kautta myös poliittista. Kansalaisuus 

liittyykin oleellisesti yksilöiden ominaisuuksien ja identiteetin muodostumisen 

lisäksi myös ihmisten välisen yhteisöllisyyden eri muotoihin. Ihmisten väliseen 

yhteistoimintaan liittyy omalta osaltaan myös kasvatus ja kansalaisuutta on 

tarkasteltu aiemmassa tutkimuksessa paljon myös suhteessa kasvatukseen. 

Kansalaisuutta voidaankin tarkastella jonakin, mitä varten ihmistä pitää yhtei-

sössä kasvattaa: yksilöitä voidaan valmistaa kasvatuksen avulla elämään ja 
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toimimaan poliittisesti yhteisössään. Ihmisen on siis mahdollista kehittää niitä 

ominaisuuksia ja valmiuksia, joita kansalaiselta vaaditaan. (Nivala 2006, 25–27)  

 

Kasvatuksen yksi merkittävistä tavoitteista on sosialisaatio eli saada yksilöistä 

yhteiskunnallisesti toimintakykyisiä. Kasvatuksen tavoitteena on saada yksilöt 

omaksumaan sellaisia tietoja ja taitoja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan jäse-

nenä toimimisen. (Siljander 2005, 42–43) Kansalaiskasvatus on usein erotettu 

omaksi kasvatukselliseksi alueekseen ja sen tavoitteet ovat yhteiskunnallisista 

lähtökohdista määriteltyjä. Yleisenä lähtökohtana kansalaiskasvatuksessa on 

kehittää niitä yksilön ominaisuuksia, joihin liittyy yhteiskunnallinen ulottuvuus 

ja joita yhteiskunnassa toimiminen edellyttää. Kansalaiskasvatuksessa pyritään 

kehittämään yksilöiden ominaisuuksia siten, että ne ovat olemassa olevan yh-

teiskunnan kannalta toivottavia, ylläpitävät yhteiskunnan tasapainoa tai kehit-

tävät sitä toivottuun suuntaan. Yksilöllisen kehittymisen ohella kansalaiskasva-

tus voidaan nähdä myös merkittävänä kansalaisia yhdistävänä toimintana. (Ni-

vala 2006, 27; Honohan 2008, 174)  

 

2.2 Koulu kansalaiskasvattajana 

 

 Suomessa koulutuksen nähdään olevan vahva osa kansallisvaltiota, kansakun-

taa ja kansalaisuutta. Koulu onkin yksi yhteiskunnan tärkeimmistä instituuti-

oista niin sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin. Koulun yhdeksi 

tehtäväksi on määritelty myös yhteiskunnan jatkuvuuden turvaaminen yhdessä 

muiden instituutioiden kanssa.  Koulu on yhteiskunnan osa, joka toiminnas-

saan heijastelee ja myös toteuttaa yhteiskunnan intressejä. Koululla on keskei-

nen merkitys etenkin siinä, millaisen kuvan yhteiskunnasta ja toiminnasta se 

muodostaa oppilaille. Tämän lisäksi koululla on merkittävä asema kansallisen 

ja poliittisen toiminnan perustaitojen opettamisessa. (Takala 1995, 200–201; Aal-

tola 2002, 56; Mikkola 2002, 188; Antikainen, Rinne & Koski 2006, 152–154)  
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Koulu on keskeinen osa demokratian toteutumista; demokratian ehtona ovat 

aktiiviset kansalaiset ja koulu on paikka, jossa kansalaisuuteen kasvatetaan 

(Tomperi & Piattoeva, 2014, 248). Suomessa koulun yhdeksi perustehtäväksi 

onkin nähty oppilaiden sosiaalistaminen suomalaisen demokratian aktiivisiksi, 

demokraattista järjestelmää arvostaviksi ja kehittäviksi kansalaisiksi. Tämä nä-

kemys ei vaihtele merkittävästi esimerkiksi poliittisten puolueiden kesken. Ny-

kykoulua on kuitenkin myös kritisoitu siitä, ettei se pysty kasvattamaan rohkei-

ta ja itsenäiseen kansalaisuuteen kykeneviä toimijoita. Sen sijaan koulun on 

nähty synnyttävän epädemokraattisuutta, ulkopuolisuutta ja voimattomuutta. 

(Rautiainen 2008, 17, 35) 

 

Yhteiskunnallisen tiedon omaksumisen sijaan kansalaiskasvatuksen pitäisi 

kannustaa myös kriittisyyteen. Kun opetus kannustaa asioiden omaksumisen 

sijaan kriittisyyteen, se antaa oppilaille mahdollisuuden hahmottaa myös hei-

dän omaa asemaansa yhteiskunnassa. Kriittisyyden kautta oppilaat pääsevät 

kyseenalaistamaan ja kehittämään käsityksiään myös itsestään. (Papastephanou 

2008, 52.) Peruskoulun oppilaat ovat myös itse kertoneet kaipaavansa enemmän 

vaikutusmahdollisuuksia ja haluavansa tulla paremmin kuulluiksi opetuksessa. 

Oppilaat ovat kritisoineet esimerkiksi sitä, etteivät he pääse riittävästi keskuste-

lemaan ja osallistumaan opetuksessa. Oppilaat haluaisivat keskustella koulussa 

esimerkiksi enemmän heidän elämäänsä lähellä olevista aiheista. (Saarenketo 

2016, 112–113). 

 

Kriittinen pedagogiikka asettaa yhdeksi kouluopetuksen keskeisimmäksi ta-

voitteeksi sen, että koulun pitäisi opettaa kansalaisuuteen, jossa yksilöillä on 

valta päättää omasta elämästään ja etenkin tiedon tuottamisesta sekä sen omak-

sumisesta. Kriittisen pedagogiikan mukaan koulun pitäisikin opettaa tietoja ja 

taitoja, joita kriittinen kansalainen tarvitsee. Tavoitteena ei siis pitäisi olla aino-

astaan hyvä kansalainen, vaan kansalainen joka yhteiskunnallisen tiedon omak-

sumisen sijaan oppisi myös haastamaan ja muuttamaan vallitsevia sosiaalisia ja 
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poliittisia olosuhteita. (Giroux 1988, 88–89; Giroux 2001, 199–200; Freire 2005, 

68–73, 87)  

 

Vaikka koulun yhteiskunnallinen merkitys on yleisesti tunnustettu, nuorten 

kansalaisuutta koskevassa tutkimuksessa on nostettu esille huoli nuorten yh-

teiskunnallisesta tietämyksestä ja asenteista. Suomalaisilla nuorilla on tutki-

muksissa todettu olevan hyvät tiedot ja taidot demokratiasta. Nuorilla oleva 

tieto jää kuitenkin hyvin pinnalliseksi, eivätkä nuoret tiedä esimerkiksi sitä, 

miksi kansalaisten toiminta on tärkeää demokratiassa. Suomalaiset nuoret eivät 

tutkimuksen mukaan ole myöskään kiinnostuneita poliittisesta toiminnasta, 

eivätkä he osallistu aktiivisesti keskusteluun yhteiskunnallisista asioista. (Suu-

tarinen 2006, 63, 74–75; Tomperi & Piattoeva, 2014, 254–257) Nuorten yhteis-

kunnallisten taitojen kehittymisessä koululla ja etenkin opettajilla on keskeinen 

rooli. Opettajat voivat esimerkiksi kysymysten ja keskustelun kautta herättää 

oppilaissa uusia ajatuksia ja oivalluksia, jotka lisäävät kiinnostusta yhteiskun-

nallisista asioista. (Aaltola 2002, 58) 

 

Opettamisen tavoitteena voidaan pitää opetettavan kasvua kohti hyvää elämää 

yhteiskunnassa. Hyvä elämä määritellään kuitenkin eri yhteiskunnissa ja eri 

aikakausina eri tavoin, mistä johtuen opettamiseen liittyy vahvasti arvot ja eet-

tisyys. (Leino & Leino 1997, 24) Koulun järjestämä kansalaiskasvatus heijastaa ja 

uusintaa esimerkiksi vallitsevaa käsitystä kansalaisuudesta. Samalla kouluope-

tus legitimoi kansalaisten ja valtion välisen suhteen. Kansalaiskasvatusta tutki-

malla tarkastellaan samanaikaisesti myös valtion, kansalaisuuden ja koulutuk-

sen välistä suhdetta. Kansalaiskasvatus nähdään usein ratkaisuna muun muas-

sa äänestysaktiivisuuden parantamiseen tulevaisuudessa. Demokraattiseen 

kansalaisuuteen tähtäävä koulutus on myös tapa vahvistaa tai legitimoida 

edustuksellista demokratiaa. (Piattoeva 2010, 21–23)  

 

Haasteita kansalliselle kansalaiskasvatukselle on viime vuosikymmeninä aset-

tanut lisääntynyt muuttoliike ja globalisaatio. Nykyään on olemassa lukemat-
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tomia kansalaistoiminnan muotoja, joissa toiminta on maailmanlaajuista. Kan-

salaisten olisikin tärkeää olla tietoisia myös siitä, ettei kansalaisvaikuttaminen 

tapahdu ainoastaan yksittäisten valtioiden rajojen sisällä. Euroopan valtioille 

keskeinen muutos on ollut myös Euroopan unionin myötä tullut tarve synnyt-

tää eurooppalaista identiteettiä. (Hämäläinen & Välijärvi 2008, 15, 19; Rantala 

2008, 71–72; Merryfield & Duty 2008, 87–88; Piattoeva 2010, 21–23)  

 

Yhtenä kasvatuksen keskeisenä tavoitteena voidaan pitää myös vastuullisuu-

den opettamista, joka on keskeistä ihmisten yhteistoiminnassa. Vastuullisuus 

on olennainen osa osallistumisessa ja esimerkiksi aktiivisessa kansalaisuudessa. 

Kasvattajien tehtävänä olisikin huolehtia siitä, että tulevaisuuden toimijoilla on 

tiedollisia, taidollisia ja moraalisia valmiuksia, joita tulevaisuuden rakentami-

seen ja erilaisten ongelmien, kuten eriarvoistumisen, ratkaisemiseen tarvitaan. 

(Moilanen P. & Saukkonen S. 2017; Saukkonen S. & Moilanen P. 2017) 

 

Kansalaiskasvatusta on tarkasteltu myös opetussuunnitelmien merkityksiä ja 

sisältöjä tutkimalla. Opetussuunnitelmissa yhdistyy erilaiset kilpailevat intressi- 

ja arvojärjestelmät, jotka heijastavat myös kansalaiskasvatukseen kohdistuvia 

odotuksia ja tavoitteita. Keskustelu opetussuunnitelmasta on aina samalla kes-

kustelua myös vaihtoehtoisista näkökulmista yhteiskuntaan ja siitä mihin yh-

teiskuntaa pitäisi tulevaisuudessa kehittää. Opetussuunnitelmassa on aina esillä 

myös tiedon arvottamisen näkökulma, joten opetussuunnitelma tulee nähdä 

sosiaalisesti järjestäytyneenä tietona, jonka muodostumisessa keskeisiä ovat 

erilaiset valtasuhteet. Opetussuunnitelmien taustalla on myös tiedon arvotta-

minen eli jonkinlainen tieto nähdään hyödyllisempänä kuin jotkin toiset tiedon 

alueet. Näin ollen myös kouluopetus legitimoi tietynlaista tietoa. (Apple 1995, 

16–21; Takala 1995, 206–207; Young 1998, 9, 14, 17; Antikainen, Rinne & Koski 

2006, 174–182) 
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2.3 Opettaja kansalaiskasvattajana 

 

Koulun ohella myös opettajuuteen liittyy Suomessa edelleen vahvoja käsityksiä. 

Esimerkiksi Kari Uusikylä on teoksessaan Hyvä, paha opettaja (2006) käsitellyt 

opettajalta toivottuja piirteitä ja sitä millainen on hyvä opettaja. Uusikylän 

(2006, 61) mukaan hyviä opettajia on monenlaisia, mutta hyvän opettajan tulisi 

olla ainakin ystävällinen, oikeudenmukainen ja vastuuntuntoinen. Perinteisen 

ja edelleen melko yleisen käsityksen mukaan opettajan tulee olla myös kuuliai-

nen mallikansalainen ja sivistäjä, joka ei kuitenkaan saisi puhua esimerkiksi 

politiikasta. Opettajat nähdään aktiivisina ja monenlaiseen harrastustoimintaan 

osallistuvina, mutta opettajien aktiivisuus on kuitenkin yleensä jotakin muuta 

kuin yhteiskunnallista aktiivisuutta. (ks. esim. Hankala 2011, 35–37)  

 

Opettajuuteen liitetään tutkimusten mukaan edelleen valtava määrä ideaaleja 

ominaisuuksia, joita kuitenkaan hyvin harva opettaja pystyy todellisuudessa 

ainakaan täysin täyttämään. Moni odotuksista liittyy myös opettajan työn yh-

teiskunnalliseen ulottuvuuteen, joka saattaa kuitenkin olla osalle opettajista hy-

vinkin vieras osa opettajan monista tehtävistä. Epärealistisuudestaan huolimat-

ta opettajaideaali vaikuttaa nyky-yhteiskunnassa edelleen vahvasti niin opetta-

jankoulutukseen, opettajan asiantuntijuuteen kuin opettajien asemaan laajem-

minkin yhteiskunnassa. (Mikkola 2002, 192; Kostiainen & Rautiainen 2011, 183)  

 

Koulutukseen ja kasvatukseen liittyvä eettinen ja moraalinen ulottuvuus heijas-

tuu myös opettajan työhön. Koulutus ei ole neutraalia ja esimerkiksi opettajat 

ovat joko tiedostaen tai tiedostamattaan osallisena poliittisessa toiminnassa 

(Apple 1979, 1-2). Myös esimerkiksi moraalikasvatukseen kuuluvaa oikeuden-

mukaisuuskasvatusta antaessaan opettaja ei ole koskaan täysin puolueeton, 

koska silloinkin kun opettaja jättää sanomatta tai tekemättä jotakin on hän aina 

puolueellinen suhteessa jonkun oppilaan maailmankatsomukseen (Matikainen 

2017, 166). Opettajan haastavaa työtä moraalikasvattajana helpottaa kuitenkin 
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se, että hän saa työyhteisön tukea ja että koululla on olemassa jonkinlainen yh-

teinen arvoperusta (Tirri 2002b, 214). 

 

Opettaja tekee opettaessaan jatkuvasti sekä opetuksen tavoitteita että päämääriä 

asettaessaan valintoja, joiden taustalla on tiedostaen tai tiedostamatta omaksut-

tuja arvoja. Opettajan omien arvojen lisäksi opetuksessa on esillä myös koulu-

yhteisön ja yhteiskunnan arvot. Koulutukseen liittyviä arvoja edustavat opetta-

jien ohella heidän työtään ohjaavat valtakunnalliset ja paikalliset opetussuunni-

telmat. (Tirri 2002a, 23–24; Tirri 2002b, 204–205; Lapinoja 2006, 28) Yhtenä pe-

ruskoulunopettajan tavoiteltavana ominaisuutena voidaankin pitää uskoa ope-

tussuunnitelmissa määriteltyihin koulun tavoitteisiin (Kemppinen 2006, 40).  

 

Aineenopettajaksi opiskelevien käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista ja 

kansalaiskasvatuksen teemoista on aiemmin tarkasteltu osana opettajaksi opis-

kelevien yhteiskunnallista asennoitumista käsittelevää tutkimusta (Syrjäläinen, 

Eronen & Värri 2006a). Aineenopettajaopiskelijat on kuitenkin kansalaisyhteis-

kunnan teemoja käsittelevässä tutkimuksessa melko vähän tutkittu ryhmä. 

Tutkielmani antaakin uutta tietoa koulutuksesta ja sen suhteesta kansalaiskas-

vatukseen aiemmin suhteellisen vähälle huomiolle jääneen tutkimuskohteen 

näkökulmasta. 

 

Syrjäläisen, Erosen ja Värrin tutkimuksen mukaan aineenopettajaopiskelijat pi-

tävät kansalaisvaikuttamisessa tärkeänä äänestämistä ja muuta aktiivista toi-

mintaa. Sen sijaan laitonta aktiivista toimintaa, kuten turkistarhaiskuja, ei pide-

tä kansalaisvaikuttamisena. Aktiivista vaikuttamista on aineenopettajaopiskeli-

joiden mukaan myös opiskeluaikana ainejärjestöissä tai tiedekuntajärjestöissä 

toimiminen. Sen sijaan yliopistomaailman ulkopuolinen yhdistys- ja seuratoi-

minta ei noussut aineenopettajaopiskelijoiden vastauksissa esille. Yleensä ai-

neenopettajaopiskelijat ovat mukana yleishyödyllisissä järjestöissä, eikä esimer-

kiksi poliittisia järjestöjä pidetä kiinnostavina. (Syrjäläinen, Eronen & Värri 

2006a, 143–147)  
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Vain noin kolmannes Syrjäläinen, Erosen ja Värrin tutkimukseen osallistuneista 

aineenopettajaopiskelijoista kokee, että opettajankoulutus kannustaa tai tukee 

osallistumaan yhdistystoimintaan tai yleisemmin vaikuttamaan yhteisiin asioi-

hin. Suurin osa vastaajista (92 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että vaikuttamisesta 

yhteisiin asioihin olisi hyötyä opettajaksi opiskelemisessa. Opiskelijat kokevat 

aktiivisuuden tapana vaikuttaa omaan opiskeluun, mutta harva kuitenkaan 

osallistuu itse aktiiviseen toimintaan. Muun muassa leimautumisen pelko ja 

kiinnostuksen puute mainittiin syinä jäädä toiminnan ulkopuolelle. Monet ai-

neenopettajaopiskelijat siis vierastavat politiikkaa ja politikointia. (Syrjäläinen, 

Eronen & Värri 2006a, 148–156)  

 

Aineenopettajaopiskelijoiden mukaan opettajan roolina on olla esimerkin antaja 

ja opettajien pitää toimia eräänlaisina mallikansalaisina. Opettajan tulisi myös 

olla aktiivinen kansalainen, joka käy esimerkiksi äänestämässä tai tukee yleis-

hyödyllisiä järjestöjä. Aineenopettajaopiskelijat eivät kuitenkaan koe opettajan 

tehtäväksi puhua kansalaisvaikuttamisesta oppilaille muulloin kuin historian ja 

yhteiskuntaopin oppitunneilla. Kansalaisvaikuttaminen koetaan siis ennen 

kaikkea yhteiskunnallisten aineiden opettajan tehtäväksi. Opettajalla ei opiske-

lijoiden mukaan ole myöskään oikeutta siirtää omia puoluepoliittisia mielipitei-

tään oppilaille. (Syrjäläinen, Eronen & Värri 2006a, 158, 162, 167)  

 

Mari Hankala on käsitellyt väitöstutkimuksessaan aktiivista kansalaisuutta ai-

neenopettajaopiskelijoiden ja sanomalehtien näkökulmasta. Sanomalehden lu-

kemista ja tilaamista on pidetty yhtenä esimerkkinä ideaalista kansalaisuudesta; 

sanomalehden tilaaminen nähdään kunnon kansalaisen velvollisuutena. Han-

kalan väitöstutkimuksen mukaan aineenopettajaopiskelijat suhtautuvat pääasi-

assa hyvin myönteisesti sanomalehtiin, mutta lähes puolet opiskelijoista ei kui-

tenkaan itse tilannut tutkimushetkellä sanomalehteä. Opiskelijat perustelivat 

lehden tilaamattomuutta elämäntilanteella ja monet totesivat tilaavansa lehden 

todennäköisesti myöhemmin elämäntilanteen muuttuessa. Sanomalehtien käyt-
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tö osana opetusta on Hankalan tutkimuksen mukaan puolestaan yleistä ja suu-

rin osa tutkimukseen osallistuneista aineenopettajaopiskelijoista aikoi käyttää 

sanomalehtiä osana opetustaan ennen kaikkea ajankohtaisen tiedon lähteenä. 

Melko pieni osa vastaajista mainitsi sen sijaan sanomalehden käytön esimerkik-

si medialukutaidon tai kriittisen ajattelun kehittämisen välineenä. (Hankala 

2011, 164–166)  

 

Aineenopettajien koulutus eroaa monilta osin luokanopettajien saamasta koulu-

tuksesta; luokanopettajille kasvatustiede on pääaine ja aineenopettajille sivuai-

ne. Aineenopettajat opiskelevat oppiaineen sisältöjä pääaineen opinnoissa, kun 

taas yleiset opetukseen ja oman oppiaineen opettamiseen liittyvät asiat opiskel-

laan pääasiassa opettajankoulutuksessa. Tämä voi osaltaan heijastua siihen, mil-

laiseksi tietotaito kansalaiskasvatuksen teemoista muodostuu opettajaopintojen 

aikana. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa luokan- ja aineenopettajille on sama 

opetussuunnitelma, mutta sitä toteutetaan toisistaan irrallisissa opinto-

ohjelmissa. (Veijola 2013, 16–18; Lapinoja 2006, 92; Kansanen 2008, 56; Rautiai-

nen 2008, 37)  

  

Aineenopettajat hahmottavat pedagogiikkaansa vahvasti opettamiensa ainei-

den kautta ja esimerkiksi opettajan työn tutkimisesta kiinnostuneet suuntautu-

vat yleensä tarkastelemaan opettajuutta oman alansa pedagogiikasta käsin. Ai-

neenopettajilla on myös rajatut mahdollisuudet jatkaa kasvatustieteen opintoja 

aineenopettajan pedagogisten opintojen jälkeen. Yleensä kasvatustieteen opin-

toja jatkaakseen aineenopettajan on hakeuduttava opiskelemaan erikseen joko 

yleistä kasvatustiedettä tai luokanopettajaopintoihin. (Rautiainen 2008, 18) 

 

Tässä luvussa olen käsitellyt kansalaisuutta ja kansalaiskasvatusta sekä niiden 

merkitystä osana kouluopetusta ja opettajan työtä. Kansalaisuus on keskeinen 

osa yhteiskuntaa ja käsitteenä kansalaisuutta voidaan lähestyä useista eri näkö-

kulmista käsin. Kansalaisuuteen liitetään usein tiettyjä velvollisuuksia ja toivot-

tavia ominaisuuksia, joihin kansalaisia on mahdollista valmistaa kasvatuksen 
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avulla. Koululla ja opettajille on keskeinen merkitys kansalaiskasvatuksen to-

teuttajina. Se millaista kansalaisuutta yhteiskunnassa milloinkin pidetään toi-

vottavana, näyttäytyy opetussuunnitelmissa, jotka perustuvat erilaisiin arvoi-

hin ja jotka luovat perustan kouluopetukselle ja opettajan työlle. Arvot vaikut-

tavat myös opettajana toimimiseen, koska opettajat tekevät jatkuvasti työssään 

joko tiedostaen tai tiedostamattaan erilaisia valintoja. Opettajiin liitetään myös 

erilaisia ihannekäsityksiä, joista osa koskee opettajuuden yhteiskunnallista ulot-

tuvuutta ja esimerkiksi sitä, millaista yhteiskunnallista osallistumista opettajilta 

itseltään odotetaan.  



17 
 

3 Tutkimuksen teoreettinen ja käsitteellinen viitekehys 
 

3.1 Opettajuus kontekstina 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kansalaiskasvatusta opetuksen toteutta-

jien eli tulevien aineenopettajien näkökulmasta. Opettajan ammatti toimii työs-

säni viitekehyksenä, jossa kansalaiskasvatuksen teemoja käsitellään ja joka on 

määrittänyt myös tutkimusaineiston valinnan. Työni rakentuu näin ollen vah-

vasti opettajuus -kontekstin ja siihen liittyvän tematiikan ympärille. Tutkimusai-

neistoa analysoidessa tarkastelen sitä, miten aineenopettajaopiskelijat kuvaavat 

kansalaiskasvatuksen teemoja suhteessa omaan toimintaansa tulevina opettaji-

na. Keskeistä työssä on muun muassa se, millaisia velvollisuuksia opettajuuteen 

liitetään ja miten toisaalta vastuu kansalaiskasvatuksesta koetaan jakautuvan 

eri oppiaineiden opettajien kesken.  

 

Opettajuus on keskeinen käsite tarkasteltaessa opettamista ja opettajan työn 

luonnetta sekä opetustyöhön kohdistuvia yhteiskunnallisia odotuksia. Opetta-

juus onkin perustaltaan kaksiulotteinen käsite: opettajuuteen kuuluu opettajan 

työssään tarvitsemat taidot ja opettajan oma käsitys työstään, minkä lisäksi 

opettajuuteen sisältyy myös yhteiskunnan odotukset opettajan työstä. Opetta-

juuden perustaa määrittävät siis kaksi eri ulottuvuutta, joista toinen on lähtö-

kohdiltaan yhteiskunnallinen ja toinen yksilöllinen eli opettajasta itsestään läh-

tevä suuntautuminen työhön. Nämä opettajuuden eri ulottuvuudet eivät aina 

vastaa toisiaan. Opettajuuteen voi kohdistua suuri ristiriita, jos yksilöllinen ja 

yhteiskunnallinen näkemys opettajuudesta eroavat merkittävästi. Yleensä yh-

teiskunnan näkemys opettajuuteen kuuluvista sisältöalueista on opettajan omaa 

näkemystä laajempi. (Mikkola 2002, 195–196; Luukkainen 2005, 18–19) 

 

Myös pro gradu-tutkielmassani opettajuutta tarkastellaan sen kaksiulotteisen 

luonteen kautta. Tarkastelun kohteena on se, miten aineenopettajaopiskelijoi-
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den omat käsitykset tulevasta ammatistaan ja työstään suhteutuvat heille yh-

teiskunnan taholta määritettyyn vastuuseen kansalaiskasvatuksesta. Yhteis-

kunnallisia odotuksia heijastaa esimerkiksi valtakunnallinen opetussuunnitel-

ma, jossa on määritelty myös kansalaiskasvatukseen liittyviä tavoitteita, jotka 

kaikkien aineenopettajien pitäisi omassa työssään huomioida (ks. esim. OPH 

2014, 24). 

 

Opetustyöhön yleisesti annetuista määräyksistä huolimatta opettajuus on luon-

teeltaan aina yksilöllistä, koska yksittäinen opettaja mieltää oman työnsä ja sen 

merkitykset aina yksilöllisesti (Luukkainen 2005, 18). Yksilön opettajuuteen 

kohdistamat toiveet voivat kuitenkin jäädä toteutumatta koulumaailmassa, jon-

ka todellisuus muodostaa erilaisia jännitteitä ja lisää sitä kautta opettajan työn 

kuormittavuutta. Opettajan työhön liittyy usein riittämättömyyden tunteita, 

kun opettajat yrittävät toteuttaa ulkoapäin annettua ja ideaalina pidettyä rooli-

aan. Esimerkiksi työuupumus on opettajien ammatissa verrattain yleinen on-

gelma. (Broady 1991, 1-2; Aaltola 2002, 51; Kostiainen & Rautiainen 2011, 183)  

 

Opettajien on usein osattava sopeutua ulkopuolelta annettuihin tavoitteisiin ja 

hyödyntää työssään ulkopuolelta annettuja menetelmiä. Koululle ja opettajille 

asetettujen odotusten määrä on myös jatkuvasti lisääntynyt. Opettajien pitäisi 

huomioida työssään entistä enemmän esimerkiksi erityiskasvatuksen tarve ja 

maailman globalisoituminen. Opettajalta vaaditaan yhä enemmän myös muu-

toksensietokykyä. (Lapinoja 2006, 22, 77–78)  

 

Kasvaneet odotukset ovat heijastuneet opettajien lisäksi myös opettajankoulu-

tukseen, jossa pitäisi huomioida aiempaa enemmän esimerkiksi tietoisuus opet-

tajan työn vaikuttavuudesta (Aaltola 2002, 49–50). Jo opettajankoulutuksessa 

pitäisi vahvistaa opettajien yhteiskunnallisen osaamisen tiedollista ja taidollista 

perustaa, jotta opettajilla olisi työelämään siirtyessä jonkinlainen perusta, jonka 

pohjalta he voivat opettajan yhteiskunnallista vastuuta toteuttaa (Mikkola 2002, 

195–196). Monille opettajaopiskelijoille yhteiskunta ja esimerkiksi demokratia 
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näyttäytyvät itsestään selvinä ja kyseenalaistamattomina. Jos opettajankoulutus 

ei onnistu herättämään opettajien yhteiskuntatietoisuutta, korostuvat opiskeli-

joiden omat harrastukset ja yksilöllinen mielenkiinto yhteiskunnallisessa osaa-

misessa. (Tomperi & Piattoeva, 2014, 259)  

 

Jatkuvien muutosten ja lisääntyvien vaatimusten ohella opettajuuteen liittyväk-

si haasteeksi on mainittu myös se, että opettajien on hankala tarkastella omaa 

opettajuuttaan kriittisesti ja avoimesti. Oman opetustyön ja opettajuuden tar-

kastelu vaatii yksilöltä älyllistä ponnistelua, minkä lisäksi oman haasteensa 

opettajuuden kriittiseen tarkasteluun tuo opettajan työn yhteisöllinen luonne, 

joka ei kuitenkaan välttämättä nouse esille työtä tehdessä. Opettajuuteen voi-

daankin nähdä liittyvän yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välinen paradoksi. 

Vaikka opettajuus nähdään vahvasti yhteisöllisenä, on yksin tekemisen kulttuu-

ri säilynyt koulumaailmassa edelleen vahvana. (Kostiainen & Rautiainen 2011, 

184) Tämä on haaste myös opettajankoulutukselle, jonka pitäisi saada opiskeli-

jat luottamaan omiin kriittisen ajattelun kykyihinsä (Tomperi, Vuorikoski & 

Kiilakoski 2014, 18). 

 

Opettajan ammatti on Suomessa yleisesti arvostettu ja esimerkiksi monen suo-

malaisnuoren toiveammatti on opettaja (Kansanen 2008, 50–51). Käsitys omasta 

opettajuudesta on usein ainakin jollakin tapaa muodostunut jo ennen opettaja-

na työskentelemistä. Etenkin opettajankoulutuksella on merkittävä rooli siinä, 

millaiseksi opettajaopiskelijat omaksuvat opettajan ammattikulttuurin ja millai-

sia ihanteita, tavoitteita ja rooliodotuksia opettajuuteen liitetään. Tutkimusten 

mukaan monilla opettajaopiskelijoilla on kuitenkin jo ennen opettajankoulutus-

ta vahva käsitys opettajuudesta. Opiskelijat ovatkin saattaneet omaksua opetta-

juuden ideaalin jo ennen opintoja niin voimakkaasti, ettei opettajankoulutus 

edes halutessaan pysty sitä muuttamaan. (Hankala 2011, 35–37; Veijola 2013, 85) 

Vahvat omakohtaiset kokemukset koulusta ja opetuksesta voivat vaikuttaa 

myös siihen, etteivät opiskelijat omaksu opettajuuteen liittyvien asioiden ohella 
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myöskään esimerkiksi uusia tutkimukseen perustuvia kasvatuskäytänteitä 

(Salminen 2012, 13). 

 

Opettajankoulutuksella on siis keskeinen merkitys opettajaksi tulemisessa ja se 

antaa myös opettajakelpoisuuden. Opettajankoulutuksen ei ole kuitenkaan 

mahdollista antaa opettajille kaikkia jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarvit-

tavia tietoja ja taitoja. Opettajankoulutus onkin paikka, jossa opettajan ammatil-

linen kasvu alkaa ja jossa hänen tulisi saada myös sellaisia taitoja, jotka mahdol-

listavat myös työelämässä jatkuvan ammatillisen kasvun. (Ruohotie-Lyhty 

2011, 33) Ideaalitilanteessa opettajien ammatillisen kasvun pitäisi jatkua elin-

ikäisesti (Leino & Leino 1997, 9). Työelämässä opettajien ammatillisessa kehit-

tymisessä keskeistä on toimiva työyhteisö ja etenkin koulujen rehtoreilla on 

keskeinen rooli kehittyvän työyhteisön rakentamisessa (Järvinen 2005, 271–273). 

 

Opettajuus liittyy opettajan oman ammatti-identiteetin ja opettajana työskente-

lyn ohella oleellisesti myös laajemminkin koulutukseen ja sen kehittämiseen. 

Koulun muuttuminen on vahvasti sidoksissa opettajuuden muuttumiseen; kou-

lussa tapahtuvan muutoksen edellytyksenä on, että opettajuus muuttuu. Opet-

tajuutta voidaankin pitää tärkeimpänä koulun muutosta toteuttavana tekijänä. 

(Luukkainen 2005, 11–12; Hämäläinen & Välijärvi 2008, 34–35) Opettajuus on 

käsitteenä myös kulttuuri- ja aikasidonnainen, mikä vaikuttaa siihen, millaista 

opettajuutta eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa pidetään milloinkin tavoitelta-

vana ja sitä kautta myös arvostettuna. Esimerkiksi suomalaiseen opettajuuteen 

liitetään erilaisia asioita kuin amerikkalaiseen opettajuuteen. (Mikkola 2002, 

189–190; Ahonen 2003, 166–167, 202–205; Luukkainen 2005, 17–18)  

 

Opettajuuden hahmottamiseksi on tärkeää ymmärtää myös profession-käsite ja 

se, millaisista osista opettajan professio muodostuu. Yhteiskuntatieteissä pro-

fessiota on yleisesti käytetty kuvaamaan sellaisia ammatteja, joihin liittyy esi-

merkiksi arvostettu asema, erikoistunut tietoperusta, suhteellisen suuri harkin-

tavalta sekä pyrkimys yleisen hyvän edistämiseen. Näiden piirteiden lisäksi 
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professioon on määritelty kuuluvaksi myös muitakin ominaisuuksia, kuten 

ammattipätevyyden tarkka määrittely eli tietynlaisten pätevyyskriteereiden 

asettaminen. (Luukkainen 2005, 27–28)  

 

Professio-käsitteen kautta voidaan tarkastella opettajan ammatin luonnetta asi-

antuntija-ammattina. Opettajan ammattiin kuuluvat tarkat vaatimuksen kelpoi-

suuden ja koulutuksen suhteen, minkä lisäksi opettajat kokevat ammattiinsa 

liittyvän sellaista ammatillista tietoa, joka on vain ekspertin saavutettavissa. 

Opettajan työssä korostetaan usein myös eettistä näkökulmaa eli sitä, että opet-

tajan tavoitteena on pyrkimys lasten ja nuorten sekä yhteiskunnan parhaaseen. 

(Luukkainen 2005, 28–29) Opettajan työhön liittyvät ominaisuudet vastaavat 

siis hyvin pitkälti professiolle annettuja yleisiä määritelmiä, joten myös opetta-

juus tulee ymmärtää osana opettajan professiota. Se millainen opettajan profes-

sio on, määrittää osaltaan myös sitä, millaiseksi opettajuus mielletään ja miten 

se puolestaan heijastuu opettamiseen (ks. Kuva 1).  

 

 

Opettajuuteen liittyy vahvasti yhteiskunnallinen ulottuvuus ja opettajan profes-

siota voidaankin pitää luonteeltaan myös yhteiskunnallisesti vaikuttavana. 

Kasvatussosiologian teoreetikoista esimerkiksi Henry Giroux on tarkastellut 

opettajuuden yhteiskunnallisia merkityksiä. Giroux on määritellyt opettajuu-

dessa keskeiseksi ajattelemisen taidon, joka kohdistuu ennen kaikkea opettami-

sen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Koulua ja opettamista ei tulisi siis nähdä 

Kuva 1 Opettajan profession, opettajuuden ja opettamisen suhde. (Luukkainen 2005, 17) 
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taloudellisesti, ideologisesti, kulttuurisesti tai sosiaalisesti tyhjinä paikkoina. 

Opettamisessa tulee sen sijaan esille valittuja tietoja, arvoja, elämäntapoja ja so-

siaalisia suhteita. Tästä johtuen opettajan työn ja opettajuuden luonteen tulisi-

kin olla kriittistä ja sitä pitäisi osaltaan määrittää pyrkimys demokraattisen käy-

tännön luomiseen. Opettajien pitäisi myös osata kyseenalaistaa se, mitä he opet-

tavat, mitä heidän pitäisi opettaa ja mitkä ovat opetuksen keskeiset tavoitteet. 

(Giroux 1988, 125–127; ks. myös Suoranta 1999, 224–225)   

 

Opettajan antama kansalaiskasvatus ei siis ole neutraalia toimintaa, vaan siinä-

kin tulee esille koulutukseen ja sen toteuttamiseen liittyvä poliittisuus. Opetta-

jan tulisikin olla tietoinen koulutuksen poliittisuudesta, jotta hän osaa arvioida 

myös oman opetuksensa ja opettajuutensa merkitystä suhteessa arvoihin ja yh-

teiskunnallisiin ilmiöihin. Opettajan rooli on merkittävä esimerkiksi siinä, miten 

monikulttuurisuus ymmärretään ja huomioidaan sekä miten sitä arvostetaan 

koulussa. (Mikkola 2002, 195; Räsänen 2002, 100) Opettajilla on merkittävä rooli 

koulun toiminnassa ja koulukulttuurin rakentamisessa sekä esimerkiksi demo-

kratian näyttäytymisessä koulun arjessa. Opettajilla on mahdollisuus luoda 

toiminnallaan kulttuuria, jossa nostetaan esille esimerkiksi osallistuvan demo-

kratian piirteitä, pyritään tasa-arvoon ja hyväksytään oppilaiden erilaisuus. 

(Rautiainen 2008, 16; Mikola 2011, 44–46) 

 

Opettajan työ vaatii kasvatusalan osaamisen lisäksi yhteiskunnallista tietoutta. 

Yhteiskunnallista tietämystä tarvitaan, jotta opettajuuden yhteiskunnallinen 

ulottuvuus tulisi riittävästi huomioitua ja opettajat olisivat itsekin tietoisia pro-

fessionsa vaikuttavuudesta. Opettajia tulisikin jo opettajankoulutuksen aikana 

auttaa näkemään koulua ja yhteiskuntaa koskevat muutosprosessit ja etsimään 

myös omaa rooliaan opettajana näissä muutoksissa. Opettajaopiskelijoiden olisi 

tärkeää saada kokemusta yhteisten asioiden käsittelystä jo opiskeluaikana, jotta 

he osaisivat hyödyntää oppilaita rohkaisevia toimintatapoja myös kouluympä-

ristössä. (Mikkola 2006, 53; Rantala 2008, 76)  
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Suomalaisen koulutuksen keskiössä on kuitenkin edelleen usein oppiaineläh-

töinen aineenhallinta, eikä kasvatusfilosofialle ja -sosiologialle tai koulutuspoli-

tiikalla ole annettu merkittävää asemaa opettajankoulutuksessa. Koulutuksen 

kehittymisen kannalta on kuitenkin pidetty tärkeänä, että opettajat myös uudis-

taisivat koulua ja muuttaisivat opetuksen perinteisiä hierarkioita, eivätkä aino-

astaan mukautuisi vallitsevaan koulukulttuuriin. (Hankala 2011, 36–37)  

 

3.2 Harmonia ja kiistely  

 

Vastakkaisuuden ja kiistelyn, jossa erimielisyys on hyväksyttyä, pitäisi monien 

teoreetikkojen (ks. esim. Ankersmit 2002, Koppenjan 2008, Mouffe 2005) edeltää 

demokraattista päätöksentekoa. Kiistely liittyy olennaisesti yleisemmin poliitti-

sen toiminnan luonteeseen ja siihen, miten ihmiset poliittisesti toimiessaan te-

kevät erilaisia valintoja eri vaihtoehtojen välillä (ks. esim. Palonen 2007). Tut-

kielmassani lähestynkin kansalaiskasvatusta opettajuuden ohella harmonian ja 

kiistelyn -käsitteiden kautta. Tarkastelen työssäni sitä, kuinka aineenopettaja-

opiskelijat suhtautuvat yksimielisyyden tavoitteeseen osana opetusta ja kuinka 

kiistely sekä ylipäänsä poliittisuus nähdään osana kouluopetusta. Yksimieli-

syyden tavoittelulla viitataan työssäni harmoniaan perustuvaan konsensusajat-

teluun. Harmonian ja kiistelyn tematiikan kautta tutkielmani käsittelee laajem-

min kansalaisyhteiskunnan keskeistä kysymystä yhteistoiminnasta ja päätök-

senteosta.  

 

Harmonialla ja kiistelyllä on yhteiskunnassa useita ilmenemismuotoja. Esimer-

kiksi Suomessa yleistä konsensusajattelua voidaan pitää merkkinä yhteiskun-

nan pyrkimyksestä harmonisuuteen. Konsensus tarkoittaa yhteiskunnassa nä-

ennäisesti vallitsevaa yhteisymmärrystä, jonka takana on kuitenkin monia eri-

laisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltävään asiaan. Konsensusajatte-

lua voidaankin pitää yhteistoiminnan moninaisuuden näkökulmasta haitallise-

na. Esimerkiksi päätöksenteossa konsensuksen normi voi estää kokonaan poik-

keavien havaintojen, mieltymysten ja kiinnostuksenkohteiden esittämisen. Kon-
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sensuksen heikkoutena pidetäänkin ennen kaikkea sitä, että se estää erilaisuu-

den huomioimisen, mikä puolestaan estää innovaatioiden synnyn ja kilpailun. 

(Koppenjan 2008, 135–136) 

 

Konsensuksen vastakohtana nähdään usein konflikti, mutta suoranaisesti kon-

sensuksen vastakohtana sitä ei tulisi kuitenkaan pitää. Konflikti voidaan käsit-

teenä hahmottaa monella tapaa ja sitä kautta myös konfliktin merkitys yhteis-

toiminnassa voidaan arvottaa erilaiseksi. Konfliktitilanteen peruslähtökohtana 

on kuitenkin se, että esillä on toisistaan poikkeavia mielipiteitä ja ratkaisuehdo-

tuksia. Pahimmillaan konflikti voi johtaa siihen, että toinen osapuoli käyttää 

kaikki resurssinsa vastapuolen hävittämiseen, eikä asioita saada rakentavasti 

ratkaistua. Konfliktiasetelman hyötynä voidaan kuitenkin pitää sitä, että kon-

fliktin kautta tulee selkeästi esille erilaisten arvojen, ongelmien ja ratkaisujen 

tärkeys. Konfliktin kautta myös vaihtoehtoiset näkemykset ja ratkaisut tulevat 

paremmin huomioiduksi. Erilaisten näkökulmien huomioiminen voi synnyttää 

esimerkiksi uudenlaista tutkimusta ja tietoa, mikä on konfliktitilanteen vahvuus 

suhteessa harmonisuuteen perustuvaan konsensukseen. (Koppenjan 2008, 135, 

137)  

  

Konfliktit ja niiden hyväksymisen voidaan nähdä kuuluvan olennaisesti myös 

demokraattisen yhteiskunnan toimintaan. Esimerkiksi Mouffen mukaan demo-

kraattiseen yhteiskuntaan ja etenkin poliittiseen toimintaan kuuluu moni-

naisuus, erilaisten näkemysten hyväksyminen ja eri ryhmien väliset konfliktit. 

Mouffen mukaan yhteiskunnassa ei ole mahdollista saavuttaa täysin yhtenäistä 

yhteisöä, jossa kaikki olisivat asioista täysin samaa mieltä. Myös näennäisesti 

yhtenäisessä yhteisössä ja konsensuksessa on aina myös ulkopuolelle jääviä, 

eikä yhteisöissä siten voida ikinä saavuttaa kaikkia täysin miellyttäviä ratkaisu-

ja. (Mouffe 2000, 4; Mouffe 2005a, 11, 18; Mouffe 2005b, 69) 

 

Demokratiaa ja etenkin poliittista toimintaa voidaan luonnehtia konfliktin ohel-

la myös jakautuneisuuden kautta. Demokraattisessa yhteiskunnassa on olemas-
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sa vallitsevan näkemyksen ohella myös eri mieltä olevia osapuolia, jotka eivät 

ole asioista tai päätöksistä samaa mieltä. Jakautuneisuudesta ja konflikteista 

huolimatta yhteiskunnassa on kuitenkin saavutettavissa myös yhteisymmärrys. 

Saavutettu yhteisymmärrys pitää kuitenkin ymmärtää aina jollakin tapaa vail-

linaisena, eikä kaikkia miellyttävänä ratkaisuna. (Mouffe 2005b, 69; Palonen 

2008, 222–224) Myös saavutettu yhteisymmärrys ja mahdollinen konsensus pe-

rustuvat siis aina jakautuneisuuteen ja jonkin ulkopuolelle jättämiseen. Näin 

ollen erimielisyys pitäisi huomioida jo päätöksentekoprosessin aikana, jolloin 

erilaisilla näkökulmilla olisi avoin mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen tai 

ne tulisivat ainakin yhteisössä ääneen sanotuiksi.  

 

Myös Honohan korostaa keskustelevan neuvottelun ja moninaisuuden arvos-

tamisen tärkeyttä osana kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Hänen mukaansa 

ihmiset, jotka huomioivat poliittiset tarkoitusperät laajemmin kuin ainoastaan 

omista lähtökohdistaan käsin ja jotka huomioivat yhteisen hyödyn yksilöllisen 

hyödyn ohella, nauttivat myös suuremmasta vapaudesta. Kun kansalaiset neu-

vottelevat toistensa kanssa osana poliittista päätöksentekoa, he rohkaistuvat 

ajattelemaan muitakin mahdollisia näkökulmia asiaan kuin ainoastaan omiaan. 

Keskusteluun perustuvassa neuvottelussa on myös mahdollista rajoittaa val-

taapitävien dominanssia ja vahvistaa toimijoiden autonomiaa. (Honohan 2008, 

150, 217, 221) 

 

Harmonisuuteen liittyvien yksimielisyyden ja antipoliittisuuden vaatimusten 

voidaan nähdä olevan jopa esteenä demokratian toteutumiselle. Demokraatti-

sessa prosessissa olennaista on erilaisten näkökantojen törmääminen toisiinsa, 

minkä kautta eri intressien välille syntyy avoin konflikti. Poliittisessa toimin-

nassa keskeistä on kuitenkin myös vastapuolen aseman legitimointi ja hyväk-

syminen mukaan toimintaan. Konflikteissa oleellista onkin ymmärtää vihollisen 

ja vastustajan välinen ero. Poliittisessa yhteisössä vastapuolta ei pidä nähdä 

tuhottavana vihollisena, vaan vastapuoli on ennen kaikkea vastustaja, jonka 

olemassaolo on legitimoitu ja jonka olemassaolo tulisi hyväksyä. Vihollisina 
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voidaan politiikassa puolestaan pitää niitä toimijoita, jotka eivät tunnusta de-

mokratiaan liittyviä pelisääntöjä ja jotka sitä kautta sulkevat itse itsensä poliitti-

sen yhteisön ulkopuolelle. (Mouffe 2000, 101–102, Mouffe 2005a 20, 52; Mouffe 

2005b, 4-6; Palonen 2008, 222–223) 

 

Myös hollantilainen historiantutkija Frank Ankersmit on käsitellyt erimielisyy-

den merkitystä osana päätöksentekoa. Erilaisuuden hyväksyminen tulee esille 

etenkin poliittisessa päätöksenteossa, jossa keskeistä on löytää ratkaisu erilais-

ten näkökulmien esille tuonnin kautta. Politiikan tavoitteena voidaankin An-

kersmitin mukaan pitää kompromissia konsensuksen tavoittelun sijaan. Komp-

romissi mahdollistaa yhteistyön erilaisten näkökulmien välillä, jolloin erilaiset 

näkökannat tulevat paremmin esille kuin pyrittäessä harmoniseen konsensuk-

seen. Kompromississa ihmisillä on mahdollisuus pitää kiinni omista mielipiteis-

tään, vaikka kompromissina saavutettu lopputulos ei vastaisikaan omaa näke-

mystä. (Ankersmit 2002, 198–206, ks. myös Vauhkonen 2008, 27)  

 

Kompromissit ja neuvottelut synnyttävät päätöksiä, jotka tarjoavat uudenlaisia 

ratkaisuja. Neuvotteluihin osallistuneet tuovat päätöksentekoon erilaisia näkö-

kulmia ja sitä kautta ratkaisut ovat usein luovempia kuin ainoastaan yhdestä 

konsensuaalisesta näkökulmasta katsottuna tehty päätös. Demokratiassa kes-

keistä onkin se, että osataan sovitella erilaisten periaatteiden ja mieltymysten 

välillä. (Ankersmit 2002, 206–213; ks. myös Vauhkonen 2008, 32–33) Erilaisuu-

den merkitys ja sen hyväksyminen heijastuu demokratiassa myös edustukselli-

suuteen. Ankersmitin mukaan politiikassa on tärkeää, että edustaja ja edustet-

tava ovat erilaisia ja toimivat eri tavoin. Vasta erilaisuuden myötä mahdollistuu 

poliittinen edustus, eivätkä kaikki yhteiskunnalliset toimijat ole samankaltaisia 

keskenään. (Ankersmit 2002, 108–118, 129–131) Erimielisyyden ja erilaisuuden 

hyväksyminen on siis monella tapaa keskeistä demokratian toteutumisessa ja 

sen luonteen ymmärtämisessä. 
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Harmonian ja kiistelyn lisäksi omassa tutkielmassani myös vastaajien politiik-

ka-käsitykset nousivat merkitykselliseksi tutkimusaineistoa analysoitaessa. Pää-

töksenteon ja yhteistoiminnan lisäksi kamppailut ja kiistelyt eri näkökulmien 

välillä liittyvätkin yleisemmällä tasolla myös käsityksiin politiikan luonteesta. 

Politiikka-käsitteen merkityksiä on tutkinut muun muassa politiikantutkija Kari 

Palonen. Jo käsitteenä politiikka on kiistanalainen samoin kuin siihen oleellises-

ti liittyvät lähikäsitteet, kuten vapaus, tasa-arvo ja demokratia. Politiikassa 

kamppailua käydään siis poliittisen toiminnan ohella myös käytettävistä käsit-

teistä ja niiden merkityksistä. Palosen mukaan olennaista on myös tunnustaa se, 

että politiikalle ominaisessa kamppailussa ei olemassa tosia tai virheellisiä, eikä 

oikeita tai vääriä käsityksiä politiikasta. Erilaiset käsitykset pitää sen sijaan 

ymmärtää erilaisten politiikkakäsitysten kuvaajina. (Palonen 2007, 1-2)  

 

Politiikka voidaan ymmärtää joko toimintakenttänä tai toimintana (Palonen 

2003a, 171). Jos politiikka ajatellaan järjestelmänä yhteiskunnan sisään, se voi-

daan hahmottaa ”yhteisten asioiden hoitamisena”. Politiikka pitäisi kuitenkin tä-

män sijaan ensisijaisesti hahmottaa toimintana tai aktiviteettina, jolloin poliitti-

sen toiminnan perustana on erilaisten valintojen tekeminen. Poliittiselle toimin-

nalle tunnusomaista on se, että ihmisellä on valitsemansa toimintatavan lisäksi 

aina olemassa myös toinen ja vaihtoehtoinen tapa toimia. Politiikaksi voidaan 

siis mieltää sellainen toiminta, jossa ihmisillä on pelivaraa. Näin ollen politiik-

kaa on kaikki, mikä sisältää valinnanmahdollisuuden. Politiikassa on aina ole-

massa myös mahdollisuus toimia toisella tapaa ja ihminen joutuukin politiikas-

sa tekemään päätöksiä erilaisten vaihtoehtojen välillä. (Palonen 2007, 4) 

 

Kari Palonen on tarkastellut myös sitä, millaisten lähikäsitteiden kautta poli-

tiikkaa ja sen luonnetta voidaan tarkemmin hahmottaa. Palosen mukaan poli-

tiikka (politics) voidaan jakaa neljään alakäsitteeseen, jotka ovat policy, polity, 

politikointi (politicking) ja politisointi (politicization). Policy tarkoittaa politiikan 

hahmottamista linjausten tekemisenä. Policy viittaa näin ollen strategiseen ja 

pitkäaikaiseen työhön sekä erilaisiin tavoitteisiin, joihin käytännön toiminta 



28 
 

perustuu (Palonen 2003a, 175; Palonen 2003b 476–481). Polity kuvaa puolestaan 

politiikan areenoita. Politylla viitataan vakiintuneisiin ja hyväksyttyihin insti-

tuutioihin sekä käytänteisiin, jotka määrittävät poliittista toimintaa ja politiikan 

kenttää (Palonen 2003a, 179, Palonen 2003b, 481–486).  

 

Politikointi liittyy Palosen mukaan olennaisesti politiikan ymmärtämiseen toi-

mintana. Politikoinnissa on kyse valintojen tekemisestä eri vaihtoehtojen välillä 

ja sen pohtimisesta, mitä pitäisi tehdä ja miten pitäisi tehdä. (Palonen 2003a, 

177) Politisointi tarkoittaa puolestaan, että jollekin ilmiölle annetaan poliittinen 

merkitys ja asiassa nostetaan esille toisin tekemisen mahdollisuus (Palonen 

2003a, 182). Sekä politikoinnille että politisoinnille on suomen kielessä annettu 

myös muita merkityksiä. Politikoinnilla on suomen kielessä usein viitattu poli-

tiikasta puhumiseen ja politikointi-sanaa on käytetty myös tilanteissa, joissa poli-

tikointi nähdään jollain tapaa paheksuttavana toimintana. (Palonen 2003b, 491) 

Politisointia on myös käytetty suomen kielessä paheksuvana ilmaisuna tilan-

teista, joissa politiikka on sekoitettu johonkin missä se on koettu asiaankuulu-

mattomaksi. (Palonen 2003b, 495)  

 

Palosen määrittelemien politiikan lähikäsitteiden kautta voidaan hahmottaa 

myös koulutukseen liittyvää poliittisuutta ja poliittista toimintaa. Koulutukses-

sa esimerkiksi opetussuunnitelmatyöhön liittyvät strategiset valinnat voidaan 

nähdä policyna (ks. lisää esim. Tervasmäki 2016). Opetussuunnitelmatyöhön 

liittyy myös politikointi eli erilaisten valintojen tekeminen koulutuksen paino-

pisteiden välillä.  Polity tulee puolestaan esille muun muassa perusopetuslaissa 

ja siinä, kuinka Suomessa on vakiintunut ja yleisesti hyväksytty käytäntö, missä 

ja miten opetuksen linjoista ja tavoitteista päätetään. Opetushallitus on merkit-

tävä koulutuspoliittinen instituutio, joka laatii valtakunnalliset opetussuunni-

telmat, joihin kuntien laatimat paikalliset opetussuunnitelmat pohjautuvat.  

 

Etenkin politisointi on nähty yleensä sen negatiivisessa merkityksessä suhteessa 

kouluun. Monilla opettajilla on huonoja kokemuksia politiikan ja koulun väli-
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sestä suhteesta, koska 1970-luvulla kouluopetus politisointiin eli osaksi koulua 

tuli jotakin sinne kuulumatonta. 1970-luvulla valtaa kouluissa annettiin koulu-

neuvostoille, joiden toiminnan yhteydessä politiikka tuli näkyväksi osaksi kou-

lua erilaisin symbolein ja iskulausein. Kouluneuvostojen koettiin epäonnistu-

neen kouludemokratian lisäämisessä, minkä lisäksi kouluneuvostojen toimin-

nan vaikutus näkyi pitkään opettajien epäluuloisuutena oppilaiden yhteiskun-

nallista aktivoimista kohtaan. (Rantala 2008, 73–74) Palosen (2003a, 182) mu-

kaan politisointi pitäisi ymmärtää jonkin ilmiön määrittämisenä poliittiseksi ja 

sitä kautta tuoda esille toisin tekemisen mahdollisuus. Suomalaisessa koulutus-

keskustelussa tällainen näkemys politisoinnista tulee harvemmin esille, koska 

koulutus esitetään usein puolueettomana instituutiona (ks. esim. Rautiainen 

2008, 35), eikä koulutusta esitetä siten poliittisena ilmiönä.  

 

Vaikka erimielisyyden ja vaihtoehtoisuuden hyväksymisen pitäisi monien teo-

reetikoiden mukaan olla perustaito demokraattisessa kansalaisyhteiskunnassa, 

kiistelyn ja konfliktien sijaan suomalaista koulua hallitsevat harmonisuuden ja 

konsensuksen ihanteet. Suomalaista koulutusta on jo 1960-luvulta lähtien mää-

rittänyt konsensusajattelu, jossa käsitys yhteiskunnasta ja sen toiminnasta on 

näennäisesti yhtenäinen. (ks. esim. Takala 1995, 200–201; Antikainen, Rinne & 

Koski 2006, 152–154) Suomessa koulu nähdään yleisesti puolueettomana paik-

kana, jossa yhteiskunnallista hyvää jaetaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaises-

ti irrallaan ympäröivästä maailmasta (Rautiainen 2008, 35). Suomalaisessa kou-

lussa ei siis ole perinteisesti ollut tilaa kiistelylle tai erimielisyydelle, jotka pitäi-

si kuitenkin ymmärtää keskeisenä osana demokraattista yhteiskuntaa ja sen 

kehittymistä.  

 

Suomalaisissa peruskouluissa sekä opettaja että oppilaat tekevät jatkuvasti va-

lintoja ja eri osapuolia miellyttävään tai ainakin eri osapuolet huomioon otta-

vaan yhteisymmärrykseen pääseminen vaatisi molemminpuolista neuvottelua. 

Ainekset kiistelylle ja kompromissien neuvottelulle olisivat siis myös koulun 

arjessa olemassa, eikä koulu ole tässä suhteessa muusta yhteiskunnasta irralli-
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nen ja perusluonteeltaan yksimielinen toimintaympäristö. Neuvottelun tavoit-

teena voidaan pitää kompromissia, jolloin eri näkökannat tulee paremmin kuul-

luksi kuin konsensuksessa, joka tukahduttaa monimuotoisuuden (ks. esim. An-

kersmit 2002, 198–206; Koppenjan 2008, 135, 137).  Kouluopetusta ei saisikaan 

ajatella muusta yhteiskunnasta erillisenä ympäristönä, jossa olisi mahdollista 

saavuttaa jokin kiistaton yhteisymmärrys tai kaikki osapuolet päätöksenteossa 

huomioonottava konsensus.  

 

Koulun tehtäväksi on opetussuunnitelmissa asetettu nuorten kasvattaminen 

yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi harjoittelun kautta (OPH 2014, 24). Myös 

koulussa yhteisymmärryksen pitäisi siis syntyä kiistelyn, erilaisten mielipitei-

den esittämisen ja hyväksymisen sekä valintojen tekemisen ja neuvottelun kaut-

ta. Tällöin nuoret oppisivat hyödyntämään näitä taitoja myös muualla kansa-

laisyhteiskunnassa ja oppisivat hyväksymään myös erilaiset näkökulmat osana 

demokratiaa.  Koulu ei myöskään jäisi muusta yhteiskunnasta irralliseksi toi-

mintaympäristöksi, jossa vallitsee näennäisesti erilaiset toimintaperiaatteet ih-

misten välisessä yhteistoiminnassa kuin muualla yhteiskunnassa.  

 

Tulevien kansalaiskasvattajien eli aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä tar-

kasteleva tutkielmani perustuu tässä luvussa käsittelemieni opettajuus-

kontekstin sekä harmonia- ja kiistely-käsitteiden ympärille. Opettajuuteen liite-

tään erilaisia odotuksia ja vaatimuksia, joista osa koskee opettajuuden yhteis-

kunnallista ulottuvuutta. Muuttuva yhteiskunta asettaa jatkuvasti uudenlaisia 

vaatimuksia opettajille ja esimerkiksi opettajankoulutukselle. Toisaalta opetta-

juuteen liittyy aina myös opettajan omat käsitykset työstään, mitkä voivat olla 

ristiriidassa yhteiskunnallisten odotusten kanssa. Opettajien omien kokemusten 

lisäksi myös opettajankoulutuksella on iso merkitys siinä, minkälaiseksi opetta-

jien käsitys opettajuudesta muodostuu.  

 

Opettajuutta tarkastellaan työssäni suhteessa harmonian ja kiistelyn -

tematiikkaan. Kiistelyä voidaan pitää erimielisyyksien hyväksymiseen ja neu-
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votteluun perustuvana yhteistoiminnan muotona. Näennäiseen yhteisymmär-

rykseen perustuva konsensus on puolestaan esimerkki yhteiskunnan pyrki-

myksestä harmonisuuteen. Demokraattisen yhteiskunnan keskeisenä piirteenä 

voidaan pitää erimielisyyden hyväksymistä, minkä on nähty luovan parempia 

ratkaisuehdotuksia kuin harmoniaan perustuvan konsensuksen. Tutkielmassa-

ni selvitän, kuinka tämä ajatus erimielisyyden hyväksymisestä suhteutuu tule-

vien aineenopettajien käsityksiin kouluopetuksesta ja heidän omasta roolistaan 

opetuksen toteuttajina.  



32 
 

4 Tutkimuksen toteuttaminen  
 

Koulutuksen yhteiskunnallisia merkityksiä ja esimerkiksi käsityksiä ihanteelli-

sesta opettajuudesta on tarkasteltu aiemmassa tutkimuksessa monista eri näkö-

kulmista käsin. Opettajuutta ja sen yhteiskunnallisia merkityksiä tarkastelevas-

sa tutkimuksessa aineenopettajaopiskelijat ovat kuitenkin verrattain vähän tut-

kittu joukko. Työni tuottaakin uudenlaista tietoa siitä, millaisia käsityksiä ai-

neenopettajaopiskelijoilla on kansalaiskasvatuksen teemoista ja miten he koke-

vat vastuun kansalaiskasvatuksesta jakautuvan eri aineiden opettajien kesken.  

 

Myös kansalaisuutta ja demokraattisen yhteiskunnan piirteitä sekä esimerkiksi 

erimielisyyden merkitystä demokratian toteutumisessa ovat tarkastelleet monet 

teoreetikot. Tutkielmani tuo kuitenkin uuden näkökulman siihen, kuinka ai-

neenopettajaopiskelijat huomioivat erimielisyyden osana opetustaan. Erimieli-

syyden hyväksymistä ja kiistelyä voidaan pitää tärkeänä demokraattisessa yh-

teiskunnassa, jonka aktiivisiksi jäseniksi aineenopettajien pitäisi oppilaita kou-

lussa valmistaa.  

 

Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kansalaiskasvatuksesta tarkastellaan 

työssäni seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

- Miten aineenopettajaopiskelijat määrittelevät aktiivisen kansalaisen -käsitteen?  

- Millaisena aineenopettajaopiskelijat näkevät eri oppiaineiden opettajien vastuun 

oppilaiden kasvattamisessa yhteiskunnan jäseniksi? 

- Miten aineenopettajaopiskelijat huomioivat osallistumisen ja vaikuttamisen tai-

tojen kehittymisen omassa opetuksessaan?  

- Miten aineenopettajaopiskelijat suhtautuvat kiistatilanteisiin ja yksimielisyyden 

tavoitteluun opetuksessa? 
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Tässä luvussa esittelen hyödyntämääni tutkimusaineistoa, sen keruuseen liitty-

viä seikkoja sekä tutkimusmenetelmiä, joiden avulla olen analysoinut tutki-

musaineiston ja muodostanut vastauksia edellä mainittuihin tutkimuskysy-

myksiin. Luvun lopuksi käsittelen myös tutkimuksen teossa esille nousseita 

tutkimuseettisiä kysymyksiä.   

 

4.1 Tutkimusaineisto  

 

Tutkielmani ensisijaisena aineistona käytän Jyväskylän yliopistossa opiskelevil-

ta aineenopettajaopiskelijoilta marraskuussa 2015 kerättyä kyselyaineistoa. Li-

säksi hyödynnän tutkimuskirjallisuuden ohella myös Opetushallituksen laati-

mia opetussuunnitelmia. Tutkimuksessani tarkastelen erityisesti peruskoulun 

opetussuunnitelmaa kansalaiskasvatuksen teemojen osalta.  

 

Aineenopettajaopiskelijoille laadittu kyselylomake toteutettiin osana Jyväsky-

län yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja 

muutos -kurssia, joka on pakollinen kaikille muille aineenopettajaopiskelijoille 

paitsi liikunnanopettajaksi opiskeleville. Kyselylomake toimi kurssin ennakko-

tehtävänä ja kyselyyn vastattiin verkko-oppimisympäristö Optimassa. Kyse-

lyyn vastasi yhteensä 187 aineenopettajaopiskelijaa, joista viisi kielsi vastauk-

siensa käsittelemisen osana pro gradu -tutkielmaa. Näin ollen käytettävissä ole-

va tutkimusaineisto kattaa 182 aineenopettajaopiskelijan vastaukset. 

 

Kyselylomakkeessa kysyttiin ensimmäisenä vastaajien taustatietoja eli suku-

puolta, ikää ja mitä oppiaineita vastaaja opettaa. Vastaajista 120 on naisia ja 62 

miehiä. Iältään vastaajista noin 77 prosenttia eli selvästi suurin osa on 20–25-

vuotiaita (140 vastaajaa) ja muiden ikäryhmien edustajia on vastaajissa selvästi 

vähemmän (26–30-vuotiaita 23 vastaajaa, 31–40-vuotiaita 14 vastaajaa ja yli 40-

vuotiaita viisi vastaajaa). 
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Kyselyyn vastanneista aineenopettajaopiskelijoissa eniten oli matemaattisten ja 

luonnontieteellisten oppiaineiden opettajaopiskelijoita, joita oli yhteensä noin 

kolmannes vastaajista. Matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden ohella 

vastaajissa oli huomattavasti vieraiden kielten, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä 

reaaliaineiden opettajaopiskelijoita. Taideaineiden eli musiikin opettajaopiskeli-

joita ja tietotekniikan opettajaopiskelijoita oli puolestaan suhteellisen pieni osa 

vastaajista. Mikäli vastaajalla oli opetettavia aineita useista aineryhmistä (esi-

merkiksi saksa ja historia) on vastaaja luokiteltu siihen oppiaineryhmään, johon 

kuuluvan oppiaineen hän on maininnut kyselylomakkeessa ensimmäisenä (ks. 

Kuva 2).   

  

Kyselylomake (ks. liitteet Kyselylomake) sisälsi sekä monivalintaväittämiä että 

avoimia kysymyksiä liittyen kansalaiskasvatukseen ja sen huomioimiseen ope-

tuksessa. Kyselyssä oli sekä määrällisen että laadullisen analyysin mahdollista-

via kysymyksiä, joiden avulla tarkasteltiin opiskelijoiden suhtautumista tutkit-

tavaan teemaan sekä opiskelijoiden käsityksiä siitä. Tutkielmassani hyödynnän 

Kuva 2 Kyselylomakkeeseen vastanneet aineenopettajaopiskelijat (n=182) aineryhmittäin  
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ennen kaikkea avoimiin kysymyksiin annettuja vastauksia ja työni keskittyy 

niiden analysointiin. Monivalintavastauksista olen muodostanut taulukot, joita 

hyödynnän avointen kysymysten antamaa informaatiota tukevana aineistona. 

Sekä monivalintaväittämiin että avoimiin kysymyksiin oli mahdollista jättää 

valinta tekemättä tai jättää vastaustila tyhjäksi. Esimerkiksi monivalintaväittä-

miin jätettyjä tyhjiä kohtia oli kuitenkin aineistossa yhteensä vain muutamia 

(ks. taulukot 1-10).   

 

Kyselylomakkeella olevat avoimet kysymykset antavat vastaajille mahdolli-

suuden ilmaista itseään ja ajatuksiaan omin sanoin, minkä lisäksi avoimien ky-

symysten vastaukset osoittavat vastaajien tietämyksen aiheesta toisin kuin mo-

nivalintakysymykset (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 201). Erityisesti kyse-

lylomakkeeni avointen kysymysten perusteella on siis mahdollista saada käsi-

tys siitä, kuinka aineenopettajaopiskelijat kokevat kansalaiskasvatuksen teemat 

osana omaa opetustaan ja suhteessa myös omaan oppiaineeseensa. Kysymyksiä 

laadittaessa oleellista olikin kysymysten esittäminen siten, että ne ohjasivat 

pohtimaan teemoja omakohtaisesti ja suhteessa omaan opettajuuteen.  Myös se, 

että kysely toteutettiin osana opiskelijoiden opintoja, lisäsi ensinnäkin vastaus-

prosentin suuruutta, mutta sitoi myös käsiteltävän asian osaksi opiskelijoiden 

omia opintoja ja niiden sisältöjä.  

 

Kyselylomaketta esitestattiin useamman kerran ennen varsinaisen tutkimusai-

neiston keräämistä. Ensiksi kysely testattiin paperisena versiona kolmella yli-

opisto-opiskelijalla, minkä jälkeen vielä Optimaan laadittu verkkoversio kyse-

lystä testattiin kolmella eri opiskelijalla. Esitestattavan kyselyn tehneet opiskeli-

jat olivat jo aiemmin kasvatustieteen opintonsa suorittaneita aineenopettaja-

opiskelijoita, joten he eivät kuuluneet varsinaiseen tutkimusjoukkoon. Esites-

taajiksi valittiin kuitenkin aineenopettajaopiskelijoita, koska he pystyivät anta-

maan tietoa siitä, miten he koulutustaustallaan osaavat kysymyksiin vastata. 

Esitestauksessa saadun palautteen perusteella kyselyssä muokattiin muun mu-

assa sanamuotoja ja vaihdettiin kysymysten esittämisjärjestystä.  
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Kysely- ja haastattelututkimus eli surveytutkimus on yleinen tiedonkeruumene-

telmä etenkin sosiaalitieteissä. Kyselytutkimuksessa valitaan jokin perusjouk-

koa edustava otos, josta tutkimusaineisto kerätään. Kyselylomakkeen vahvuu-

tena aineistonkeruun muotona on ennen kaikkea se, että sen avulla on mahdol-

lista kerätä laaja tutkimusaineisto. Tällöin saadaan koottua mahdollisimman 

monelta ihmiseltä vastaukset samoihin kysymyksiin. Kyselylomakkeella voi-

daan kerätä suhteellisen helposti tietoa monen ihmisen käyttäytymisestä ja toi-

minnasta, käsityksistä sekä asenteista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193–

195; Uusitalo 2001, 90–92) 

 

Kyselytutkimuksen heikkous, joka tutkijan on analyysivaiheessa huomioitava, 

on puolestaan se, että tutkimustieto saattaa jäädä pinnalliseksi. Kyselylomak-

keella kerätyn aineiston perusteella tutkijana ei voi siis olla varma, kuinka va-

kavasti vastaajat ovat kyselyyn suhtautuneet tai kuinka paljon tietoa heillä on 

kysytyistä asioista. Myös väärinymmärryksiä voi helposti syntyä kyselytutki-

musta tehtäessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 195; Uusitalo 2001, 93)  

 

Kyselyaineisto valikoitui oman tutkielmani aineistonkeruutavaksi, koska tar-

koituksena on tarkastella kattavasti eri oppiaineiden aineenopettajaopiskelijoi-

den käsityksiä. Mikäli tarkastelunkohteena olisi ainoastaan yhden oppiaineen 

opettajaopiskelijat, olisi esimerkiksi haastatteluaineiston kerääminen voinut 

tulla kyseeseen. Eri oppiaineiden edustajien käsitysten keräämiseen haastattelu 

olisi ollut liian työläs toteutettavaksi, joten kyselyaineiston avulla saatiin kerät-

tyä melko vaivattomasti suurelta joukolta näkemyksiä tarkasteltavaan ilmiöön. 

Tällöin on myös mahdollista tarkastella laajemmin sitä, eroaako eri oppiainei-

den opettajaopiskelijoiden näkemykset tarkasteltavasta ilmiöstä.  

 

Haasteena kyselylomakkeella kerätyn aineiston hyödyntämisessä on esimerkik-

si tutkimuksessa käyttämäni kiistely-sanan monimerkityksellisyys. Tämä saattoi 

heijastua esimerkiksi monivalintaväitteisiin, joissa kiistelyä käsitelleet väittämät 
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saivat suhteellisen paljon ”ei samaa, eikä eri mieltä” -vastauksia. (ks. Taulukot 5 ja 

6 luvussa 5.4) Monivalintaväitteet toimivatkin tutkimuksessa eräänlaisena vii-

tekehyksenä ja pääasiallinen analyysi kohdistuu kyselylomakkeen avoimiin 

kysymyksiin, joissa vastaajat ovat pystyneet paremmin kuvaamaan käsityksi-

ään ja sitä, miten he käsiteltävän ilmiön hahmottavat ja ymmärtävät. Avoimissa 

kysymyksissä myös mahdolliset väärinymmärrykset on mahdollista huomata 

vastaajien vastauksista toisin kuin monivalintaväitteissä. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkielmani on luonteeltaan laadullista tutkimusta, vaikka tutkimusaineiston 

suuruus ja kyselymuoto mahdollistaisivat myös määrällisten menetelmien 

hyödyntämisen. Päähuomio tutkimuksessani on kuitenkin kyselyaineiston 

avoimissa kysymyksissä, joiden analysoimisessa mielekkäintä on hyödyntää 

määrällisen tutkimuksen sijaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtia. En pyri 

tutkielmassani myöskään tilastollisiin yleistyksiin, riippuvuuksien tai yhteyk-

sien löytämiseen. Tutkielmani tarkoituksena on kuvata tarkastelemaani ilmiötä 

kielellisesti rakennettuna ilmiönä ja yhdistää se teoreettiseen tulkintaan, jotka 

ovat laadullisen tutkimuksen keskeisiä lähtökohtia (Alasuutari 2011, 50–51, 79–

82; Tuomi & Sarajärvi, 2011, 28, 71, 85).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa työn teoreettinen viitekehys on usein keskeisessä 

osassa. Laadullisen tutkimuksen tarkastelunkohteena olevat ilmiöt ovatkin mo-

nin tavoin vahvasti sidoksissa tutkimuksen teoreettiseen taustaan ja aiempaan 

tutkimukseen. Tutkimuksen teoria heijastuu ennen kaikkea siihen, miten tutkija 

itse ymmärtää käsittelemänsä ilmiön ja millaisia merkityksiä hän antaa tutkitta-

valle ilmiölle. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 20–21) Omassa tutkielmassani teoreetti-

suus näkyi vahvasti jo tutkimuskysymysten muodostamisessa ja sitä kautta 

myös tutkimusaineiston keruussa ja analysoinnissa. Tutkielmani teoriatausta 

ohjasi tutkimuskysymysten ja siten myös esimerkiksi kyselylomakkeella esitet-

tyjen kysymysten muotoilua. Esimerkiksi kiistely-käsitteen ja yksimielisyyden 
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teeman ottaminen mukaan kyselylomakkeeseen perustui tutkimukseni teo-

riapohjaan.  

 

Laadullista tutkimusta tehdään etenkin haastattelu-, kysely-, havainnointi- ja 

erilaisten dokumenttiaineistojen pohjalta (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 71). Laadul-

lisessa tutkimuksessa keskeistä on se, että henkilöt, joilta tutkimusaineisto on 

kerätty, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on jon-

kinlaista omaa kokemusta siitä. Tämä vaikuttaa keskeisesti myös siihen, minkä-

laisen joukon tutkija valitsee tutkimuskohteekseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 

28, 71, 85–86)  

 

Myös omassa tutkielmassani taustaolettamuksena oli, että kyselyyn vastanneet 

aineenopettajaopiskelijat tietävät jo suhteellisen paljon kouluun, omaan opetta-

juuteensa ja myös kansalaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Kysely tehtiin ai-

neenopettajaopintojen aineopintovaiheessa oleville opiskelijoille, joten kaikilla 

kyselyyn vastanneilla oli jo suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot ja aloitet-

tuna myös aineopintoihin kuuluva opetusharjoittelu. Toisaalta tutkimukseni 

lähtökohtana oli tarkastella nimenomaan koulutuksen tulevia toteuttajia eli ai-

neenopettajaopiskelijoita. Tarkoituksenmukaista ei siten ollut valita tutkimus-

kohteeksi esimerkiksi jo työelämässä olevia aineenopettajia, vaikka heillä to-

dennäköisesti on enemmän kokemusta opetukseen liittyvistä kysymyksistä 

kuin opettajaopiskelijoilla. Tutkielman on tarkoitus antaa tietoa ennen kaikkea 

opettajankoulutuksesta ja siitä, millaisia näkemyksiä koulutukseen osallistuvilla 

on tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen tutkimustuloksia on mahdollista hyödyn-

tää opettajankoulutuksen kehittämiseen ja siihen, että se vastaisi opiskelijoiden 

tietotasoa ja tarvetta.   

 

Tutkimusaineiston käsittelyssä keskeistä on havaintojen pelkistäminen. Tällöin 

aineistoa tarkastellaan tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta eli ai-

neistossa tarkastellaan vain sitä, mikä on teoreettisen viitekehyksen kannalta 

oleellista. (Alasuutari 2011, 40) Muodostin kyselylomakkeen siten, että kysy-
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mysten perusteella saatiin kerättyä tietoa pääasiassa neljään eri teemaan liitty-

en. Teemat olivat: 1) aktiivisen kansalaisuuden määritelmä, 2) vastuun jakautuminen 

aineenopettajien kesken, 3) osallistumisen ja vaikuttamisen opettamisen huomiointi 

omassa opetuksessa, 4) yksimielisyys ja kiistely osana kouluopetusta. Teemat muodos-

tuivat tutkittavan ilmiön sekä tutkimusjoukon kautta ja ne toimivat myös teo-

reettisena viitekehyksenä tutkimusaineiston analysointivaiheessa. Edellä mai-

nittujen neljän teeman lisäksi tarkastelen tutkielmassani yhtenä teemana myös 

aineenopettajaopiskelijoiden politiikka-käsityksiä. Vastaajia ei pyydetty analy-

soimassani kyselyaineistossa erikseen määrittelemään omia käsityksiään poli-

tiikasta, joten tarkastelen työssäni opiskelijoiden vastauksissa ilmi tulevia, im-

plisiittisesti ilmaistuja käsityksiä politiikasta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää suhtautua varovaisesti tyypittelyyn, 

koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole muodostaa poikkeuksetonta sääntöä 

kuvattavaan ilmiöön. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään sen sijaan pelkis-

tämään raakahavainnot mahdollisimman suppeaksi havaintojen joukoksi. (Ala-

suutari 2011, 43). Edellä esitettyjen tutkimusteemojen sisällä tein aineistoa ana-

lysoidessani ryhmittelyä ja luokittelin vastauksia erilaisten pelkistettyjen piir-

teiden mukaan. Tein ryhmittelyä esimerkiksi sen suhteen, millaisia ominai-

suuksia vastaajat määrittelivät aktiiviselle kansalaisuudelle tai mainitsivatko 

vastaajat vastuun kansalaiskasvatuksesta olevan yksittäisten aineiden opettajil-

la vai tasavertaisesti kaikilla aineenopettajilla. Ryhmittely oli aineistolähtöistä 

eli minulla ei ollut etukäteen olemassa olevia luokkia, joihin pyrin vastauksia 

tai vastaajia sijoittamaan. Luokat muodostuivat aineistosta esille nousseiden 

havaintojen ja vastausten yhteisten piirteiden perusteella.  

 

Alasuutarin mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää rajata aineiston 

analyysia, mikäli kyseessä on laaja aineisto ja esimerkiksi analysoitavaa teksti-

massaa on paljon. Tällöin tutkijan on keskityttävä tarkastelemaan aineistoa vain 

tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. (Alasuutari 2011, 51) Aineis-

ton suuruus vaikutti omassa työssäni siihen, että ryhmittely ja luokittelu olivat 
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laajapiirteistä ja muodostetut ryhmät eivät olleet tarkkarajaisia, vaan sisälsivät 

karkeasti samantapaisia vastauksia. En muodostanut myöskään vastaajista 

tyyppejä kaikkien heidän vastaustensa perusteella, vaan analysoiminen tapah-

tui pääasiassa tutkimusteemojen ja sitä kautta yksittäisiin kysymyksiin annettu-

jen vastausten sisällä. Aineistoa analysoitaessa tavoitteena oli löytää erilaisia 

tapoja kuvata tarkasteltavaa ilmiötä ja sille annettuja merkityksiä, eikä luoda 

esimerkiksi käsitystä erilaisista aineenopettajatyypeistä suhteessa kansalaisyh-

teiskunnan teemoihin.  

 

Tutkimusaineiston analysoimisessa olen hyödyntänyt diskurssintutkimuksen 

lähtökohtia. Diskurssintutkimuksen lähtökohtana on kielenkäytön ymmärtä-

minen sosiaalisena toimintana. Kielenkäyttö on siis luonteeltaan sosiaalista to-

dellisuutta rakentavaa. Kielenkäytön avulla ihmiset kertovat sekä itsestään että 

myös muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Diskurssintutkimuksen 

perustana on myös oletus siitä, että on olemassa useita rinnakkaisia ja keske-

nään kilpailevia merkityssysteemejä. Kieltä tarkastelemalla voidaan tutkia 

myös niitä merkityksiä, jotka liittyvät perinteisiin ja sosiaaliseen toimintaan. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 17; Pietikäinen & Mäntynen, 2009 13–14)  

 

Tutkimusaineistoa analysoidessani kiinnitin huomiota ennen kaikkea siihen, 

miten vastaajat ovat käsitteellistäneet ajatuksiaan tutkittavasta aiheesta ja mil-

laisia ilmauksia vastauksissa on käytetty. Analysoinnin kohteena olivat siis vas-

taajien käyttämät käsitteet ja diskurssit, joita tarkastelemalla pyrin selvittämään, 

miten vastaajat kuvaavat käsityksiään tarkasteltavasta aiheesta. Kielellinen ja 

käsitteellinen näkökulma tulee omassa tutkielmassani esille esimerkiksi tarkas-

teltaessa sitä, millaisia merkityksiä vastaajat antavat aktiivisen kansalaisuuden 

käsitteelle. Diskurssintutkimuksen lähtökohtia hyödyntäen selvitän, miten vas-

taajat ovat määritelleet käsitteen ja miten määrittelyssä heijastuvat sekä vastaa-

jien omat kokemukset että myös yleisesti käsitteelle annetut merkitykset.  
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Tekstin analysointia voi lähestyä myös normatiivisia lausumia etsimällä, mitä 

olen omaa tutkimusaineistoa analysoidessani hyödyntänyt. Normatiivisuus voi 

tulla esille esimerkiksi tiettyinä sanavalintoina, kuten pitäisi tai tekstissä voi 

muutoin nousta esille, että ihminen kuvaa käyttäytymistään suhteessa johonkin 

arvoon tai moraaliseen periaatteeseen. (Alasuutari 2011, 224–225) Myös muiden 

teemojen kuin aktiivisen kansalaisuuden käsittelyssä huomioni oli siinä, miten 

vastaajat kuvasivat käsityksiään esimerkiksi suhteessa omiin kokemuksiinsa ja 

omiin näkemyksiinsä tai vastaavasti, miten ilmiötä kuvattiin yleisemmällä ta-

solla.  

 

4.3 Tutkimusetiikka 

 

Tutkimuksenteossa keskeistä on siihen liittyvien eettisten kysymysten pohtimi-

nen ja huomioiminen tutkimuksenteon eri vaiheissa.  Eettisesti hyvässä tutki-

muksessa on pyritty koko ajan noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja 

tutkimus toteutetaan ihmisarvoa kunnioittaen. On esimerkiksi tärkeää, että tut-

kittavat henkilöt saavat itse päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen. 

Tutkimusetiikka onkin otettava huomioon tutkimuksesta raportoimisen lisäksi 

jo tutkimusta suunniteltaessa ja tutkimusaineistoa kerätessä.  Tutkimusaiheen 

valintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi tutkimuksen yhteiskun-

nallisen merkittävyyden pohtiminen ja se painottaako tutkimusaiheen valin-

nassa aiheen merkittävyyttä vai esimerkiksi tutkimuksen toteuttamisen help-

poutta.   (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23–25) 

 

Tutkimusaineistoni kerättiin osana Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslai-

toksen kurssia ja kyselyä hyödynnettiin tutkimukseni lisäksi myös ennakkoteh-

tävänä kyseisen kurssin luennoille. Kyselylomakkeen lopussa oli maininta, että 

tätä osana kurssia täytettyä kyselyä hyödynnetään myös kasvatustieteen pro 

gradu -tutkielmassa, joka käsittelee aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

kansalaiskasvattamisesta. Vastaajilla oli tämän informaation saatuaan mahdol-

lisuus kieltää vastauksiensa käyttäminen osana tutkimusta. (ks. liitteet Kysely-
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lomake) Osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista myös käytti tämän mahdolli-

suuden olla osallistumatta vastauksillaan tutkimukseen.  

 

Kyselylomakkeella mainittiin myös tutkimuksen tekijän yhteystiedot mahdolli-

sia lisäkysymyksiä varten. Olin itse myös paikalla kyseisen kurssin ensimmäi-

sellä luennolla, jossa kyselyyn annettuja vastauksia käsiteltiin. Tuolloin kerroin 

paikalla olleille opiskelijoille, miksi olen itse aiheesta kiinnostunut ja mitä olen 

omassa opinnäytetyössäni tutkimassa. Kukaan kyselyyn vastanneista ei ottanut 

esimerkiksi luennon jälkeen tutkimuksen tekijään yhteyttä ja kieltänyt jälkikä-

teen vastaustensa käyttämistä osana tutkimusta.  

 

Kyselylomakkeen lopuksi vastaajia informoitiin myös siitä, että vastauksia käsi-

tellään anonyymisti, eikä esimerkiksi kyselyssä kerättyjä tietoja vastaajien taus-

tatiedoista käytetä tutkimuksessa tavalla, joka voisi paljastaa vastaajan henkilöl-

lisyyden. Tutkimustulosten raportoinnissa olen huomioinut vastaajien ano-

nymiteetin säilymisen esimerkiksi siten, ettei tutkimuksessa esitettyjen sitaat-

tien yhteydessä ole mainittu vastaajien sukupuolta. Joidenkin pienten aineryh-

mien kohdalla sukupuolen mainitseminen voisi mahdollistaa vastaajan identi-

fioinnin, koska tietyn sukupuolen edustajia on aineryhmässä ollut ainoastaan 

yksi. En ole myöskään esimerkiksi vieraiden kielten aineenopettajaopiskelijoi-

den kohdalla spesifioinut, minkä kielen opiskelijasta on kyse, vaan olen käyttä-

nyt yleisempää tunnistetta vieraiden kielten opettajaopiskelija.  

 

Tutkimuseettisiin kysymyksiin kuuluu myös se, että tutkija tekee läpinäkyväksi 

oman roolinsa ja mahdollisen suhteensa tutkittavaan ilmiöön. Olen itse koulu-

tukseltani historian, yhteiskuntaopin, uskonnon sekä äidinkielen ja kirjallisuu-

den aineenopettaja, mikä on vaikuttanut jo opinnäytetyöni aiheen valintaan 

vahvasti. Aineenopettajana minulla on myös omakohtaista kokemusta aineen-

opettajakoulutuksesta ja siitä, millaisia kysymyksiä sen aikana nostetaan esille 

ja millaisia kysymyksiä puolestaan käsitellään koulutuksen aikana omasta mie-

lestäni liian vähän.  
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Oman kokemukseni mukaan aineenopettajakoulutuksessa ei käsitelty riittävästi 

opettamista tai opettajuutta kansalaiskasvatuksen näkökulmasta. Opintojen 

aikana ei siten tullut selvästi esille, miten muut aineenopettajaopiskelijat aihee-

seen suhtautuvat osana tulevaa työtään. Lisäksi kohtasin opintojen aikana sekä 

opetushenkilöiden että opiskelijoiden keskuudessa varsin ristiriitaisia näke-

myksiä esimerkiksi opettajan poliittisuuteen tai opettajan työn vaikuttavuuteen 

liittyen. Nämä kokemukset herättivät kiinnostuksen tarkastella aineenopettaja-

opiskelijoita ja heidän näkemyksiään kansalaiskasvatuksesta tarkemmin. 

 

Oma taustani aineenopettajana näkyy myös siinä, että minulla on itselläni tie-

tynlainen näkemys käsiteltävästä ilmiöstä. Pidän itse aineenopetuksessa tär-

keänä keskustelua ja eri näkökulmien esille tuomista sekä niiden hyväksymistä 

osana demokraattista yhteiskuntaa. Oma kokemukseni ja suhtautumiseni kan-

salaiskasvatukseen on vaikuttanut esimerkiksi siihen, että tarkastelen ilmiötä 

nimenomaan suhteessa harmonian ja kiistelyn tematiikkaan. Olen kuitenkin 

tiedostanut oman suhtautumisen tutkimusaiheeseen läpi tutkimusprosessin ja 

pyrkinyt esimerkiksi analysoimaan tutkimusaineistoa mahdollisimman avoi-

mesti. Työssäni aineiston analysointi on ensisijaisesti deskriptiivistä eli kuvaile-

vaa, eikä normatiivista eli arvottavaa, kuten seuraavassa aineistopohjaisessa 

luvussa käy ilmi.  
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5 Aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset kansalaiskasvatuksesta 
 

Tässä luvussa käsittelen tutkimusaineistossa esille nousseita aineenopettaja-

opiskelijoiden käsityksiä kansalaiskasvatuksesta suhteessa opettajuuteen sekä 

harmoniaan ja kiistelyyn. Huomion keskipisteenä on opettajuuden kaksiulot-

teinen luonne ja se, miten tulevat opettajat käsittävät vastuunsa sisällöistä, jotka 

liittyvät kouluopetuksen ja opettajan työn yhteiskunnalliseen luonteeseen. 

Opettajuus nousee esille esimerkiksi siinä, kuinka aineenopettajaopiskelijat ku-

vaavat omaa vastuutaan kansalaiskasvatuksesta tietyn oppiaineen opettajana 

sekä siinä, miten he kokevat pystyvänsä huomioimaan kansalaiskasvatuksen 

teemat omassa opetuksessaan.  

 

Aktiivisen kansalaisuuden määrittelyssä tarkastelen opettajuutta suhteessa sii-

hen, miten aineenopettajaopiskelijat määrittelevät aktiivisen kansalaisuuden, 

johon kasvattaminen on osa heidän yhteiskunnallista vastuutaan. Harmonia ja 

kiistely nousevat puolestaan selkeästi esille tarkasteltaessa aineenopettajaopis-

kelijoiden näkemyksiä kiistelyn merkityksestä osana opetusta. Tämän lisäksi 

harmonia ja kiistely liittyvät siihen, missä määrin aineenopettajaopiskelijoiden 

käsitykset kansalaiskasvatuksen teemoista ovat yhteneväisiä ja millaisissa asi-

oissa näkemykset puolestaan eroavat toisistaan eli ovat ristiriidassa suomalaista 

kouluopetusta näennäisesti hallitsevan harmonisen konsensusajattelun kanssa.  

 

Tutkimusaineistoa analysoidessa keskeiseksi tekijäksi nousivat myös vastaajien 

politiikka-käsitykset. Politiikka-käsityksiä tarkastelemalla saadaan tärkeää tie-

toa siitä, millaisena aineenopettajaopiskelijat kokevat politiikan merkityksen 

osana kouluopetusta ja toisaalta myös siitä, miten he ylipäätään ymmärtävät 

politiikan ja poliittisuuden. Politiikka-käsityksiin liittyy myös kysymys siitä, 

miten aineenopettajaopiskelijat kokevat oman roolinsa poliittisena tai ylipää-

tään yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tämä linkittyy puolestaan oleellisesti 

opettajan työn yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen ja sitä kautta myös koulun 

antaman kansalaiskasvatuksen ymmärtämiseen.  
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5.1 Aktiivisen kansalaisen määrittelyä 

 

Yksi monista opettajan työhön kohdistuvista odotuksista on se, että opettajien 

pitäisi ymmärtää nuorten yhteiskunnallista tilannetta ja olla myös tietoisia opet-

tajan työn vaikuttavasta luonteesta (Aaltola 2002, 49–50). Myös opetussuunni-

telman perusteella aineenopettajien yhtenä perustehtävänä voidaan pitää nuor-

ten kasvattamista yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi ja toimijoiksi (ks. esim. 

OPH 2014, 24). Myös aineenopettajaopiskelijat ovat itse melko yksimielisiä siitä, 

että koulun ja opettajien tehtävänä on kasvattaa oppilaista aktiivisia kansalaisia 

(ks. Taulukko 1). 

 

 

                      Taulukko 1  
                      Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto.  

 

Aktiivinen kansalaisuus on käsitteenä kuitenkin monimerkityksinen. Se, miten 

aineenopettajaopiskelijat itse ymmärtävät aktiivisen kansalaisuuden, vaikuttaa-

kin oleellisesti siihen, millaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan he oppilaita tu-

levaisuudessa kannustavat.  Kyselyaineistoni avoimissa kysymyksissä tutkitta-

vilta kysyttiin, miten he ymmärtävät aktiivisen kansalaisuuden käsitteen ja mil-

laisia ominaisuuksia aktiivisena kansalaisena olemiseen liittyy. Vaikka vastauk-

sissa mainittiin hyvin monenlaisia ominaisuuksia, nousi niissä esille myös tie-
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tynlainen aktiivisen kansalaisen perustyyppi, johon liitettäviä ominaisuuksia 

löytyi useiden aineenopettajaopiskelijoiden vastauksista.  

 

Keskeisenä aktiivisen kansalaisen ominaisuutena aineenopettajaopiskelijat 

mainitsivat kiinnostuneisuuden, uteliaisuuden ja tietoisuuden yhteiskunnalli-

sista asioista. Esille nousi myös tietoisuus omista oikeuksista ja velvollisuuksis-

ta sekä vastuu toimia tai olla toimimatta niiden mukaisesti. Tietoisuuden ohella 

useassa vastauksessa mainittiin myös kriittisyys aktiivisen kansalaisen ominai-

suutena. Moni nosti vastauksessaan esille myös eri näkemysten hyväksymisen 

ja ymmärtämisen tematiikan; usean aineenopettajaopiskelijan mukaan aktiivi-

seen kansalaisuuteen kuuluu omien mielipiteiden perusteltu esittäminen ja 

erimielisyyden hyväksyminen.   

 

”Aktiivinen kansalainen seuraa ympäröivää maailmaa ja yhteiskuntaa ja tietää 

oman asemansa ja paikkansa siinä. Hän myös tietää vastuunsa ja velvollisuuten-

sa sekä oikeutensa ja osaa ja ymmärtää käyttää niitä.” 

                     Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

”- - Aktiivinen kansalainen on utelias ja hänellä on halua oppia uutta ja olla pe-
rillä asioista. Hän myös ymmärtää erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä ja ymmär-
tää, etteivät kaikki ole hänen kanssaan samaa mieltä.” 
 

    Vieraan kielen opettajaopiskelija 

 

 

Aktiiviseen kansalaisuuteen liitettiin useissa vastauksissa myös konkreettisia 

toimia, joista yleisimmin mainittiin ennen kaikkea äänestäminen. Myös esimer-

kiksi vapaaehtoistyö ja erilaisten järjestöjen toimintaan osallistuminen mainit-

tiin aktiivisen kansalaisen toimintana. Vastauksissa nostettiin esille konkreetti-

sen toiminnan ohella myös erilaisia taitoja, kuten lähdekriittisyys ja tunnetai-

dot, joita aktiivisella kansalaisella tulisi olla.  Toisaalta osa vastaajista nosti esille 

myös sen, ettei aktiivinen kansalaisuus välttämättä edellytä mitään erikseen 

määriteltyä toimintaa, vaan myös niin sanotusti oman osuutensa hoitaminen 

yhteiskunnassa on aktiivista kansalaisuutta.  
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”Aktiiviseen kansalaisuuteen liittyy äänestäminen, järjestö- ja ammattiyhdistys-

toiminta sekä tuoreimpana kansalaisaloitetoiminta.” 

    Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

”Aktiivinen kansalainen tekee töitä yhteisen hyvän eteen. Hänen tunnetaitonsa 

ovat hyvät ja hän tulee toimeen toisten ihmisten kanssa, vaikka nämä eivät olisi-

kaan samaa mieltä. Aktiivisen kansalaisen arvot ovat inhimillisiä, ihmistä kosket-

tavia.” 

Tietotekniikan opettajaopiskelija 

 

”Politiikka, vapaaehtoistyö, yrittäjyys, verojen maksaminen, järjestöt yms. Mut-

ta myös "tavallinen kansalainen" on aktiivinen jos tekee oman "tonttinsa" hy-

vin.” 

  Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

Aineenopettajaopiskelijoiden määritelmät aktiivisesta kansalaisuudesta vastaa-

vat melko hyvin aiemmassa tutkimuksessa aktiiviseen kansalaisuuteen liitettyjä 

ominaisuuksia. Aktiiviseen kansalaisuuteen tai kansalaishyveisiin on aiemmin 

määritelty kuuluvaksi muun muassa yhteisen hyvän puolesta toimiminen, vas-

tuunotto yhteisistä asioista ja osallistuminen niiden hoitamiseen esimerkiksi 

äänestämällä tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Aktiivista kansalaisuutta voi olla 

myös laajemmin aktiivisuus elämän eri osa-alueilla, kuten työelämässä, järjestö-

toiminnassa tai yhteiskunnallisissa kysymyksissä. (Hankala 2011, 27–29; Hono-

han 2008, 149) Aktiiviseen kansalaisuuteen on yhdistetty myös taito kommuni-

koida ja käydä dialogia, kyky ratkaista konflikteja ilman väkivaltaa sekä kyky 

keskustella ja neuvotella (Syrjäläinen, Värri & Eronen 2006b, 142).  

 

Vaikka vastauksissa nousi esille monia yhteneviä määritelmiä aktiiviselle kan-

salaisuudelle, hahmottavat aineenopettajaopiskelijat esimerkiksi aktiivisen kan-

salaisuuden toimintakentän monella tapaa. Osa vastaajista mainitsi, että aktiivi-

seen kansalaisuuteen kuuluu mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin ja itsel-

leen tärkeiksi kokemiin asioihin. Myös oman toiminnan ja sen vaikutusten arvi-

ointi mainittiin aktiivisen kansalaisuuden ominaisuudeksi. Vastaavasti osassa 
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vastauksissa korostettiin yksilökeskeisyyden sijaan yhteisössä toimimista ja sitä 

että aktiivisen kansalaisen toiminnan pitäisi ulottua omaa lähipiiriä laajemmal-

le.  

 

”Aktiiviseen kansalaisuuteen liittyy tietoisuus siitä, mitkä asiat omaa elämää 

koskettavat. - -” 

    Psykologian opettajaopiskelija 

 

”- - häntä kiinnostaa asiat siksi että ne koskettavat häntä, ei siksi että ne olisivat 

mielenkiintoisia (esim. ei minua kiinnosta politiikka henk.kohtaisesti yhtään, 

mutta se koskettaa minua mitä Suomessa tapahtuu joten otan siitä selvää).” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

”Pyrkimys tehdä maailmasta parempi paikka omaa lähipiiriä suuremmassa mit-

takaavassa - -” 

   Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

Vaikka aktiivisen kansalaisen käsite mainitaan peruskoulun opetussuunnitel-

massa (OPH 2014, 24), ei se ollut kaikille aineenopettajaopiskelijoille entuudes-

taan tuttu. Yksittäinen vastaaja totesi, ettei ollut kuullut termiä aiemmin. Tämä-

kin vastaaja liitti käsitteeseen kuitenkin samanlaisia ominaisuuksia, kuten osal-

listumisen ja julkisen toiminnan, jotka ovat nousseet esille jo aiemmissa tutki-

muksissa (ks. esim. Hankala 2011, 27–29). Kukaan vastaajista ei jättänyt aktiivi-

sen kansalaisuuden määritelmää koskenutta kysymystä myöskään tyhjäksi, 

joten kaikilla vastaajilla oli jonkinlainen käsitys aktiivisesta kansalaisuudesta.  

 

”En ole kuullut termiä aiemmin. Luulen, että se tarkoittaa kansalaista, joka osal-

listuu säännöllisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, tai julkiseen toimintaan 

(voi vaikka pitää jumppatunteja, kunhan mahdollisia osallistujia ei ihan päättö-

mästi rajata). En usko, että yleisesti ottaen aktiivisilla kansalaisilla on muita yh-

teisiä ominaisuuksia kuin aktiivisuus.” 

  Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 
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Kasvatus ja sosialisaatio ovat suuressa osassa yksilön kasvaessa yhteisön jäse-

neksi. Sosialisaatio voidaan ymmärtää koko ihmiselämän ajan kestäväksi yh-

teiskunnallistamiseksi, jossa ihmiset tulevat toimintakykyisiksi jäseniksi poliit-

tisessa yhteisössä omaksumalla siihen kuuluvat normit, arvot ja toimintatavat. 

Sosialisaatioprosessi on keskeisessä osassa etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa, 

jolloin myös kasvatuksella on suuri merkitys ihmisen elämässä. Kasvatus voi-

daan ymmärtää myös sosialisaatioprosessin ohjaamisena ja tukemisena. Näin 

ollen kansalaiskasvatuksen tehtäväksi voidaan määritellä ihmisen valmentami-

nen poliittisen yhteisön täysivaltaiseksi ja toimintakykyiseksi jäseneksi. Kasva-

tuksessa keskeistä onkin asettaa tavoitteita siitä, millaisia jäseniä yhteisöön 

valmistetaan ja pyrkiä niiden toteuttamiseen suunnitellusti. (Nivala 2006, 53–

54)  

 

Kansalaisuuteen liitetään usein ajatus siitä, että ihmisiä – etenkin lapsia ja nuo-

ria – on mahdollista valmistaa kansalaisuuteen (Nivala 2006, 52). Aineenopetta-

jaopiskelijoiden eriävät näkemykset aktiivisesta kansalaisuudesta ovat huomi-

onarvoisia, koska koulun yhdeksi keskeisimmistä tehtävistä voidaan nähdä 

nuorten kasvattaminen yhteiskunnan toimijoiksi. Suomessa koulutuksen tehtä-

väksi onkin todettu muun muassa oppilaiden sosiaalistaminen suomalaisen 

demokratian aktiivisiksi jäseniksi (Rautiainen 2008, 17).  

 

Koska aineenopettajaopiskelijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä aktiivinen 

kansalaisuus tarkoittaa ja miten se on sidoksissa esimerkiksi poliittisuuteen, 

korostuukin koulun antamassa kansalaiskasvatuksessa myös aineenopettajien 

omat näkemykset ja kokemukset siitä, millaista kansalaisuutta yhteiskunnan 

jäseniltä odotetaan. Se millaista toimintaa esimerkiksi aineenopettajaopiskelijat 

pitävät yhteiskunnassa toivottavana ja millaiseen vaikuttamiseen he haluavat 

oppilaita kannustaa, vaikuttaa vahvasti siihen millaista kuvaa yhteiskunnassa 

toimimisesta kouluopetus oppilaille antaa. 
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Kansalaiskasvatuksen tavoitteet ovat selvästi esillä myös opetussuunnitelmas-

sa, joka ohjaa kaikkien aineenopettajien toimintaa. On kuitenkin tärkeää muis-

taa, että opetussuunnitelmakin perustuu erilaisiin arvovalintoihin (ks. esim. 

Young 1998, 9, 14, 17). Opetussuunnitelman antaman ohjeistuksen ohella myös 

yksittäiset opettajat tekevät opettaessaan sekä opetuksen tavoitteita ja päämää-

riä valitessaan erilaisia valintoja, joiden taustalla on joko tiedostaen tai tiedos-

tamatta omaksuttuja arvoja. Kouluopetus ja opettajien toiminta ei näin ollen ole 

neutraalia tai puolueetonta, millaiseksi se usein kuitenkin kuvataan. (Tirri 

2002a, 23–24; Tomperi, Vuorikoski & Kiilakoski 2014, 16–18).  

 

Mikäli esimerkiksi aineenopettajan oma näkemys ideaalista kansalaisuudesta 

poikkeaa opetussuunnitelman näkemyksestä, voi se aiheuttaa ristiriidan ope-

tustyöhön ulkopuolelta tulevien toiveiden ja opettajan omien odotusten välillä. 

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen voikin olla teema, jossa opettajuuden 

yhteiskunnallinen ulottuvuus asettuu ristiriitaan opetuksen toteuttamisen ja 

opettajan oman kokemuksen kanssa.  

 

5.2 Vastuun jakautuminen aineenopettajien keskuudessa 

 

Aineenopettajaopiskelijoilla on erilaisia käsityksiä siitä, miten vastuu kansalais-

kasvatuksesta jakautuu opettajien kesken. Tutkittavilta kysyttiin, onko yhteis-

kunnan jäseneksi kasvattaminen kaikkien aineenopettajien tasavertainen tehtä-

vä vai onko jonkin oppiaineen opettajalla heidän mielestään suurempi vastuu 

esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvien taitojen opettamisesta. 

Kyselyaineiston perusteella aineenopettajaopiskelijoiden näkemykset voidaan 

jaotella karkeasti kolmeen eri vastaustyyppiin: 

 

1) Vastuu yhteiskunnan jäseneksi kasvattamisesta ja yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen liittyvien taitojen opettamisesta on tiettyjen oppiaineiden 

opettajilla. Vastuu ei kuulu kaikkiin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin, 

eikä siten kaikille aineenopettajille. 
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2) Vastuu yhteiskunnan jäseneksi kasvattamisesta ja yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen liittyvien taitojen opettamisesta on periaatteessa kaikkien 

aineenopettajien yhteinen, mutta aihetta on käytännössä helpompaa tai 

luonnollisempaa opettaa osana joitakin oppiaineita. Tällöin myös näiden 

oppiaineiden opettajilla on muita suurempi vastuu.   

 

3) Vastuu yhteiskunnan jäseneksi kasvattamisesta ja yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen liittyvien taitojen opettamisesta on lähtökohtaisesti kaik-

kien aineenopettajien yhteinen. Kaikissa oppiaineissa on myös mahdolli-

suuksia kansalaiskasvatuksen käsittelyyn osana oppiaineen opetusta. 

 

Sekä monivalintaväitteen että avoimien vastausten perusteella suurin osa ai-

neenopettajaopiskelijoista kokee omaavansa jonkinlaisen vastuun kannustaa 

oppilaita osallistumaan yhteiskunnan toimintaan (ks. Taulukko 2) sekä oppilai-

den kasvattamisessa yhteiskunnan jäseniksi. Ainoastaan kymmenen prosenttia 

vastaajista oli joko jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että aineenopettajana 

kantaisi vastuuta oppilaiden kannustamisesta yhteiskunnan toimintaan.  

 

 

                     Taulukko 2 
                     Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 
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Osa kyselyyn vastanneista näki kuitenkin avoimessa kysymyksessä vastuun 

yhteiskunnan jäseneksi kasvattamisesta olevan ainoastaan tiettyjen aineenopet-

tajien, kuten yhteiskuntaopin opettajan, tai vastuuta ei koettua olevan ainakaan 

oman oppiaineen opettajana, esimerkiksi matemaattisten aineiden opettajana. 

Vastauksissa nostettiin esille muun muassa se, ettei yhteiskunnallinen vaikut-

taminen kuulu kaikkiin oppiaineisiin, kuten matemaattis-luonnontieteellisiin 

aineisiin, tai se ei ole sopivaa oman oppiaineen opetuksessa. Vastauksissa tuo-

tiin esille muun muassa oppiaineiden sisällöt, jotka eivät mahdollista kansalais-

kasvatuksen huomioimista oman oppiaineen opetuksessa.  

 

”Mielestäni suurempi vastuu tällaisiin tehtäviin on humanististen ja etenkin yh-

teiskuntatieteellisten aineiden opettajilla, kuten äidinkieli, historia ja yhteiskun-

taoppi. Luonnontieteet joita itse edustan eivät sisällä poliittisia mielipiteitä vaan 

luonnon faktoja, jolloin yhteiskunnallisen vaikuttamisen opettaminen näillä 

tunneilla on mielestäni hieman aiheen ohitse menevää.” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 
 

                            

Tirrin (2002b, 205) mukaan kaikki opettajat oppiaineesta riippumatta ovat kui-

tenkin arvokasvattajia ja kaikissa oppiaineissa sisältöjä voidaan tarkastella oi-

kean ja väärän näkökulmasta. Kaikkien opettajien olisikin tärkeää tiedostaa 

työnsä luonne myös arvokasvattajana. Esimerkiksi piilo-opetussuunnitelman 

kautta opettajat opettavat oppiaineiden sisällön lisäksi myös lukuisia muita tai-

toja: koulussa oppilaita opetetaan esimerkiksi noudattamaan määräaikoja ja 

hyviä tapoja. Ongelma on se, etteivät opettajat aina ole tietoisia muiden kuin 

sisällöllisten tietojen läsnäolosta omassa opetuksessa. Opettajat luulevat usein 

opettavansa ainoastaan oppiainettaan, kun samalla he opettavat oppilaille pal-

jon muutakin. (Broady 1991, 99–101; Tirri 200b, 205) 

 

Huomionarvoista on myös se, että joissakin vastauksissa yhteiskunnan jäsenyys 

koettiin ennen kaikkea osana suomalaista yhteiskuntaa. Tämä heijastui puoles-

taan siihen, kuinka vastuu aiheen opettamisesta koettiin suhteessa oman opetet-

tavan aineen sisältöihin. Yhteiskunnan jäsenyys ymmärrettiin osassa vastauk-
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sissa nimenomaan kansallisena kysymyksenä, minkä koettiin rajaavan vastuuta 

esimerkiksi vieraiden kielten opetuksessa.  

  

 ”Ei ole tasavertainen tehtävä. Kieltenopettajien ensisijainen tehtävä on 

 opettaa vieraan maan kulttuuria ja yhteiskuntarakennetta eikä Suomen.” 

 

Vieraiden kielten aineenopettajaopiskelija 

 

Yhteiskunnan jäsenyyden ymmärtäminen ainoastaan kansallisena kysymykse-

nä on huomionarvoista, koska kansallisessa kansalaiskasvatuksessa on viime 

vuosikymmeninä jouduttu ottamaan aiempaa enemmän huomioon myös li-

sääntynyt maahanmuutto, globalisaatio sekä Euroopan unionin myötä tullut 

tarve synnyttää eurooppalaista identiteettiä (Arola 2008, 84–85; Piattoeva 2010, 

21–23). Esimerkiksi James Banksin mukaan koulujen pitäisi muuttaa kansalais-

kasvatuksen tavoitteeksi monikulttuurinen kansalainen, jossa huomioidaan 

monipuolisesti kulttuuriset, etniset, kansalliset ja maailmanlaajuiset identifioin-

nin muodot. Oppilailla pitäisi olla mahdollisuus ottaa osaa kansalaisyhteiskun-

nan toimintaa ja ylläpitää samalla suhdettaan myös omaan kulttuuriinsa. Mo-

nikulttuuriseen kansalaisuuteen tähtäävän opetuksen kautta oppilaat oppivat 

huomioiviksi, välittäviksi ja reflektoiviksi monikulttuurisen maailman kansalai-

siksi. (Banks 2007, 19–21; Banks 2008, 56–67) 

  

Näin ollen myös vieraiden kielten opettajilla voisi ajatella olevan luonteva vas-

tuu kansalaiskasvatuksen teemojen huomioimisesta, koska heillä on tietoa kult-

tuureista ja mahdollisesti myös yhteiskuntarakenteista globaalimmin kuin ai-

noastaan Suomen mittakaavassa.  Koska esimerkiksi työelämä on nykypäivänä 

yhä globalisoitumassa, on oppilailla tulevaisuudessa yhä suurempi tarve saada 

tietoa eri kulttuurien toimintatavoista, jolloin myös vieraiden kielten opettajien 

osaaminen korostuu myös yhteiskunnan toimintaan liittyvien kysymysten kä-

sittelyssä.  
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Vaikka osa vastaajista koki, ettei yhteiskunnallisen vaikuttamisen käsittelemi-

nen sovi heidän oppiaineensa sisältöihin, enemmistö aineenopettajaopiskelijois-

ta kokee yhteiskunnan jäseneksi kasvattamisen ja yhteiskunnalliseen vaikutta-

miseen liittyvien taitojen opettamisen olevan kaikkien aineenopettajien vastuul-

la. Monet vastaajista kokivat vastuun jakautuvan kaikille, vaikka oppiaineen 

luonne määrittääkin sitä, miten yhteiskunnalliset teemat huomioidaan opetuk-

sessa. Vastauksissa nostettiin esille myös opettajan viitseliäisyys ja tahto kansa-

laiskasvatuksen teemojen käsittelyyn osana opetusta. Monet vastaajista kuvasi-

vat myös erilaisia perusteluja ja käytännön tapoja, kuinka yhteiskunnallisten 

asioiden käsittely voidaan linkittää eri oppiaineisiin.  

 

”Mielestäni vastuu jakaantuu tasaisesti. Reaaliaineissa yhteiskunnalliset asiat 
tulevat ehkä luonnollisemmin osaksi opetusta, mutta kaikista aineista linkit yh-
teiskuntaan löytyvät. Yhteiskuntaoppi selkeimpänä nykytilanteen kannalta, his-
toria sen takia, että tiedämme mistä tulemme ja mitä asioiden taustalla on, psy-
kologia, jotta tiedämme miten ihmiset toimivat, terveystieto, jotta tiedämme esi-
merkiksi kansallisista terveyssuosituksista, maantiede, jotta tiedämme pakolais-
kysymysten taustat, biologia ja kemia esimerkiksi lisäaineiden näkökulmasta, ma-
tematiikka kansantalouden. Jokaisesta aineesta yhtymäkohdat löytyvät, jos niin 
haluaa.” 

 

Psykologian opettajaopiskelija 

 

”Kasvattaminen on kaikkien tehtävä. Aineissa, joissa tarvitaan enemmän yhteis-

kunnallista substanssia, yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee luonnollisesti 

vahvemmin  esiin. Tietenkään matematiikassa tai liikunnassa ei tarvita saman-

laista otetta yhteiskunnallisiin asioihin kuin vaikkapa yhteiskuntaopissa tai äi-

dinkielessä, mutta opettajalla tulee olla silti herkkyyttä kohdata oppilaat ja kuun-

nella heidän mielipiteitään ja tarvittaessa keskustella raskaistakin teemoista.” 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

Yhteiskunnassa toimimisen taitoja opitaan paljon myös muissakin yhteisöissä 

kuin ainoastaan koulussa. Osa vastaajista hahmottikin vastuun jakautuvan kou-

lun ohella myös kodille. Vastauksissa nousi esille myös näkökulma siitä, kuinka 

opettajat toimivat kansalaiskasvattajina myös ylipäänsä aikuisen roolissa, ei-

vätkä ainoastaan aineenopettajana opettaessaan erilaisia tietoja ja taitoja.  
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”Mielestäni vastuu on kaikkien opettajien ja kodin yhteinen - -  aikuisten on ol-

tava aikuisia (joiden on hyvä olla myös tietoisia kasvattajia) myös yhteiskunta-

kasvatuksen suhteen. - -  Näen kuitenkin, että kaikilla opettajilla olisi hyvä olla 

yhtäläisen aktiivinen ja vastuuntuntoinen asenne yhteiskuntakasvatuksen suh-

teen, sillä lapset ja nuoret seuraavat kaikkien aikuisten toimintaa pitäen heitä ta-

valla tai toisella esimerkkinä.” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

Perusopetuksen yleisiksi tavoitteiksi on opetussuunnitelmassa mainittu muun 

muassa kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentuminen (OPH 2014, 19, 24). Yh-

teiskunnan jäseneksi kasvattaminen on yksi perusopetukseen kuuluvista kasva-

tuksellisista tehtävistä. Jokaisen aineenopettajan työhön kuuluukin tiedollisen 

opettamisen lisäksi myös kasvattamista eli oppilaiden persoonallisuuteen, mo-

raaliin ja tunteisiin vaikuttamista (Uusikylä 2006, 94). Kasvatuksen perimmäi-

senä tarkoituksena voidaan pitää ihmiseksi kasvattamista, jossa keskeistä on 

kasvattajan ja kasvavan yhteistoiminta sekä kasvattajien keskinäisen yhteistoi-

minnan tulos (Nummenmaa 2006, 19–22). Myös kansalaiskasvatuksessa olisi 

siis tärkeää, että siihen osallistuisivat kaikki kasvatustyötä tekevät yhteisesti, 

minkä lisäksi myös kodin merkitys kasvattajana otettaisiin huomioon.  

 

Vastauksissa nostettiin esille myös se, että jos yhteiskunnan jäsenyys ja vaikut-

tamisen taidot huomioitaisiin kaikissa oppiaineissa, antaisi se mahdollisuuden 

erilaisten vaikutuskeinojen tarkasteluun ja oppilaiden kiinnostuksen herättämi-

seen. Mikäli vaikuttamiseen liittyvät teemat huomioitaisiin kattavasti eri oppi-

aineissa, antaisi se oppilaille mahdollisuuden myös omien mielenkiinnonkoh-

teiden hyödyntämiseen osana vaikuttamista.  

 

”Yhteiskuntaopissa yhteiskunnallista vaikuttamista on varmasti helpompaa käy-

dä perusteellisemmin läpi. Jokaisen oppilaan tulisi mielestäni kuitenkin löytää ne 

omat tapansa vaikuttaa ja tässä muiden aineenopettajien rooli nousee selkeäm-

min esiin. Joku saattaa löytää vaikuttamisväylänsä esimerkiksi musiikista.” 

Musiikin opettajaopiskelija 
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Vaikka suuri osa vastaajista koki vastuun olevan ainakin jossain määrin yhtei-

nen, moni aineenopettajaopiskelijoista koki vastuun olevan suurempi tiettyjen 

oppiaineiden, kuten yhteiskuntaopin, historian sekä äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajilla. Vastuuta koetaan lähtökohtaisesti olevan kaikilla opettajilla, 

mutta vastuun suuruus voi vaihdella käytännössä oppiaineiden välillä. Aineis-

tossa nousi esille myös käsityksiä siitä, että vastuun pitäisi olla yhteinen, mutta 

käytännössä kansalaiskasvatukseen liittyvien teemojen käsittelystä vastaa aino-

astaan tiettyjen oppiaineiden opettajat. Näin ollen ideaalitilanne ja käytäntö ei-

vät täysin kohtaa aineenopettajaopiskelijoiden mielestä koulun kansalaiskasva-

tuksessa.  

  

”Toki joillakin oppiaineilla on asian suhteen suurempi painoarvo, mutta se ei 
tarkoita, että muut aineet voisivat vain vedellä lonkkaa ja luottaa siihen, että joku 
muu hoitaa.” 

Biologian opettajaopiskelija 

 

”Periaatteessa pitäisi olla tasavertainen tehtävä, mutta käytännössä painottuu 

tietyissä aineissa. Esim. yhteiskuntaopissa opiskellaan aineen nimen mukaisesti 

keskeisistä yhteiskunnallisista asioista. Äidinkielessä harjoitellaan argumentoin-

tia ja esimerkiksi vaikuttavan tekstin kirjoittamista. Esimerkiksi matematiikan 

tunneilla tällainen taas voi jäädä vähemmälle, keskitytään matematiikkaan irral-

lisena muusta maailmasta. Mutta ehkä tämäkin voisi olla eri tavalla. Myös ma-

temaattinen ymmärrys on olennaista yhteiskunnallisten asioiden käsittelyn kan-

nalta: esimerkiksi tilastoja pitää osata tulkita.” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

”Yhteiskunnallinen kasvattaminen onnistuu parhaiten tiettyjen aineiden opetta-

jilta: esimerkiksi yhteiskuntaopin opettaja opettaa yhteiskunnasta ja yhteiskun-

nallisesta vaikuttamisesta ja terveystiedossakin sivutaan näitä asioita ohimen-

nen. Ideaali olisi kuitenkin, että tämä olisi kaikkien aineenopettajien tasavertai-

nen tehtävä.” 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 
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Erityisesti vastauksissa korostettiin yhteiskuntaopin, historian, äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajien vastuuta opettaa osallistumista ja yhteiskunnallista 

vaikuttamista1. Vastauksissa nostettiin esille myös konkreettisia oppisisältöjä, 

joiden kautta vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja voisi näissä oppiaineissa 

käsitellä. Myös osa historian ja yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajaopiskelijoista kokee itsekin, että heillä on suurempi velvollisuus 

kansalaiskasvattamisesta tai ainakin heiltä odotetaan suurempaa panostusta 

siihen liittyvien teemojen käsittelyyn.  

 

”- - Aineissa, joiden sisältö antaa siihen paremmat mahdollisuudet (kuten yhteis-

kuntaoppi) on opettajilla myös suurempi velvollisuus käyttää nuo mahdollisuu-

det hyväkseen.” 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

”Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa vuorovaikutus ja vaikuttaminen ovat 

keskeisiä teemoja, joten mielestäni on voitava olettaa, että kyseisen aineen opetta-

jalla on valmiuksia näiden taitojen ohjaamiseen ja opettamiseen. - -” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

Aineistossa nostettiin esille myös huoli siitä, kuinka teemat usein sysätään yk-

sittäisten oppiaineiden opettajien käsiteltäväksi, vaikkei niin pitäisi olla. Vas-

tauksissa nostettiin esille myös toive eri oppiaineita yhdistävästä, integroivasta, 

opetuksesta, joka mahdollistaisi aiheiden kattavamman käsittelyn osana koko 

kouluopetusta. Yhteistyö eri oppiaineiden välillä nähdään tärkeänä muun mu-

assa opetuksen mielekkyyden ja monitieteisyyden kannalta. Asioiden käsitte-

lemisen irrallaan toisistaan eri oppiaineissa ei nähdä myöskään kuvaavan kou-

lun ulkopuolista elämää, jossa asiat harvoin ovat oppiaineiden tapaan luokitel-

tu toisistaan erillisiksi. 

                                                           
1 Eri oppiaineiden maininnat vastuunjakautumista tarkastelleessa kysymyksessä (suluissa mai-
nintojen määrä): yhteiskuntaoppi 122, äidinkieli ja kirjallisuus 47, historia 45, uskon-
to/elämänkatsomustieto/katsomusaineet 9, terveystieto 8, kielet 4, biologia 4, filosofia 3, maan-
tieto 3, kemia 3, psykologia 2, matematiikka 2, musiikki 2, fysiikka 1, kotitalous 1, luonnontie-
teet 1. 
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”- - miksi yhteiskunnallisen kasvattamisen pitäisi olla vain yhden (tai muuta-

man) aineenopettajan harteilla? Aikamoinen työsarka historian ja yhteiskunta-

opin opettajalle. Yhteiskunnallisen kasvattamisen teemoja voitaisiin nostaa esille 

kaikilla mahdollisilla oppitunneilla kuten vaikkapa äidinkielen ja miksei vaikka 

maantiedon tai kielten tunneilla. Tässähän vain mielikuvitus on rajana - - ja tie-

tysti kun koulussa ollaan, myös aika on toisinaan rajana.” 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

”Kaikkien opettajien yhteinen tehtävä, ja toivonkin, että tulevaisuudessa saan 

työskennellä sellaisessa työympäristössä, jossa kehitetään yhdessä suunnitellen 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Itse kieltenopettajana pyrin toki omalla tunnilla 

osallistamaan oppilaita, mutta tarvitsen yhteistyötä muiden opettajien kanssa, 

jotta esimerkiksi vaikuttamisen opetuksesta saadaan mahdollisimman mielekäs ja 

monitieteinen kokonaisuus. Vaikuttaminen lähtee toki jo pienistä mahdollisuuk-

sista vaikuttaa esimerkiksi luokan sisustukseen, yhteisiin sääntöihin, työtapoihin 

jne.” 

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

”Oppiaineita ei tulisi lokeroida niin tiukasti erilleen toisistaan. Eiväthän sisällöt 

ole elävässä elämässäkään jaoteltu oppiaineiden alle kuuluviksi ilmiöiksi. - - On-

neksi kouluissa ollaan yhä enenevissä määrin tartuttu erilaisiin integraatiopro-

jekteihin, jotka murtavat asenteita ja ennakko-oletuksia eri oppiaineita kohtaan. 

Näin myös vastuu kasvattamisesta rakentuu koulumaailmassa tasapuolisem-

min.” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

Uudenlaista opettajuutta hahmotelleiden Emma Kostiaisen ja Matti Rautiaisen 

mukaan uuden opettajuuden syntymisessä keskeistä on irtiotto, jossa opettaja 

tai ryhmä opettajia näkevät mahdollisuuden kokea tai tehdä uutta, joka poikke-

aa perinteisestä ja tavanomaisesta toimintatavasta.  Tällaisia irtiottoja tapahtuu 

kuitenkin koulussa vähän ja uudella tavalla tekeminen jää usein konditionaali-

puheeksi eli tekijät kuvaavat, mitä olisi mielenkiintoista tehdä tai kokea. Irtiotto 

edellyttääkin todellista tekemistä toiminnan tasolla, ei ainoastaan ajattelun ta-

solla. (Kostiainen & Rautiainen 2011, 185) Jotta aineenopettajaopiskelijoiden 

toive eri oppiaineita yhdistelevästä kansalaiskasvatuksen opetuksesta toteutui-
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si, vaaditaan heiltä itseltään tulevaisuudessa ajatusten lisäksi myös aktiivista 

toimintaa asian edistämiseksi. 

 

Vastausten perusteella osa aineenopettajaopiskelijoista hahmottaa yhteiskun-

nan jäsenyyden ja vaikuttamisen toisistaan erillisinä asioina. Aineistossa nousi 

esille näkemyksiä esimerkiksi siitä, että kaikkien aineenopettajien tehtävänä on 

yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattaminen, mutta vaikuttamisen taitojen opet-

taminen koettiin enemmän yhteiskuntaopin opettajan vastuuna. Myös se, miten 

vastaajat ymmärtävät vaikuttamisen ja osallistumisen sekä yhteiskunnan jäse-

nyyden luonteen ei ole yhtenäinen, eivätkä kaikki kokeneet esimerkiksi yhteis-

kunnallista vaikuttamista ylipäätään kouluopetuksen tehtäväksi.  

 

”En koe, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen opettaminen on koulun tehtävä. 

Tehtävä on pikemminkin kertoa, mitä erilaisia vaihtoehtoja oppilailla tulevaisuu-

dessa on, ja rohkaista keskusteluun. - -  Omat opetettavat aineeni tarjoavat paljon 

tilaa ja mahdollisuuksia keskustelulle, ja niitä aion myös hyödyntää. En kuiten-

kaan koe, että oppilaiden kasvattaminen vaikuttajiksi olisi pääasiallinen tehtävä-

ni.” 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

Koska tutkittavilla aineenopettajaopiskelijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, 

miten vastuu kansalaiskasvatuksesta jakautuu aineenopettajien kesken, voi se 

omalta osaltaan heijastua myös heidän toimintaansa työyhteisössä. Työyhtei-

sössä voi esimerkiksi syntyä ristiriitoja, jos vastuukysymyksestä vallitsee hy-

vinkin erilaisia näkemyksiä, eikä niistä puhuta työyhteisössä. Moni vastaajista 

myös mainitsi haluavansa tehdä yhdessä töitä muiden opettajien kanssa ja jakaa 

vastuuta, mutta tämäkin toive voi käytännössä jäädä työelämässä toteutumatta.  

 

Opettajuuteen voidaan yleisesti nähdä liittyvän yksilöllisyyden ja yhteisölli-

syyden välinen paradoksi: vaikka opettajuus nähdään vahvasti yhteisöllisenä, 

on yksin tekemisen kulttuurin säilynyt koulumaailmassa edelleen vahvana 

(Kostiainen & Rautiainen 2011, 184). Näin ollen myös toive yhteisöllisestä kan-
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salaiskasvatuksesta voi jäädä toteutumatta, jos aineenopettajaopiskelijoiden 

tulevassa työyhteisössä on edelleen vahva yksin tekemisen kulttuuri.  

 

5.3 Osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen huomiointi aineenopetuk-

sessa 

 

Vaikka kaikkien aineenopettajien työhön kuuluu tiedollisen opettamisen lisäksi 

olennaisena osana myös yleiseen kasvattamiseen liittyviä teemoja sekä arvo-

kasvatusta (ks. esim. Tirrin 2002b, 205; Uusikylä 2006, 94), aineenopettajaopis-

kelijat kokevat hyvinkin vaihtelevasti sen, miten he voivat omassa opetukses-

saan huomioida oppilaiden vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen kehittymi-

sen. Reilu kolmannes aineenopettajaopiskelijoista kokee, että osallistumisen ja 

vaikuttamisen taitojen kehittäminen on heidän opettamiensa aineiden opetuk-

sessa haastavaa (ks. Taulukko 3).  

 

 

                      Taulukko 3  
                      Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 
 

Eri oppiaineiden luonteet ja oppisisällöt nostettiin myös avoimissa vastauksissa 

selkeästi esille tekijöinä, jotka joko helpottavat tai tekevät vaikuttamisen ja osal-

listumisen taitojen huomioisen haastavaksi osana oman oppiaineen opettamis-

ta. Osa aineenopettajista kokee, että vaikuttamiseen ja osallistumiseen liittyvät 
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teemat ovat luonteva osa aineenopetusta ja ne kuuluvat oleellisesti myös oman 

oppiaineen oppisisältöihin. Etenkin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiske-

lijoista moni korosti vaikuttamisen ja osallistumisen olevan kiinteä osa opetta-

maansa oppiainetta, jolloin se on vahvasti läsnä jo lähtökohtaisesti oppiaineen 

aineenopetuksessa. Myös äidinkielen opetussuunnitelman koettiin ohjaavan 

tämän huomioimiseen. 

 

”Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine on hyvin suurilta osin nimenomaan oppi-

laiden vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen opettelua. Kielen, kulttuurin ja 

kirjallisuuden avulla me toimimme yhteiskunnassa.” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

”Äidinkielessä ja kirjallisuudessa jo oppisisällöt tarjoavat mahdollisuuden tähän 

(mielipidekirjoitus, vaikuttavan puheen pitäminen, väittely...) - -” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden ohella historia ja yhteiskuntaoppi koettiin aineen-

opettajaopiskelijoiden keskuudessa yleisesti oppiaineina, joiden opettajien on jo 

oppiaineiden sisällöistä johtuen luontevaa huomioida osallistumisen ja vaikut-

tamisen teemat osana opetustaan (ks. alaluku 5.2).  Osa historiaa ja yhteiskun-

taoppia opettavista mainitsi itsekin vastauksissaan, että etenkin yhteiskunta-

opin sisältöön kuuluu vaikuttamiseen ja osallistumiseen kuuluvien teemojen 

käsittely.  

”- - Yhteiskuntaopin oppisisältöihin jo itsessään kuuluu, että opetan oppilaille 

yhteiskunnalliset päätöksentekorakenteet ja vaikutusmahdollisuudet. ” 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

”Yhteiskuntaopin - ja miksei historiankin - tunneilla on helppo ottaa kantaa 

ajankohtaisiin asioihin mitä on esillä esim. politiikassa.” 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 
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Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin ohella myös osa 

muiden aineiden opettajista koki vaikuttamisen ja osallistumisen teemat kes-

keiseksi osaksi opetettavaa oppiainetta. Esimerkiksi musiikin opettajaopiskeli-

joista osa mainitsi, että musiikin opiskelun luonteeseen kuuluu yhdessä teke-

minen ja vastuunottaminen, jolloin osallistuminen ja vaikuttaminen ovat luon-

teva osa oppiainetta.   

 

”Musiikin oppituntien toiminnallisuus osallistaa suoraan jokaista oppilasta. 

Esimerkiksi bändisoitossa jokainen oppilas oppii ottamaan roolin ja vastuuta. Jo-

kaisen oppilaan toiminta ryhmässä vaikuttaa lopputulokseen. ” 

Musiikin opettajaopiskelija 

 

Kaikkien oppiaineiden kohdalla aineenopettajaopiskelijoilla ei ollut yhtä selvää, 

että vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen opettaminen ylipäätään kuuluisi 

opetettavaan aineeseen. Joidenkin oppiaineiden sisällä oli melko suuria eroja 

siinä, miten opiskelijat kokivat pystyvänsä huomiomaan vaikuttamisen ja osal-

listumisen taitojen kehittymisen oppiaineessa ja millaisia nämä taidot voisivat 

olla. Esimerkiksi matemaattisten aineiden opiskelijoista osa korosti rationaali-

suuden ja faktatiedon merkitystä, kun taas toiset korostivat oppiainerajat ylittä-

vien taitojen, kuten keskustelun, kriittisyyden ja perustelujen merkitystä.  

 

”Fysiikassa ja matematiikassa korostuvat rationaalisen ja loogisen ajattelun piir-

teet, joista on hyötyä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.”  

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

”Luonnontieteiden kautta yksilö voi ymmärtää oman paikkansa ja toimintansa 

vaikutukset maapallolla ja maailmankaikkeudessa niin kuin ne todella ovat. Tä-

mä on merkittävä opetus ihmiselle, joka on tottunut antamaan merkityksiä asioil-

le ainoastaan yhteiskunnan ja muiden ihmisten mielipiteiden kautta. Tämä ei ole 

konkreettinen vaikuttamisen keino, mutta antaa merkittävästi perspektiiviä maa-

ilman menon tulkitsemiseen, joka on tärkeä osa aktiivista kansalaisuutta. - -” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 
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”Tapanani on jutustella opiskelijoiden kanssa, usein jokin poliittinen tai ajankoh-

tainen asia mietityttää oppilaita. Voin korostaa vaikuttamisen tärkeyttä näissä 

keskusteluissa. Voin myös pyrkiä osallistamaan oppilaita mahdollisimman paljon 

matematiikan tunnilla. Vaikka tämä osallistaminen ei liity yhteiskunnallisiin 

asioihin, he oppivat ottamaan keskusteluihin osaa ja siten heidän vaikuttamisen 

taidotkin paranevat. Voin opettaa heitä ajattelemaan kriittisesti esimerkiksi tilas-

tojen valossa asioita, etteivät he usko kaikkea viihdelehtien sivuilla näkemäänsä. ” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

Vaikka aineenopettajaopiskelijat kokevat eri tavoin mahdollisuutensa huomioi-

da osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen kehittymisen omassa oppiainees-

saan, lähes kaikki aineenopettajaopiskelijat kertoivat kuitenkin pyrkivänsä ak-

tiivisesti kannustamaan oppilaita omien mielipiteidensä ilmaisemiseen ja perus-

teluun omassa opetuksessaan (ks. Taulukko 4). 

 

 

                      Taulukko 4 
                      Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 

 

 

Asiasisältöjen käsittelyn ohella konkreettisiksi vaikuttamiseen ja osallistumi-

seen kannustavaksi opetustavoiksi avoimessa kysymyksessä mainittiin keskus-

telu sekä mielipiteiden kertominen ja perusteleminen. Näiden lisäksi useampi 

mainitsi muun muassa ryhmätyöskentelyn, erilaiset projektit ja ajankohtaisten 

asioiden käsittelemisen. Useassa vastauksessa mainittiin etenkin oppilaiden 
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osallistamisen merkitys ja se, että oppilaita pitäisi kuunnella esimerkiksi kurssin 

suunnittelussa ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Osa lähestyi kysymystä 

myös siitä näkökulmasta, millaista opetuksen ei pitäisi olla, jotta se kannustaisi 

osallistumaan ja vaikuttamaa: jotta opetus kehittäisi oppilaiden vaikuttamisen 

ja osallistumisen taitoja, se ei saisi olla opettajajohtoista luennointia.  

 

”Voin antaa oppilaille valinnanvapautta ja päätäntävaltaa opetettavien sisältöjen 

suhteen. Oppilaille voi antaa itsenäisesti toteutettavia laajempia projekteja tehtä-

viksi. ” 

Terveystiedon opettajaopiskelija 

 

”Myöntämällä että opettaja voi olla väärässä, rohkaisemalla olemaan eri mieltä ja 

arvostamalla heidän mielipiteitään ja perustelujaan. Mutta kuitenkin myös haas-

tamalla heidän mielipiteitään, jolloin ajattelu kehittyy lisää.” 

Psykologian opettajaopiskelija 

 

”- -Yleisesti osallistumisen taitoja voi kehittää muistiinpanojen teettämisen ja 

opettajajohtoisen opetuksen sijaan muun muassa keskustelemalla avoimesti luo-

kassa.”  

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

”Itse yritän antaa oppilaille tilaa ja erilaisia ryhmätehtäviä. Yritän myös kannus-

taa oppilaita olemaan aktiivisia tunneilla. Myös toivon tulevaisuudessa, että pys-

tyn antamaan oppilaiden vaikuttaa kurssilla käytettyihin työtapoihin.” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

”Välttämällä passiivisen luennointiopetuksen. ” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

Etenkin konstruktivististen oppimiskäsityksen mukaan opettajan on tärkeää 

olla tietoinen oppijan omista uskomuksista, koska ne vaikuttavat oppimiseen. 

Kun opettajalla on tietoa oppilaan uskomuksista, pyrkimyksistä ja lähestymis-
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tavoista, hän voi paremmin auttaa oppijaa uuden omaksumisessa. Tässä kes-

keistä on hyödyntää opetusmenetelminä esimerkiksi keskustelua, yhteistoimin-

taa ja neuvotteluja. (Leino & Leino 1997, 45) Myös Paulo Freiren (2005, 76) mu-

kaan tiedon synnyssä keskeistä on muun muassa oma oivaltaminen, jatkuva 

kyseleminen ja vuorovaikutus muiden kanssa. Peruskoulun oppilaat ovat myös 

itse todenneet, että he haluaisivat osallistua itse enemmän opetuksessa (Saaren-

keto 2016, 112–113).  

 

Osa aineenopettajaopiskelijoista on myös sitä mieltä, ettei vaikuttamaan ja osal-

listumiseen kannustamisen tarvitse olla jotakin opetuksessa erikseen huomioi-

tavaa, vaan se voi olla läsnä jokaisella oppitunnilla jossakin muodossa. Joiden-

kin aineenopettajaopiskelijoiden mukaan vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja 

voi pyrkiä kehittämään muun muassa aihevalinnoilla niin sanotusti piilo-

opetussuunnitelman kautta.  

 

”Vaikuttaminen ja osallistuminen täytyisi olla mahdollista jokaisella oppitunnil-

la niin että se on implisiittisesti mukana oppitunnin rakenteessa (opetus on osal-

listavaa, oppilaat saavat osallistua päätöksentekoon tunnilla jne..). Lisäksi laa-

jemmassa mittakaavassa koulun tehtävä on tehdä oppilaat tietoisiksi monista eri-

laisista asioista, jotta heidän on ylipäätään mahdollista olla aktiivisia kansalaisia 

(ilman tietoa on hankala vaikuttaa) Lisäksi oppitunneilla voisi erityisesti olla 

vaikuttamiseen ja osallistumiseen liittyviä tehtäviä, kuten projekteja tai ryhmä-

töitä, joissa harjoitellaan tietynlaisia taitoja.”  

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

”Tehtävien ja opetuksen suunnittelulla. Omassa opetusfilosofiassani yhteiskun-

nallinen ja sosiaalinen osallistuvuus ovat hyvin tärkeitä. Nämä teemat näkyvät 

miltei kaikissa aihevalinnoissani piilo-opetussuunnitelman kautta. Asetan oppi-

laat tilanteeseen, jossa he joutuvat väkisinkin miettimään omaa vaikuttamistaan 

ja osallistumistaan niin yhteiskuntaan kuin sosiaalisiin tilanteisiinkin. ” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaopiskelija 
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Vastauksissa nousi esille myös se, että vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen 

kehittyminen vaatii ympärilleen tietynlaiset raamit. Osassa vastauksissa koros-

tettiin muun muassa sitä, että oppilaille on ensiksi selvitettävä yhteistoiminnan 

perusteet, jotta he voivat osallistua ja vaikuttaa. Ensiksi kouluopetuksen olisi 

siis tehtävä ymmärrettäväksi se, mitä vaikuttaminen ja osallistuminen yhteis-

kunnassa ylipäätään tarkoittavat. Moni aineenopettajaopiskelija korosti myös 

oikeanlaisen ilmapiirin merkitystä vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen ke-

hittymisen edellytyksenä. 

 

”Riippuu tietenkin ikäluokasta, mutta tärkeintä olisi ehkä tehdä asioita ymmär-

rettäviksi oppilaille. Jos ei ole selvää, miten yhteiskunta ja sen osa-alueet toimi-

vat, miten voidaan kasvattaa aktiivisia kansalaisia? - - ” 

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

”Ilmapiiristä tulisi tehdä sellainen, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja 

osallistua tunneilla. Täytyisi päästä pois virhekeskeisyydestä sekä painottaa sitä, 

että jokaisen osallistuminen on tärkeää, kuten myös erilaiset näkökulmat. ” 

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

Muutama vastaaja oli jättänyt kysymyksen siitä, miten vaikuttamisen ja osallis-

tumisten taitojen kehittymisen voisi huomioida oman oppiaineen opetuksessa 

tyhjäksi. Sen lisäksi muutamat kirjoittivat, etteivät osaa kysymykseen vastata tai 

että kysymys on hankala. Kaikille aineenopettajaopiskelijoille ei ole siis vielä 

kasvatustieteen aineopintovaiheessa selvää, kuinka he voisivat huomioida kan-

salaiskasvatuksen keskeiset teemat omassa opetuksessaan. Yksi vastaajista ker-

toikin toivovansa, että oppisi kurssilla OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, 

jonka alussa kyselyaineisto kerättiin, miten hän voisi huomioida osallistumisen 

ja vaikuttamisen taitojen kehittymisen osana omaa opetustaan.  

 

  ”Sen toivon oppivani tällä kurssilla. - - ” 

Psykologian aineenopettajaopiskelija 
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Vaikka oppiaineiden keskuudessa on havaittavissa joitakin eroja siinä, kuinka 

hyvin aineenopettajaopiskelijat kokevat pystyvänsä huomioimaan vaikuttami-

sen ja osallistumisen taitojen kehittymisen oppitunneillaan, kaikista oppiaineis-

ta osattiin mainita tapoja, joilla vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja pystytään 

oppiaineessa harjoittelemaan (ks. liitteet Taulukko 11). Vastauksissa tuli kui-

tenkin esille, että aiheen käsittelylle osana aineenopettajaopintoja olisi enem-

mänkin tarvetta.  

 

5.4 Kiistatilanteet osana aineenopetusta 

 

Demokraattisen yhteiskunnan yhtenä perustana voidaan pitää yhteiskunnan 

moninaisuutta. Keskeistä demokratiassa on sovitella erilaisten intressien ja ar-

vojen välillä. (ks. esim. Crick 2008, 16). Demokraattisen yhteiskunnan pitäisi 

olla paikka, jossa erilaiset näkemykset ovat hyväksyttyjä ja jossa eri ryhmien 

välillä on mahdollista syntyä konflikteja (Mouffe 2005b, 69). Tutkielmassani tätä 

eri näkökulmien esille tuontia ja mahdollista törmäämistä keskenään käsiteltiin 

kiistely-käsitteen kautta. Kyselylomakkeen monivalintaväittämään ”Koulussa 

pitäisi mielestäni kannustaa enemmän kiistelyyn” iso osa vastaajista vastasi ”ei eri, 

eikä samaa mieltä” (ks. Taulukko 5).  

 

 

                       Taulukko 5 
                       Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 
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Monivalintaväittämässä annettujen vastausten perusteella aineenopettajaopis-

kelijoiden voi olla hankala hahmottaa, mitä kiistely koulussa tarkoittaa tai mikä 

rooli sillä voisi olla koulumaailmassa. Kuitenkin suuri osa vastaajista suhtautui 

myönteisistä kiistelyyn oppimisen näkökulmasta, vaikka myös väitteeseen kiis-

telytilanteiden hyödyllisyydestä oppimisessa ja yhteistoiminnan kehittämisessä 

lähes kolmannes vastaajista vastasi ”ei eri, eikä samaa mieltä”. (ks. Taulukko 6) 

 

 

                      Taulukko 6 
                      Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 

 

 

Monivalintakysymysten ohella aineenopettajaopiskelijat esittivät näkemyksen-

sä kiistatilanteisiin myös avoimessa kysymyksessä, jossa kysyttiin kuinka vas-

taajat kokevat eri näkökulmien esille tuonnin osana opetusta ja pitäisikö kiista-

tilanteissa päästä aina yksimielisyyteen. Valtaosa aineenopettajaopiskelijoista 

suhtautuu myönteisesti kiistatilanteisiin ja moni pitää niitä myös tärkeinä op-

pimistilanteina koulussa. Kiistatilanteet mahdollistavat esimerkiksi omien mie-

lipiteiden esittämisen ja myös toisenlaisten näkemysten hyväksymisen. Yksi-

mielisyyden tavoittelua pidettiin puolestaan yleisesti huonona asiana ja sen si-

jaan erilaisia näkökulmia pitäisi oppia arvostamaan.  
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”Kiistatilanteita pitäisi tuoda ehkä enemmän esiin, sillä se kannustaisi jokaista 

oppilasta ilmaisemaan oman mielipiteensä, jolloin jokainen saisi vapaasti olla sitä 

mieltä mitä haluaa. Yksimielisyyteen pyrkiminen voisi olla joissain tilanteissa 

vain ajanhukkaa, antaa mielummin kaikkien kukkien kukkia. Olisi hedelmällistä 

tuoda esiin erilaisia ajatuksia, jotta oppilaat ymmärtäisivät muiden näkökulmia 

ja oppisivat arvostamaan erilaisia mielipiteitä ja erilaisuutta yleensä! ” 

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

”- -Yksimielisyys on myrkyllinen tavoite, mutta monien näkökulmien ymmärtä-

minen (ja erimielisyys siitä huolimatta) arvokasta. ” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

Esimerkiksi amerikkalaisen kansalaiskasvatuksen ongelmana on nähty se, ettei 

se huomioi riittävästi esimerkiksi rodun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 

osallistumisen välistä suhdetta. Koulun antamassa kansalaiskasvatuksessa pi-

täisikin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että se kannustaisi arvostamaan 

moninaisuutta ja käymään keskustelua eri kulttuurien välillä, jolloin myös sosi-

aalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma nousee paremmin esille. (Tyson & 

Park 2008, 28–33, 37) 

 

Aineenopettajaopiskelijat pitävät kiistatilanteita hyvinä oppilaiden oppimisen 

kannalta ja vastauksissa nostettiin esille useita asioita, joita kiistatilanteissa on 

mahdollisuus oppia. Kiistatilanteet ovat hyödyllisiä muun muassa väärien käsi-

tysten korjaamisessa, epävarmuuden sietokyvyn lisäämisessä sekä kompromis-

sien tekemisen harjoittelussa. Usean aineenopettajaopiskelijan vastauksessa 

nostettiin esille, että kiistatilanteissa opitaan ennen kaikkea sellaisia taitoja, joita 

oppilaat tarvitsevat jatko-opinnoissaan tai elämässä ylipäätään. 

 

”Kiistatilanteista voi aina oppia jotain, vähintään sen, miksi toinen ajattelee ko. 

tavalla. Hedelmällisimmässä kiistassa voidaan korjata useamman ihmisen vää-

ränlainen kuva asiasta. ” 

Luonnontieteellisten aineiden opettajaopiskelija 
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”- - Tarkan ja osuvan argumentoinnin taitoa tulisi harjoitella koulussa enem-

mänkin. Puutteelliset taidot näkökulmien esille tuomisessa näkyvät erityisesti 

lukiolaisten taidoissa kirjoittaa äidinkielen esseitä - asioiden käsittely useista nä-

kökulmista on hirvittävän hankalaa.”  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

”Erilaiset näkökulmat ja mielipiteet ovat mielestäni tervetulleita, sillä jokainen 

ihminen on erilainen. On parempi, että tämä tulee selville koulunpenkillä kuin 

myöhemmin aikuisiällä täytenä yllätyksenä. - -” 

Luonnontieteellisten aineiden opettajaopiskelija 

 

Vastauksissa nostettiin esille myös oppilaiden näkeminen itsenäisesti ajattelevi-

na ihmisinä, jolloin eri näkökulmien käsitteleminen on oppitunneilla luontevaa. 

Yksikään aineenopettajaopiskelijoista ei ollut eri mieltä monivalintaväitteen 

”Pyrin omassa opetuksessani aktiivisesti kannustamaan oppilaita omien mielipiteidensä 

ilmaisemiseen ja perusteluun” kanssa ja enemmistö (62 %) vastaajista oli väitteen 

kanssa täysin samaa mieltä (ks. Taulukko 4 alaluvussa 5.3). Aineenopettaja-

opiskelijat korostivat myös avoimissa vastauksissaan sitä, että oppilaiden on 

tärkeää oppia perustelemaan omia mielipiteitään, minkä lisäksi heidän on tär-

keää oppia huomioimaan myös muunlaiset näkökulmat.  

 

”Eri näkökulmia esiintyy jos on itsenäisesti ajattelevista yksilöistä kyse. Yksimie-

lisyys ei saa eikä voikaan olla mikään tavoite. Tavoitteena voisi olla haastaa omat 

ajatukset ja mielipiteet, vain niin voi kehittyä ja kehittää itseään. Tieto on alati 

muuttuvaa, niin myös niitä koskeva mielipide.”  

Terveystiedon opettajaopiskelija 

 

”Mielestäni kiistatilanteissa ei aina tarvitse pyrkiä yksimielisyyteen, vaan tärke-

ämpää olisi se, että oppilaat osaisivat perustella omat mielipiteensä ja näkökan-

tansa. Miksi tämä on sinun mielipiteesi, mitkä ovat perustelusi tälle näkökannal-

le? Mielestäni koulun tehtävä ei ole kasvattaa oppilaista toistensa "klooneja", 

vaan itsenäisesti ajattelevia yksilöitä ja esimerkiksi mielipiteiden muodostaminen 

ja niiden perustelu ovat taitoja, joita tulisi harjoittaa kouluissa.” 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 
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Osa aineenopettajaopiskelijoista nosti esille myös sen, että oppilaiden erilaiset 

taustat voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että heillä on erilaisia näkemyksiä asi-

oista.  Tämän vuoksi on tärkeää, että oppilaat osaavat kunnioittaa erilaisuutta ja 

erilaisia näkökulmia, vaikka ne olisivatkin oman näkemyksen vastaisia. Kiistati-

lanteiden hyväksyminen nähtiin myös tapana lisätä suvaitsevaisuutta ja kiistati-

lanteissa pitäisi tehdä selväksi, että asiat riitelevät keskenään, eivätkä ihmiset.  

 

”Mielestäni kiistatilanteissa ei tulisi pyrkiä yksimielisyyteen, koska erilaisista 

perheistä ja kulttuureista tulevilla ihmisillä on hyvin erilainen näkökulma asioi-

hin. - -” 

Tietotekniikan opettajaopiskelija 

 

”- - Esimerkiksi biologiassa evoluutioteoria voi olla sellainen asia, josta ei yksi-

mielisyyttä löydy oppilaiden taustoista riippuen.”  

Luonnontieteellisten aineiden opettajaopiskelija 

 

”Erimielisyyttä saa ja pitää olla, mutta on olennaista painottaa, että kiistelijöitä 

ovat asiat, eivätkä ihmiset. Ketään ei saa pakottaa millekään kannalle, vaan jokai-

sen tulisi pystyä havaitsemaan itse parhaat argumentit ja muodostaa kantansa 

sitä kautta.” 

 Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

Konfliktit ja niiden hyväksyminen voidaan ymmärtää olennaisena osana demo-

kraattisen yhteiskunnan toimintaa. Esimerkiksi Mouffen mukaan demokraatti-

seen yhteiskuntaan ja etenkin poliittiseen toimintaan kuuluu moninaisuus, eri-

laisten näkemysten hyväksyminen ja eri ryhmien välillä olevat konfliktit 

(Mouffe 2005b, 69). Koska koulun tehtävänä on valmistaa oppilaita yhteiskun-

nan jäsenyyteen (ks. esim. OPH 2014, 24), olisi koulussa näin ollen harjoiteltava 

myös erilaisten näkemysten hyväksymistä ja käsiteltävä erilaisten konfliktien 

mahdollisuutta yhteistoiminnassa.  
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Kansalaisuutta ja demokratiaa käsittelevässä opetuksessa myös rasisminvastai-

suus on keskeinen teema. Rasismi on vastoin kansalaisuuden ja demokratian 

perusajatusta, joten kansalaiskasvatuksen on tärkeää huomioida rasismin nega-

tiivinen vaikutus kansalaistoimintaan. (Starkey 2008, 329, 338–339) Osa aineen-

opettajista mainitsi rasismin asiana, johon myös kiistatilanteissa on tarvittaessa 

puututtava. Kiistatilanteisiin ja yksimielisyyden tavoitteeseen suhtautumisessa 

vaikuttaakin aineenopettajaopiskelijoiden mukaan se, millainen kiistatilanne on 

kyseessä. Osa vastaajista mainitsi, etteivät kiistatilanteet saa johtaa esimerkiksi 

kiusaamiseen. Vastauksissa nostettiin myös esille, että kiistelyn on pysyttävä 

hallittuna eli sille on osattava asettaa tietyt rajat.  

 

”Aina yksimielisyyteen ei voi eikä tarvitsekaan päätyä, mutta toki koulun arvot 

ohjaavat osaltaan keskustelua. Jos esimerkiksi keskusteluissa tulee esille oppilai-

den vahvaa maahanmuuttokriittisyyttä tai jopa vihapuhetta, on siihen jo koulun 

yleisten arvojen takia puututtava ja niistä keskusteltava. Riippuu täysin aiheesta, 

millaisia näkökulmia oppilailta voidaan hyväksyä kuultavan koulumaailmassa. 

Aiheet, jotka eivät loukkaa muita ihmisiä tai ole ristiriidassa yleisten arvojen 

kanssa saavat mielestäni jakaa mielipiteitä, kunhan keskustelu pysyy hallituissa 

rajoissa.” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

”- - En toki hyväksy esim. rasistista huutelua luokassani, mutta oppilaalla saa ol-

la myös poikkeavia näkökulmia niin kauan, kun hän osaa perustella ne. - -” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

”Omat näkökulmat ja niiden esiintuominen tunnilla ovat ok niin kauan, kunhan 

luokassa säilyy hyvä ilmapiiri ja rauha, eikä synny esim. suurempaa tappelua ai-

heesta. Saattaahan olla, että omien mielipiteiden esiintuominen saattaa aiheuttaa 

kiusaamista, siksi on tärkeää opettajana muistuttaa, että kaikilla saa olla omat 

mielipiteet.”  

Historian ja yhteiskuntaopin opettajaopiskelija 

 

Myös oppiaineen luonne ja sisällöt mainittiin tekijöiksi, jotka vaikuttavat siihen 

syntyykö kiistatilanteita eri oppiaineiden opetuksessa. Joidenkin aineenopetta-
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jaopiskelijoiden mukaan eri näkökulmien esille tuominen ja huomiointi ovat 

keskeisiä osia heidän opettamassaan oppiaineessa. Osa vastaajista totesi puoles-

taan, ettei kiistely ja erimielisyys ole tietyissä oppiaineissa yhtä mielekästä, kos-

ka oppiaineen sisällöissä ei ole kiistanalaisia kysymyksiä.  

 

”- - Biologiassa on todella paljon vaikeitakin asioita, joissa kiistatilanteilta ei voi 

välttyä, erityisesti eettisessä mielessä. Abortit, eutanasia ja evoluutioteoria jaka-

vat todella vahvasti mielipiteitä, jo pelkästään erilaisten kulttuurien ja uskonto-

jen takia. Näin ollen on mahdotonta, että asioista oltaisiin vain yhtä mieltä. Itse 

pyrinkin tarjoamaan monia eri näkökulmia asioihin, joita opetan. Oli oppilas asi-

asta mitä mieltä tahansa, saa hän mahdollisesti tukea omille asiaa puoltaville 

väitteilleen tai vasta-argumenteilleen.” 

 Biologian aineenopettajaopiskelija 

 

”Psykologiassa harvasta asiasta on yksimielisyyttä. Aihepiiristä riippuen eri teo-

rioita asioiden tilasta saattaa olla monta rinnakkaista ja päällekkäistä. Psykologi-

an näkökulmasta ehkä keskeisempää onkin opettaa, että yhtä oikeaa näkökulmaa 

ei ole.”  

Psykologian aineenopettajaopiskelija 

 

”Luonnontieteissä esitetyt näkökulmat ovat pääosin tieteellisesti todistettuja. 

Niistä ei ole useinkaan tarjolla montaa näkökulmaa ja siksi niistä kiisteleminen 

oppitunneilla olisi turhaa. - -”  

Luonnontieteellisten aineiden opettajaopiskelija 

 

”Kieltenopettajana kiistatilanteita harvoin tulee, kielioppiin on usein oikeat vas-

taukset. Omien mielipiteiden kanssa teksteistä keskusteltaessa kiistatilanteita voi-

si tullakin, mutta todella harvoin.”  

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

Useammassa vastauksessa pohdittiin myös, millainen on opettajan rooli kiista-

tilanteissa. Moni piti opettajan roolia tärkeänä sekä erilaisten näkökulmien esit-

täjänä että erimielisyyden hyväksyjänä. Osa vastaajista ei kuitenkaan pitänyt 

opettajan tehtävänä omien mielipiteiden vahvaa esittämistä. Jotkut aineenopet-
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tajaopiskelijat käsittelivät vastauksessaan myös opettajan persoonan ja luonteen 

vaikutusta siihen, miten luontaisesti erilaisten näkökulmien huomioiminen ta-

pahtuu osana omaa opetusta.  

 

”Mielestäni opettajan tehtävä on omassa opetuksessaan tuoda erilaisia näkökul-

mia asioihin. Kuka näitä näkökulmia toisi nuorille esiin, ellei juuri opettaja. 

Opettajan ei kuitenkaan tarvitse kertoa omia henkilökohtaisia mielipiteitään oppi-

laille. - -” 

Tietotekniikan opettajaopiskelija 

 

”Harvasta asiasta on olemassa vain yksi totuus, eikä mielestäni opettajan tehtävä 

ole aivopestä oppilaita uskomaan vain johonkin yhteen totuuteen, vaan kehottaa 

kriittisyyteen ja tarjota eri näkökulmia.”  

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

”Omien näkökulmien tuominen osaksi opetusta on minusta 'kaksipiippuinen jut-

tu' ja haluan pyrkiä toteuttamaan koulussa vallitsevan kulttuurinmukaista käyt-

täytymistä asian suhteen. Tämä merkitsee siis tapauskohtaista toimintaa, mutta 

toisaalta koen, etten persoonana kaiken kaikkiaan ole voimakas omien näkökul-

mien esille tuoja. - -” 

Musiikin opettajaopiskelija 

 

Aineenopettajaopiskelijat ovat jokseenkin eri mieltä siitä, millainen yhteiskun-

nallinen toimija opettajan ylipäätään pitäisi olla. Tämä heijastuu myös käsityk-

seen opettajan roolista kiistatilanteissa. Vastausten perusteella opettajan odote-

taan olevan opetuksessaan ennemmin neutraali kuin aktiivisesti omia mielipi-

teitään kertova. Myös aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että opettajan odo-

tetaan toimivan neutraalina sivistäjänä, joka ei saisi puhua esimerkiksi politii-

kasta (Hankala 2011, 35–37). 
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5.5 Aineenopettajaopiskelijoiden politiikka-käsityksistä 

 

Kouluopetus on kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa ja kouluun kohdistuu 

monenlaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia odotuksia. Koulu onkin yksi keskei-

simmistä instituutioista, jonka toimintaan myös erilaiset arvot vaikuttavat. (ks. 

esim. Takala 1995, 200–201; Aaltola 2002, 56; Rautiainen 2006, 185–187) Aineen-

opettajaopiskelijoiden suhtautuminen politiikasta keskusteluun koulussa on 

melko positiivinen: enemmistö aineenopettajaopiskelijoista on sitä mieltä, että 

politiikasta pitäisi keskustella koulussa avoimesti (ks. Taulukko 7). Toisaalta ”ei 

eri, eikä samaa mieltä” -vastanneita oli tähän väitteeseen lähes kolmannes vastaa-

jista eli monelle koulun ja politiikan välinen suhde voi olla hyvinkin epäselvä. 

Suuri määrä ”ei eri, eikä samaa mieltä” -vastauksia voi kuvastaa myös sitä, ettei 

koulun ja politiikan suhdetta ole käsitelty esimerkiksi opettajaopinnoissa 

aiemmin, jolloin siitä ei ole myöskään muodostunut kaikille aineenopettaja-

opiskelijoille omaa mielipidettä.  

 

 

 

                       Taulukko 7 
                       Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 
 

Tarkasteltaessa aineenopettajaopiskelijoiden politiikka-käsityksiä on keskeistä 

huomioida, että suomen kielessä politiikkaan liittyvä käsitteistö on suhteellisen 
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kapea verrattuna esimerkiksi englannin kieleen. Politiikka-käsityksiä tarkastel-

taessa onkin huomioitava, että sana politiikka voidaan ymmärtää monin eri ta-

voin. Esimerkiksi politiikantutkija Kari Palonen on käsitellyt tutkimuksissaan 

laajasti politiikka-käsitteen monimerkityksisyyttä. Hän jakaakin politiikan nel-

jään osa-alueeseen, jotka ovat policy, polity, politisointi ja politikointi ja jotka ku-

vaavat politiikan moninaisuutta paremmin. (Palonen 2003a, 175; Palonen 2003b, 

476–486, 489–498, ks. myös alaluku 3.2)  

 

Politiikka-sana ja sen erilaiset johdannaiset, kuten poliittisuus tai poliittisesti, mai-

nitaan tutkielmani kyselyaineiston avoimissa vastauksissa kaiken kaikkiaan 

yhteensä 69 kertaa. Politiikka-käsitteeseen viitattiin ennen kaikkea aktiivisen 

kansalaisuuden määrittelyssä, mutta myös muissa avoimissa kysymyksissä ai-

neenopettajaopiskelijat sivusivat poliittisuutta ja sitä, miten se vaikuttaa esi-

merkiksi opettajan rooliin kansalaiskasvatuksessa tai ylipäätään siihen millaista 

koulun antaman kansalaiskasvatuksen tulisi olla.  

 

Poliittisuus liittyy koulun lisäksi oleellisesti kansalaisuuteen ja kansalaisena 

olemiseen. Erilaisten velvollisuuksien ja laillisen aseman lisäksi kansalaisuudel-

la on todettu olevan vahva yhteys ihmisten poliittiseen identifioitumiseen 

(Mouffe 2005b, 60–66). Aktiivisen kansalaisuuden määritelmää pohtiessaan 

myös moni aineenopettajaopiskelija sivusi politiikan ja etenkin politiikkaan 

osallistumisen merkitystä osana aktiivista kansalaisuutta. Vastauksissa tuotiin 

esille näkökantoja muun muassa siitä, ettei kaikkien tarvitse olla poliitikkoja 

ollakseen aktiivisia kansalaisia tai ettei poliittinen aktiivisuus ole ainoa tapa olla 

aktiivinen kansalainen. Osassa vastauksista politiikka ja poliittinen aktiivisuus 

ymmärrettiin myös ennen kaikkea puoluepolitiikkaan sidonnaisena.  

 

”Mielestäni aktiivisen kansalaisen ei aina välttämättä tarvitse olla esimerkiksi 
puolueen jäsen.” 

    Terveystiedon opettajaopiskelija  

 



77 
 

”- -Aktiivinen kansalainen ei myöskään tarkoita sitä, että tulisi olla jatkuvasti 

mukana esim. politiikassa ja julkisessa näkyvässä vaikuttamisessa.”  

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

Osalle aineenopettajaopiskelijoista politiikka ja poliittinen toiminta ovat siis 

jotakin, joka voidaan erottaa arkipäiväisestä toiminnasta ja osallistumisesta. 

Tämä nousi esille etenkin aktiivisen kansalaisuuden määrittelyssä, jossa vastaa-

jat mainitsit erilaisia tapoja olla aktiivinen kansalainen. Useammassa vastauk-

sessa poliittinen toiminta kuvattiin ammattimaisena politiikan harjoittamisena, 

josta matalamman kynnyksen osallistuminen on erotettavissa.  

 

”- - Aktiivista kansalaisuutta on mielestäni paitsi politiikkaan ja yhteiskunnalli-

siin asioihin osallistuminen ja vaikuttaminen, myös arkisempien yhteisöjen, ku-

ten työyhteisön tai lähipiirin toimintaan osallistuminen ja sen tukeminen. - -” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

”- -. Aktiivinen kansalaisuus ei mielestäni rajoitu pelkästään poliittiseen aktiivi-

suuteen, vaan myös ihan arkipäivän asioihin, kuten vaikka että tietokoneen näyt-

tö kannattaa sammuttaa energian säästämiseksi ja että miten kodeissa kannattaa 

kierrättää jätteet. - -” 

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

”Kansalainen voi olla aktiivinen monella tapaa. Toiset ovat poliittisesti tai järjes-

tötoiminnallisesti aktiivisia ja esillä, toiset taas harrastavat toimintaa hiljaisen 

aktiivisesti, esimerkiksi vaikuttamalla valinnoillaan mm. ostopäätöksiä tehdes-

sään. - -” 

Biologian opettajaopiskelija 

 

Tutkimusaineistoni perusteella politiikka ja poliittisuus hahmotetaan aineen-

opettajaopiskelijoiden keskuudessa hyvin monella tapaa. Tämä puolestaan hei-

jastuu osaltaan siihen kuinka esimerkiksi aktiivinen kansalaisuus ja ylipäätään 

koulun antama kansalaiskasvatus mielletään. Joissain vastauksissa korostettiin 

esimerkiksi sitä, että politiikka on osa koko yhteiskuntaa, eikä sitä kautta esi-



78 
 

merkiksi aktiivinen kansalaisuus tarkoita ainoastaan poliitikkona toimimista. 

Useampi vastaaja näki politiikan olevan toisaalta jotakin, jota ei pitäisi olla mu-

kana kouluopetuksessa tai jonka käsittely ei ole aineenopettajalle tai opetetta-

vaan oppiaineeseen sopivaa.  

 

”- - Kaikkien ei tarvitse olla poliitikkoja, mutta kaikkien tulee ymmärtää, että 

kaikki yhteiskunnassamme on politiikkaa.” 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija 

 

”Mielelläni en politiikkaa sotkisi oppitunneillani - -” 

Vieraiden kielten opettajaopiskelija 

 

”- - aineenopettajan tehtävä on opettaa ainettaan eikä myydä omaa poliittista 

kantaansa. En siis välttämättä omassa opetuksessani kiinnittäisi huomiota yh-

teiskunnalliseen vaikuttamiseen, sillä kun nyt ei ole kauheasti tekemistä fysiikan 

taikka matematiikan kanssa.” 

Matemaattisten aineiden opettajaopiskelija 

 

Politiikassa on lähtökohtaisesti kyse valintojen tekemisestä (ks. esim. Palonen 

2007, 4), joten politiikan voidaan siis ajatella olevan jatkuvasti läsnä ihmisten 

elämässä ja yhteiskunnassa. Tätä näkökulmaa vasten politiikka olisi luonteva 

osa myös koulumaailmaa, jossa tehdään jatkuvasti erilaisia valintoja ja joka 

myös pohjaa erilaisista valinnoista muodostuvaan opetussuunnitelmaan. Osalle 

aineenopettajaopiskelijoista politiikka vaikuttaakin näyttäytyvän tällaisena ylei-

senä, yhteiskunnassa toimimiseen olennaisesti liittyvänä ilmiönä. Aineenopetta-

jaopiskelijoista osa kokee politiikan olevan kuitenkin ennemmin negatiivisena 

toimintana ymmärrettyä politisointia (ks. Palonen 2003b, 495), jolloin opetukseen 

lisätään heidän mukaansa jotakin, mikä ei siihen esimerkiksi sisältöjen puolesta 

kuulu. Tällöin politiikka on myös jotakin, mitä ei haluta omassa opetuksessa 

tuoda esille, kuten oma poliittinen kanta.  
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Politiikka-käsityksiä voidaan lähestyä myös siitä käsin, millaista toimijuutta 

siihen liitetään. Opettajan työhön liittyy oleellisesti yhteiskunnallinen vastuu ja 

opettajaa voidaankin pitää jo työnsä puolesta yhteiskunnallisena vaikuttajana 

(ks. esim. Mikkola 2002, 195–196; Luukkainen 2005, 18–19). Monivalintaväite 

siitä, kuuluuko vastaajan opettajana pyrkiä olemaan neutraali, eikä ottaa kantaa 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jakoi melko paljon aineenopettajaopiskelijoita. 

Puolet vastaajista suhtautui väitteeseen ainakin jossain määrin kielteisesti. Puo-

let aineenopettajaopiskelijoista kokee siis, ettei heidän tarvitse olla neutraaleja ja 

että he voivat ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Kuitenkin vastaavasti 

lähes kolmannes vastaajista oli esitetyn väitteen kanssa jollakin asteella samaa 

mieltä. (ks. Taulukko 8) 

 

 

                      Taulukko 8 
                      Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 

 

Esimerkiksi Syrjäläisen, Erosen ja Värrin (2006a, 143–147) tutkimuksessa on to-

dettu, että aineenopettajaopiskelijat saattavat kyllä osallistua yhteiskunnalliseen 

toimintaan yleishyödyllisissä järjestöissä, mutta he eivät pidä esimerkiksi poliit-

tisia järjestöjä kiinnostavina. Poliittisiin järjestöihin osallistuminen on yksi tapa 

ottaa kantaa, joten myös Syrjäläisen, Erosen ja Värrin tutkimuksen perusteella 

aineenopettajaopiskelijat kokevat poliittisesti kantaa ottavan vaikuttamisen jol-

lakin tapaa vieraana. Armi Mikkola (2002, 192) on puolestaan todennut, että 



80 
 

aineenopettajien voi olla hankalaa mieltää opettajan työhön kuuluvaa yhteis-

kunnallista tehtävää. Tämä saattaa osaltaan heijastua siihen, että myös aineen-

opettajaopiskelijoiden keskuudessa on monenlaisia näkemyksiä siitä, saako 

opettajana ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.  

 

Tässä luvussa olen käsitellyn aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kansalais-

kasvatuksesta aktiivisen kansalaisuuden, vastuun jakautumisen, osallistumisen 

ja vaikuttamisen taitojen opettamisen, kiistatilanteiden sekä politiikka-

käsitysten kautta. Seuraavassa luvussa teen yhteenvedon tutkielmani keskeisis-

tä tutkimustuloksista ja tarkastelen niitä suhteessa työni teoreettiseen ja käsit-

teelliseen viitekehykseen.  
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6 Pohdinta  
 

Pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut aineenopettajaopiskelijoiden käsi-

tyksiä kansalaiskasvatuksesta, joka on oleellinen osa suomalaista kouluopetus-

ta. Perusopetuslaki (628/1998, 2§) asettaa perusopetuksen tavoitteeksi muun 

muassa oppilaiden tukemisen vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, 

minkä lisäksi oppilaiden kasvattaminen aktiivisiksi kansalaisiksi on myös yksi 

valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa perusopetukselle annetuista tehtävis-

tä (OPH 2014, 24).  

 

Yleisesti voi sanoa, että tutkimani aineenopettajaopiskelijat kokevat osallistumi-

sen ja vaikuttamisen tärkeäksi osaksi kouluopetusta (ks. liitteet Taulukko 9). 

Aineenopettajaopiskelijat kokevat myös, ettei osallistumisen ja vaikuttamisen 

taitojen opettamiseen ole koulussa tarpeeksi aikaa (ks. liitteet Taulukko 10), mi-

kä myös vahvistaa käsitystä siitä, että osallistumisen ja vaikuttamiseen teemoja 

pidetään tärkeinä ja niille toivotaan varattavan kouluopetuksessa riittävästi ai-

kaa. Vaikka selvä enemmistö aineenopettajaopiskelijoista kokee, että osallistu-

misen ja vaikuttamisen taitojen opettaminen on yksi koulun keskeisimmistä 

tehtävistä, käsitykset siitä miten osallistumisen ja vaikuttamisen opettaminen 

pitäisi aineenopettajaopiskelijoiden mukaan toteuttaa vaihtelevat. Tulevaisuu-

den koulussa kansalaiskasvatus ja esimerkiksi oppilaiden kasvattaminen yh-

teiskunnan jäsenyyteen voikin toteutua monin eri tavoin.  

 

Aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset aktiivisesta kansalaisesta vastaavat pit-

kälti aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä määritelmiä. Aineenopettajaopiskeli-

joiden mukaan aktiivinen kansalainen on muun muassa yhteiskunnallisista asi-

oista kiinnostunut ja tietoinen omista velvollisuuksistaan. Konkreettisena aktii-

visen kansalaisuuteen liittyvänä toimintana pidetään esimerkiksi äänestämistä. 

Vaikka aineenopettajaopiskelijoiden vastauksissa nousi esille monia yhteneväi-

siä piirteitä, on aineenopettajaopiskelijoilla erilaisia näkemyksiä muun muassa 
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siitä, onko aktiivinen kansalainen kiinnostunut lähinnä itseään koskevista asi-

oista vai pitäisikö kiinnostuksen ulottua myös omaa lähipiiriä laajemmalle.  

 

Suurin osa aineenopettajaopiskelijoista kokee kaikkien aineenopettajien omaa-

van jonkinlaisen vastuun oppilaiden kasvattamisesta yhteiskunnan jäsenyy-

teen. Oppiaineen luonteen koetaan kuitenkin vaikuttavan siihen, missä määrin 

vastuu kuuluu minkäkin oppiaineen opettajalle. Osa aineenopettajaopiskelijois-

ta kokee, että mikäli yhteiskunnalliset aiheet eivät ole osa oppiaineen sisältöä, ei 

vastuu kansalaiskasvatuksesta kuulu kyseisen oppiaineen opettajalle. Oppiai-

neista yhteiskuntaoppi, historia sekä äidinkieli ja kirjallisuus mainittiin ylei-

simmin oppiaineina, joissa osallistumista ja vaikuttamista pitäisi käsitellä muita 

aineita enemmän. 

 

Vastuunjakautumisen ohella oppiaineen luonteen ja sisällön koetaan vaikutta-

van myös siihen, miten vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja voi eri oppiai-

neiden opetuksessa huomioida. Osassa oppiaineista, kuten äidinkielessä ja yh-

teiskuntaopissa, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot nähdään keskeiseksi 

osaksi oppiainetta, jolloin ne tulevat luontevasti esille opetuksessa. Joissakin 

aineissa, kuten matematiikassa, esimerkiksi eri mielipiteiden esittämistä ei puo-

lestaan pidetä oppiaineeseen sopivana. Näkemyseroista huolimatta aineenopet-

tajaopiskelijat osaavat kuitenkin mainita paljon erilaisia tapoja, kuinka osallis-

tumisen ja vaikuttamisen taitojen kehittyminen voidaan eri oppiaineissa huo-

mioida (ks. liitteet Taulukko 11). Oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen tai-

tojen kehittyminen voidaan huomioida esimerkiksi kannustamalla oppilaita 

keskusteluun, teettämällä ryhmätöitä ja osallistamalla heitä opetuksen suunnit-

teluun.  

 

Tutkielmassani tarkasteltiin myös aineenopettajaopiskelijoiden suhtautumista 

kiistatilanteisiin ja yksimielisyyden tavoitteluun. Aineenopettajaopiskelijat suh-

tautuvat pääasiassa myönteisesti eri mielipiteiden esille tuomiseen osana ope-

tusta ja kiistatilanteita pidetään myös oppimisen kannalta hyvinä. Kiistatilan-
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teissa opitaan muun muassa esittämään omia mielipiteitä ja perustelemaan niitä 

sekä huomioimaan erilaisia näkökulmia. Kiistatilanteissa opitaan aineenopetta-

jaopiskelijoiden mukaan elämässä ylipäätään tarvittavia taitoja. Valtaosa ai-

neenopettajaopiskelijoista ei myöskään pidä yksimielisyyden saavuttamista 

keskeisenä tavoitteena kiistatilanteissa, koska koulussa pitäisi oppia arvosta-

maan ja hyväksymään erilaisia näkemyksiä.   

 

Myös aineenopettajaopiskelijoiden politiikka-käsitykset nousivat aineistoa ana-

lysoidessa yhdeksi tutkimusteemaksi. Osa aineenopettajaopiskelijoista ymmär-

tää politiikan arkipäiväisestä toiminnasta poikkeavana, mikä heijastuu esimer-

kiksi siihen, millaisena aktiivisen kansalaisen toiminta nähdään. Osa vastaajista 

toi esille myös sen, että politiikka on jotakin mitä ei pidä sotkea kouluopetuk-

seen tai ettei opettaja itse saa myydä poliittista kantaansa oppilailleen. Osa ai-

neenopettajaopiskelijoista ymmärtääkin politiikan ja koulun välisen suhteen 

negatiivisena politisointina eli politiikka on jotakin, joka ei kuulu kouluopetuk-

seen. Politiikka nähdään aineenopettajaopiskelijoiden vastauksissa toisaalta 

myös keskeisenä osana yhteiskunnan toimintaa ja sen ymmärtämistä.  

 

Keskeiseksi huomioksi tutkimuksessani nousi se, että aineenopettajaopiskelijat 

kokevat oppiaineen ja sen oppisisällöt tietyllä tapaa mahdollistavana tai rajaa-

vana tekijänä kansalaiskasvatuksessa. Vastuu yhteiskunnan jäsenyyteen kasvat-

tamisesta ja vaikuttamisen teemojen käsittelystä nähdään olevan etenkin yh-

teiskuntaopin, historian, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla. Opettajuuteen 

kuuluvan yhteiskunnallisen ulottuvuuden hahmottaminen voikin vaihdella 

merkittävästi eri oppiaineiden opettajien välillä riippuen siitä, kuinka luonte-

vaksi esimerkiksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen koetaan osana opetettavaa 

oppiainetta.  

 

Aineenopettajakoulutus on rakennettu siten, että oppiaineen sisältöopintoja 

opiskellaan omassa pääaineessa ja yleiset opetukseen sekä oman oppiaineen 

opetukseen liittyvät asiat käsitellään yleensä opettajankoulutuksessa. Onnistu-
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akseen aineenopettajakoulutus vaatiikin laitosten välistä yhteistyötä ja oppiai-

nerajojen ylittämistä. (Kansanen 2008, 56) Pääaineen opintojen vahva osuus ai-

neenopettajien tutkinnoissa voikin heijastua siihen, että myös kouluopetuksen 

yleisiä tavoitteita peilataan suhteessa oman pääaineen luonteeseen esimerkiksi 

kiistanalaisen tiedon sisältämisessä. Esimerkiksi useat äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajaopiskelijat näkevät vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen olevan 

heidän oppiaineessaan olennaisessa osassa. Näin ollen äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajankoulutusta voidaan pitää esimerkkinä siitä, miten opiskelijoille 

on muodostunut vahva käsitys vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen keskei-

syydestä omassa oppiaineessa ja sitä kautta myös omassa opettajuudessa.  

 

Erimielisyyden hyväksymistä voidaan pitää keskeisenä osana demokraattista 

yhteiskuntaa, jonka jäseniksi koulun pitäisi oppilaita kasvattaa. Tulevat aineen-

opettajaopiskelijat pitävät yleisesti erimielisyyden hyväksymisestä tärkeänä ja 

näkevät kiistatilanteet tapana lisätä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmär-

tämistä. Harmoniaa kuvastavaa yksimielisyyttä ei sen sijaan pidetä keskeisenä 

tavoitteena. Vaikka suurin osa aineenopettajaopiskelijoista on sitä mieltä, että 

erimielisyys on hyvä asia ja jo koulussa pitäisi oppia arvostamaan erilaisia nä-

kemyksiä, kiistely on kuitenkin käsitteenä osalle aineenopettajaopiskelijoista 

haastava hahmottaa.  Tästä kertoo esimerkiksi ei samaa, eikä eri mieltä -

vastanneiden suuri määrä kiistelyä käsittelevissä monivalintaväittämissä. Opet-

tajankoulutuksen aikana olisikin tärkeää keskustella yhteiskunnan luonteesta ja 

myös niistä käsitteistä, joita yhteiskunnan moninaisuuteen ja erilaisuuden ar-

vostamiseen liittyy.   

 

Opettajuudessa keskeistä on yksilön oma toiminta ja odotukset työtään koh-

taan, minkä lisäksi opettajan työssä on läsnä yhteiskunnan jatkuvasti lisäänty-

vät odotukset (Luukkainen 2005, 18–19). Koska aineenopettajaopiskelijoiden 

käsitykset työnsä sisällöstä vaihtelevat, yksilön omalla ymmärryksellä ja koke-

muksella on suuri merkitys myös siinä, millaisena kansalaiskasvatuksen teemat 

koetaan osana aineenopettajan työtä. Tämä puolestaan heijastuu siihen, miten 
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opettaja huomioi esimerkiksi osallistumisen ja vaikuttamisen teemat sekä eri-

mielisyyden käsittelyn omassa opetuksessaan.  

 

Opettajien oman ymmärryksen ohella myös oppisisällöt vaikuttavat siihen, mil-

lainen lähestymistapa opettajalla on opetettavaan aiheeseen ja kuinka paljon 

lähestymistavat vaihtelevat opettajien keskuudessa. Opetettavan sisällön ollessa 

tuttu ja oppiaineelle keskeinen, opettajien lähestymistavat vaihtelevat vähem-

män kuin harvinaisemman ja vieraamman sisällön käsittelyssä. (Aaltonen & 

Pitkäniemi 2001, 406) Kansalaiskasvatuksen teemoista pitäisikin puhua opetta-

jaopintojen aikana, jotta ne olisivat ylipäätään tuttuja kaikille aineenopettajaksi 

valmistuville ja ne miellettäisiin yleisesti osaksi aineenopettajuutta. Jos kansa-

laiskasvatuksen teemat jäävät jonkin oppiaineen opettajille opettajankoulutuk-

sen aikana täysin vieraaksi, on vaarana että koulun antama kansalaiskasvatus 

vaihtelee laadultaan todella paljon tai joissakin kouluissa oppilailta jää eri oppi-

aineiden opetuksessa huomioitu kansalaiskasvatus täysin saamatta.  

 

Osa aineenopettajaopiskelijoista kokee esimerkiksi, ettei heidän oppiaineessaan 

ole kiistanalaisia kysymyksiä, jolloin kiistely heidän tunneillaan ei ole mielekäs-

tä. Myös näkemys politiikasta keskustelemisesta koulussa jakaa aineenopettajia, 

eikä kaikkien mielestä esimerkiksi oppitunneilla pitäisi puhua politiikasta. Mi-

käli yksilön käsitys esimerkiksi kiistetystä ja politiikasta on ainoastaan negatii-

vinen, hän todennäköisesti välttää niiden esille tuontia opetuksessaan, eikä 

kannusta oppilaitaan erimielisyyden esittämiseen ja sitä kautta sen hyväksymi-

seen. Vastaavasti jos kansalaisyhteiskunnan teemat ovat entuudestaan tuttuja ja 

opettaja ymmärtää esimerkiksi kiistelyn olevan olennainen osa demokraattista 

yhteiskuntaa tai politiikan olevan läsnä kaikissa ihmisten tekemissä valinnoissa, 

hän sitoo nämä teemat luontevammin osaksi omaa opetustaan ja kannustaa 

myös oppilaitaan näkemään nämä merkityksellisinä asioina ihmisten yhteis-

toiminnassa. 
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Vaikka oppiaineiden erilainen luonne heijastuu aineenopettajaopiskelijoiden 

käsityksiin kansalaiskasvatuksesta, kokee moni aineenopettajaopiskelija vas-

tuun yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattamisesta olevan kaikkien aineenopetta-

jien tehtävä. Aineenopettajaopiskelijoiden vastauksissa nousi esille kuitenkin 

huoli siitä, ettei heidän ajatuksen tasaisesta vastuunjakautumisesta välttämättä 

toteudu koulumaailmassa heidän toivomallaan tavalla. Vaikka vastuun pitäisi 

jakautua kaikille aineenopettajille tasaisesti, ei näin välttämättä käytännössä 

tapahdu koulussa syystä tai toisesta.  

 

Koulun muuttuminen vaatii uudenlaista opettajuutta, jossa keskeistä on irtiotto. 

Irtiotossa opettaja tai ryhmä opettajia näkevät mahdollisuuden kokea tai tehdä 

uutta, joka poikkeaa perinteisestä ja tavanomaisesta toimintatavasta.  Tällaisia 

irtiottoja tapahtuu kuitenkin koulussa vähän ja uudella tavalla tekeminen jää 

usein konditionaalipuheeksi eli tekijät kuvaavat, mitä olisi mielenkiintoista teh-

dä tai kokea. Irtiotto edellyttää todellista tekemistä toiminnan tasolla, ei ainoas-

taan ajattelun tasolla. (Kostiainen ja Rautiainen 2011, 185) 

 

Vaikka aineenopettajaopiskelijat siis kokisivat esimerkiksi vastuunjakautumi-

sen kansalaiskasvattamisesta koskevan kaikkia aineenopettajia ja olevan olen-

nainen osa aineenopettajuutta, ei se välttämättä tarkoita, että he toimisivat työ-

elämässä sen mukaisesti. On mahdollista, että tutkielmassani esille tulleet aja-

tukset jäävät ainoastaan tällaiseksi konditionaalipuheeksi, eikä aineenopettaja-

opiskelijoiden ajatukset siirry varsinaiseksi toiminnaksi heidän työskennelles-

sään opettajina. Joissakin vastauksissa nostettiin esille esimerkiksi opiskelijoi-

den oma kokemus koulumaailmasta, joka heijastuu heidän käsityksiinsä ai-

neenopettajuudesta. Jos aineenopettajaopiskelijoiden oma kokemus kertoo siitä, 

että vastuu kansalaiskasvatuksen teemoista on vain osalla aineenopettajista, 

vaatisi uudenlaisen ajatuksen toteutuminen aineenopettajaopiskelijoilta myös 

toimintaa eli Kostiaisen ja Rautiaisen kuvaamaa irtiottoa.  
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Aineenopettajien antamaan kansalaiskasvatukseen liittyy oleellisesti myös ar-

vot ja koulutuksen eettinen ulottuvuus. Opettajan työssä on jo lähtökohtaisesti 

vahvasti läsnä eettisyys, koska opettaja tekee jatkuvasti työssään joko tiedosta-

en tai tiedostamattaan arvovalintoja (Lapinoja 2006, 28). Suomessa koulu on 

kuitenkin yleisesti esitetty puolueettomana paikkana, jossa yhteiskunnallista 

hyvää jaetaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Koulu voidaan siis nähdä 

neutraalina, irrallaan ympäröivästä maailmasta toimivana instituutiona. (Rauti-

ainen 2008, 35) Koulutus ei kuitenkaan ole neutraalia (ks. esim. Apple 1979, 1-2), 

mikä kaikkien opettajien pitäisi tiedostaa. 

 

 Se miten opettajat tulkitsevat esimerkiksi opetussuunnitelman sisällöt, on si-

doksissa heidän käsityksiinsä opetuksen tavoitteista ja niihin liittyvistä arvova-

linnoista. Opettajien olisikin keskeistä tiedostaa koulutuksen arvosidonnaisuus 

ja se, että myös opettajien työssä on jatkuvasti arvot läsnä esimerkiksi opetus-

suunnitelman kautta. Kaikki aineenopettajaopiskelijat eivät kuitenkaan vielä 

aineopintovaiheessa ole tietoisia edes opetussuunnitelman sisällöistä. Yksi vas-

taajista mainitsi tutkimusaineistossani, ettei ole aiemmin kuullut käsitettä aktii-

vinen kansalainen. Opetussuunnitelmateksti sisältääkin moniselitteisiä ja osalle 

aineenopettajaopiskelijoista jopa täysin vieraita käsitteitä. Kaikkia opettajia si-

tova opetussuunnitelma jättääkin paljon tulkinnanvaraa ja yksilön omat käsi-

tykset vaikuttavat siihen, kuinka opetussuunnitelman tavoitteet siirtyvät osaksi 

aineenopetusta.  

 

Kansalaiskasvatuksen teemojen käsittelyssä monelle aineenopettajaopiskelijalle 

voi olla lähtökohtaisesti hankala mieltää, mitä yhteiskunnallisella vaikuttami-

sella ja osallistumisella tarkoitetaan ja millainen merkitys politiikalla ja sen eri 

osa-alueilla on siinä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen 

kehittymiselle osana aineenopetus haastavaa voikin olla se, jos opettajat eivät 

hahmota mitä poliittisuus on tai millainen merkitys sillä on yhteiskunnassa. 

Ainakin osa aineenopettajaopiskelijoista mieltää politiikan negatiivisena toi-

mintana, jota ei pidä sotkea kouluopetukseen.  
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Politiikan ja koulun välinen suhde pitäisi nähdä moninaisena kokonaisuutena, 

jossa poliittisuus on läsnä eri tavoin, halusi opettaja sitä tai ei. Koulutuksen po-

liittisuuteen liittyy myös se, että opettajan on keskeistä tiedostaa omat arvonsa, 

jotta hän osaa arvioida niiden mahdollisen heijastumisen omaan opettamiseen-

sa. Kari Palosen (2007, 4) mukaan kaikenlaisten valintoja tekeminen on aina po-

liittista toimintaa. Jokainen valinta, myös opettajan opetuksessaan tekemät, ovat 

näin ollen poliittisia ja tekevät opettajasta poliittisen toimijan. Opettajat ovatkin 

opetustyötä tehdessään joko tiedostaen tai tiedostamattaan osallisena aina myös 

poliittisessa toiminnassa (Apple 1979, 1-2).  

 

Suomessa aineenopettajilla on vahva autonomia, mikä mahdollistaa valintojen 

melko vapaankin tekemisen. Tämän vuoksi opettajan on tärkeää olla arvoistaan 

tietoinen ja pohtia jo opettajankoulutuksen aikana, miten omat arvot suhteutu-

vat esimerkiksi opetussuunnitelman sisältöihin ja opetuksen yhteiskunnallisiin 

tavoitteisiin, jotka myös ovat arvoperustaisia. Koska opettajan ammatillisen 

kehityksen siemen istutetaan opettajankoulutuksessa, on tärkeää, että opetus-

työn arvosidonnaisuutta käsitellään riittävästi aineenopettajakoulutuksessa. 

Mikäli omia arvoja ja niiden suhdetta opetukseen ei pohdita opettajankoulutuk-

sessa, vaarana voi olla, ettei opettaja missään vaiheessa työuraansa tule tiedos-

taneeksi omien arvojensa suhdetta esimerkiksi kansalaiskasvatuksen teemoihin. 

 

Aineenopettajakoulutuksella on suuri merkitys opettajan ammatillisen kehit-

tymisen aloituspaikkana. Aineenopettajakoulutuksessa pitäisi kuitenkin huo-

mioida myös pääaineen merkitys opetukseen liittyvien käsitysten rakentajana. 

Esimerkiksi oppiaineissa, kuten historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjalli-

suus, joissa jo pääaineen opinnot käsittelevät vaikuttamiseen ja osallistumiseen 

liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassa, aineenopettajaopiskelijat käsittelevät yhteis-

kunnallisia aiheita opintojen aikana huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi 

matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Tämä voi osaltaan heijastua myös 

siihen, että moni historian, yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden 
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opettaja kokee myös itse, että heillä on enemmän vastuuta osallistumisen ja 

vaikuttamisen taitojen opettamisessa.   

 

Merkittävässä osassa aineenopettajakoulutusta on myös opetusharjoittelu, mikä 

pitäisi huomioida myös kansalaisyhteiskunnan teemojen käsittelyssä. Esimer-

kiksi historian opettajaopiskelijoiden pedagogisen ajattelun kehittymistä ai-

neenopettajankoulutuksen aikana tutkineen Anna Veijolan väitöstutkimuksessa 

nostetaan esille, kuinka opettajaopiskelijat olivat valinneet kansalaiskasvatuk-

sen oppituntinsa teemaksi ohjaavan opettajan vaikutuksesta (Veijola 2013, 132, 

137, 140). Opettajankoulutuksessa on kokeiltu myös eri oppiaineita yhdistävää 

opetusta äidinkielen ja kirjallisuuden sekä tietotekniikan integraationa. Kokei-

lun keskeisenä lähtökohtana oli kehittää niitä taitoja, joita kansalaiselta vaadi-

taan. Äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä tietotekniikkaa integroivassa opetuksessa 

haluttiin kehittää esimerkiksi oppilaiden lähdekriittisyyttä. Haasteena kokeilus-

sa oli muun muassa se, että oman oppiaineen etuja ajettiin toisinaan liian vah-

vasti. Kokeilun perusteella opettajaopiskelijoiden käsitys sekä omasta että vie-

raasta oppiaineesta kuitenkin laajeni. (Kauppinen M., Järvelä R-L. & Kemppi-

nen M. 2017) 

 

Sosiaalinen kokeminen on merkittävässä asemassa uuden oppimisessa; kun 

näkee muiden pitävän jotakin itselleen uutta ja outoa tärkeänä, saa uusi asia 

merkityksiä, jotka vahvistavat oppimista (Järvinen, Koivisto, Poikela 2002, 70). 

Mikäli esimerkiksi opetusharjoittelussa opettajaopiskelijat näkevät, miten osal-

listumisen ja vaikuttamisen taitoja käsitellään ja miten myös kiistatilanteita 

hyödynnetään ohjaavan opettajan oppitunneilla, he todennäköisesti omaksuvat 

tällaiset teemat myös omaan opetukseensa. Myös eri oppiaineita integroivan 

opetuksen kautta voidaan lisätä opiskelijoiden tietämystä kansalaiskasvatuksen 

teemojen huomioimisesta osana aineenopetusta. 

 

Tutkielmani avulla on saatu paljon arvokasta tietoa aineenopettajaopiskelijoi-

den käsityksistä kansalaiskasvatukseen liittyen. Tutkielmassani käsittelemäni 
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teemat jättävät mahdollisuuden myös monenlaiselle lisätutkimukselle. Jatko-

tutkimuksena voidaan esimerkiksi tarkastella sitä, miten aineenopettajaopiske-

lijoiden käsitykset kansalaiskasvatuksesta eroavat jo työelämässä olevien ai-

neenopettajien kanssa. Tällöin olisi mahdollista tarkastella sitä, kuinka työelä-

mä muuttaa aineenopettajien käsityksiä ja millaista ammatillista kehittymistä 

kansalaiskasvatuksen teemoissa tapahtuu opettajankoulutuksen jälkeen.  

 

Tutkimusaineistossani ei ollut edustettuna kaikkien oppiaineiden opettajia, jo-

ten jatkotutkimuksessa tutkimusjoukkoa olisi mahdollista laajentaa myös esi-

merkiksi liikunnan aineenopettajiin. Toisaalta myös erityisopettajien ja luokan-

opettajien käsityksiä tarkastelemalla saataisiin arvokasta tietoa siitä, miten ai-

neenopettajien ja muiden opettajien käsitykset kansalaiskasvatuksesta eroavat. 

Esimerkiksi erityisopettajilla ei yleensä ole samanlaista sidosta yksittäiseen op-

piaineeseen kuin aineenopettajilla eli jatkotutkimuksessa voitaisiin tarkastella, 

miten oppiainesidonnaisuuden puuttuminen vaikuttaa käsityksiin osallistumi-

sen ja vaikuttamisen taitojen opettamisesta.  

 

 
 

 

 

 

 

 



91 
 

Lähdeluettelo 
 

 
Aaltonen, K. & Pitkäniemi, H. 2001. Opettajan ajattelun ja opetuksen välinen  

mysteeri: voidaanko se paljastaa? Kasvatus 32 (4), 402–418.  
 
Aaltola, J. 2002. Opettaja sivistyksen rakentajana. Teoksessa Sallila, P. &  

Malinen, A. (toim.) Opettajuus muutoksessa. Kansanvalistusseura: Hel-
sinki. 49-62. 

 
Ahonen, S. 2003. Yhteinen koulu: tasa-arvoa vai tasapäisyyttä.  

Tampere: Vastapaino. 
 
Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. 
 
Ankersmit, F. 2002. Political Representation. Stanford:  

Stanford University press. 
 
Antikainen, A.; Rinne, R. & Koski, L. 2006. Kasvatussosiologia. Helsinki:  

WSOY Oppimateriaalit Oy.  

 
Apple, M. W. 1979. Ideology and Curriculum. Lontoo: Routledge.  

Apple, M. W. 1995. Education and Power. New York: Routledge.  

Arola, P. 2008. Towards the new equilibrium – citizenship education in the  
European Union. Teoksessa Luoma, J. (toim.) Facing the Future. Develop-
ing Teacher Education. Helsinki: Palmenia. 83-88. 

 
Banks, J. 2007. Educating citizens in a multicultural society. New York:  

Teachers College Press. Second Edition. 
 

Banks, J. 2008. Diversity and Citizenship Education in Global Times. 
Teoksessa Arthur J.; Davies I. & Hahn, C. (toim.) The SAGE Handbook of 
Education for Citizenship and Democracy. Lontoo: SAGE. 57-70. 

 
Broady, D. 1991. Piilo-opetussuunnitelma. Mihin koulussa opitaan?  

Tampere: Vastapaino 

 
Carr, D. 2008. Rights, Duties and Responsibilities. Teoksessa Arthur J.;  

Davies I. & Hahn, C. (toim.) The SAGE Handbook of Education for Citi-
zenship and Democracy. Lontoo: SAGE. 20-28. 
 

 



92 
 

Crick, B. 2008. Democracy. Teoksessa Arthur J.; Davies I. & Hahn, C. (toim.) 
The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy. Lon-
too: SAGE. 13-19. 
 

Freire, P. 2005.  Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.  
 
Giroux, H. A. 1988. Teachers as Intellectuals. Toward a Critical Pedagogy of  

Learning. New York: Bergin & Garvey.  
 
Giroux, H. A. 2001. Kasvatuksen diskurssin rajat uusiksi. Modernismi, 

postmodernismi ja feminismi. Teoksessa Giroux, H. A. & McLaren P. 
Kriittinen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino. 153-218. 

 
Hankala, M. 2011. Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia  

nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen. Jy-
väskylä: Jyväskylän yliopisto  

 
Hirsjärvi, S.; Remes, P.; Sajavaara, P. 2003. Tutki ja kirjoita. Helsinki:  

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 
 
Honohan I. 2002. Civic republicanism. Abingdon: Routledge. 
 
Hämäläinen, K. & Välijärvi, J. 2008. Challenges for education.  

Teoksessa Luoma, J. (toim.) Facing the Future. Developing Teacher Educa-
tion. Helsinki: Palmenia. 13-47. 

 
Jokinen, A.; Juhila, K. & Suoninen, E. 2004. Diskursiivinen maailma: teoreettiset  

lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Jokinen, A. Juhila, K. & 
Suoninen, E. Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino. 17-47. 

 
Järvinen, A.; Koivisto, T. & Poikela, E. 2002. Oppiminen työssä ja työyhteisössä.  

WSOY: Helsinki. Toinen painos.  
 
Järvinen, A. 2005. Opettajan ammatillinen kehitysprosessi ja sen tukeminen.  

Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä P. (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. 
Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Helsinki: WSOY. 258-274.  

 
Kansanen, P. 2008. Distinctive highlights of Finnish teacher education.  

Teoksessa Luoma, J. (toim.) Facing the Future. Developing Teacher Educa-
tion. Helsinki: Palmenia. 48-68. 
 

Kauppinen, M.; Järvelä R-L. & Kemppinen M. 2017. ”Päämääränä oppilaan 
paras eikä oppiaineen etu” – Opettajaopiskelijoiden kasvaminen kollegi-
aaliseen vastuuseen. Teoksessa Saukkonen, S. & Moilanen P. (toim.) Vas-
tuuseen kasvaminen ja kasvattaminen. Julkaisematon. 

 



93 
 

Kemppinen, L. 2006. Mallikansalaisesta oppimiskonsultiksi – muuttuvat  
opettajaihanteet. Teoksessa Suutarinen, S. (toim.) Aktiiviseksi kansalaisek-
si. Kansalaisvaikuttamisen haste. Jyväskylä: PS-kustannus. 13-52.  

 
Koppenjan, J. 2008. Consensus and Conflict in Policy Networks: Too much or  

Too Little. Teoksessa Sorensen, E. & Torfing, J. (toim.) Theories of Demo-
cratic Network Governance. United Kingdom: Palgrave Macmillan. 133-
154. 

 
Kostiainen, E. & Rautiainen, M. 2011. Uusi opettaja. Teoksessa Pohjola (toim.)  

Uusi koulu. Oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylä: Jyväs-
kylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. 183-195 

 
Lapinoja, K. P. 2006. Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä. Kokkola:  

Jyväskylän yliopisto, Chydenius-instituutti – Kokkalan yliopistokeskus 
 
Leino, A-L & Leino, J. 1997. Opettaminen ammattina. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.  
 
Luukkainen, O. 2005. Opettajan matkakirja tulevaan. Jyväskylä: PS-kustannus 
 
Matikainen, P. 2017. Oikeudenmukaisuus sisäsyntyisinä oikeuksina ja kasvatus 

oikeudenmukaisuuteen dialogisen pluralismin kontekstissa: näkökulmia 
ja tulkintoja Nicholas Wolterstorffin kokonaisfilosofiasta. Jyväskylä: Jy-
väskylän yliopisto. 

 
Merryfield M. & Duty, Lisa. 2008. Globalization. Teoksessa Arthur J.; Davies I.  

& Hahn, C. (toim.) The SAGE Handbook of Education for Citizenship and 
Democracy. Lontoo: SAGE. 57-70. 

 
Mikkola, A. 2002. Onko opettajankoulutus yhteiskunnallinen vaikuttaja?  

Teoksessa Sallila, P. & Malinen, A. (toim.) Opettajuus muutoksessa. Kan-
sanvalistusseura: Helsinki. 187- 200. 

 
Mikkola, A. 2006. Kansalaisvaikuttaminen osaksi opettajuutta. Teoksessa  

Suutarinen, S. (toim.) Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen 
haaste. Jyväskylä: PS-kustannus. 53-59.  

 
Mikola, M. 2011. Pedagogista rajankäyntiä koulussa: inkluusioreitit ja yhdessä  

oppimisen edellytykset. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
 
Moilanen P. & Saukkonen S. 2017. Kasvu ja kasvatus vastuuseen. Teoksessa 

Saukkonen, S. & Moilanen P. (toim.) Vastuuseen kasvaminen ja kasvatta- 
minen. Julkaisematon. 

 
Mouffe, C. 2000. The democratic paradox. Lontoo: Verso 
 



94 
 

Mouffe, C. 2005a. On the political. Abingdon: Routledge 
 
Mouffe, C. 2005b. The return of the political. Lontoo: Verso  
 
Nummenmaa, A. 2006. Kasvattajien yhteisö ja kasvatuskulttuuri. Teoksessa  

Karila ym. (toim.) Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.  
 
Nivala, E. 2006. Kunnon kansalainen yhteiskunnan kasvatuksellisena ihanteena.  

Teoksessa Kurki, L. & Nivala, E. (toim.) Hyvä ihminen ja kunnon kansa-
lainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tam-
pereen yliopistopaino. 25-113. 

 
OPH, Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkint
ojen_perusteet/perusopetus. Luettu 12.3.2017 

 
OPH, Opetushallitus. 2015. Lukion opetussuunnitelman perusteet.  

http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_peru
steet_2015.pdf. Luettu 12.3.2017 

 
Palonen, E. 2008. Ernesto Laclau ja Chantal Mouffe. Diskurssiteoriaa ja  

radikaalia demokratiaa. Teoksessa Lindroos, K. & Soininen, S. (toim.) 
Politiikan nykyteoreetikkoja. Helsinki: Gaudeamus. 209-234. 

 
Palonen, K. 2003a. Four times of politics: Policy, polity, politicking and  

politicization. Alternatives 28, 171-186. 
 
Palonen, K. 2003b. Politiikka. Teoksessa Hyvärinen (ym.) (toim.) Käsitteet  

liikkeessä. Tampere: Vastapaino. 467-518. 

 
Palonen, K. 2007. Kaksi politiikan käsitettä: Tulkinta historiasta ja  

nykytilanteesta. 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/val/materiaalit/VALP
100/Polartikk.pdf.  Luettu 19.10.2016 

 
Papastephanou, M. 2008. Philosophical Presuppositions of Citizenship  

Education and Political Liberalism. Teoksessa Arthur J.; Davies I. & Hahn, 
C. (toim.) The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democ-
racy. Lontoo: SAGE. 40-56. 

 
Perusopetuslaki 21.8.1998/ 628.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 Luettu 18.3.2017 
 
Piattoeva, N. 2010. Citizenship education policies and the state: Russia and  

Finland in a comparative perspective. Tampere: Tampere University Press. 
 



95 
 

Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. 2009. Kurssi kohtia diskurssia.  
Tampere: Vastapaino.  

 

Rantala, J. 2008. The promotion of citizenship and civic activity hinges on  
attitude. Teoksessa Luoma, J. (toim.) Facing the Future. Developing 
Teacher Education. Helsinki: Palmenia. 71-82. 

 
Rautiainen, M. 2006. Tradition vangit – onko kriittiselle yhteiskunnan  

tarkastelulle ja kansalaisvaikuttamiselle sijaa opettajankoulutuksessa ja 
opettajien ajattelussa? Teoksessa Suutarinen, S. (toim.) Aktiiviseksi kansa-
laiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. Jyväskylä: PS-kustannus. 185-204. 

 
Rautiainen, M. 2008. Keiden koulu? Aineenopettajaksi opiskelevien käsityksiä  

koulukulttuurin yhteisöllisyydestä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  
 
Ruohotie-Lyhty, M. 2011. Opettajuuden alkutaival: Vastavalmistuneen vieraan  

kielen opettajan toimijuus ja ammatillinen kehittyminen. Jyväskylä: Jyväs-
kylän yliopisto. 
 

Räsänen, R. 2002. Koulu valtavirran ja moninaisuuden kohtaamiskenttänä.  
Teoksessa Sarvas, R. (toim.) Etiikka koulun arjessa. Helsinki: Kustannus-
osakeyhtiö Otava. 93-111.  
 

Saarenketo, T. 2016. Oppilaiden kanssa vastuuta jakamassa: peruskoulun  
kahdeksannen luokan oppilaiden autonomian vahvistaminen englannin 
oppitunneilla samanaikaisopetuksen tuella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopis-
to. 

 
Salminen, J. 2012 Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö  

Teos. 
 
Saukkonen, S. & Moilanen P. 2017. Kasvatus vastuullisuuteen maailmasta. Te- 

oksessa Saukkonen, S. & Moilanen P. (toim.) Vastuuseen kasvaminen ja 
kasvattaminen. Julkaisematon. 

 
Siljander, P. 2005. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki:  

Kustannusosakeyhtiö Otava. 2. painos. 
 
Starkey, H. 2008. Antiracism. Teoksessa Arthur J.; Davies I. & Hahn, C. (toim.)  

The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy. Lon-
too: SAGE. 329-341. 

 
Stenius, H. 2003. Kansalainen. Teoksessa Hyvärinen (ym.) (toim.) Käsitteet  

liikkeessä. Tampere: Vastapaino. 309-362. 
 
 

 



96 
 

Suoranta, J. 1999. Henry A. Giroux: Tieto, opettajuus ja kasvatus 
postmodernissa. Teoksessa Aittola, T. (toim.), Kasvatussosiologian teoree-
tikoita. Helsinki: Gaudeamus. 212-237.  

 
Suutarinen, S. 2006. Yhteiskunnallinen keskustelu vähäistä Suomen  

peruskoulussa – oppilaitokset tukemaan keskustelevaa kansalaisuutta. 
Teoksessa Suutarinen, S. (toim.) Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvai-
kuttamisen haaste. Jyväskylä: PS-kustannus. 63-98. 

 
Syrjäläinen, E.; Eronen, A. & Värri, V-M. 2006a. Opettajaksi opiskelevien  

kertomaa, opettajaksi opiskelevien yhteiskunnallinen asennoituminen ja 
käsityksiä omista vaikuttamismahdollisuuksista yliopistossa. Kansalais-
vaikuttaminen haasteena opettajankoulutukselle -tutkimuksen loppura-
portti 2006. Helsinki: Historiallisyhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tut-
kimus- ja kehittämiskeskus. 

 
Syrjäläinen, E.; Värri V-M. & Eronen, A. 2006b. Saako opettaja ostaa  

saunakaljan? Teoksessa Suutarinen, S. (toim.) Aktiiviseksi kansalaiseksi. 
Kansalaisvaikuttamisen haaste. Jyväskylä: PS-kustannus. 135-146. 

 
Takala, T. 1995. Koulutus ja poliittinen järjestelmä. Teoksessa Takala, T. (toim.),  

Kasvatussosiologia. Porvoo: WSOY. 198-210.  
 
Tervasmäki, T. 2016. Ideologian jäljillä: perusopetuksen opetussuunnitelman  

perusteiden arvoperustan poliittinen analyysi. Jyväskylä: Jyväskylän yli-
opisto. Pro gradu -tutkielma. 
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51582. Luettu 13.3.2017 

 
Tirri, K. 2002a. Opetustyön keskeiset eettiset ongelmakohdat. Teoksessa  

Sarvas, R. (toim.) Etiikka koulun arjessa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö 
Otava. 23-34  

 
Tirri, K. 2002b. Opetustyön etiikka. Teoksessa Sallila, P. & Malinen, A. (toim.)  

Opettajuus muutoksessa. Helsinki: Kansanvalistusseura. 203-224. 
 

Tomperi, T. & Piattoeva N. 2014. Demokraattisten juurten kasvattaminen.  
Teoksessa. Kiilakoski T.; Tomperi T. & Vuorikoski M. (toim.) Kenen kasva-
tus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: 
Vastapaino. 247-286. 

 
Tomperi, T.; Vuorikoski M. & Kiilakoski, T. 2014. Kenen kasvatus? Teoksessa.  

Kiilakoski T.; Tomperi T. & Vuorikoski M. (toim.) Kenen kasvatus? Kriitti-
nen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapai-
no. 7-28. 
 

 



97 
 

Tyson, C. & Park. S. C. 2008. Civic Education, Social Justice and Critical Race  
Theory. Teoksessa Arthur J.; Davies I. & Hahn, C. (toim.) The SAGE 
Handbook of Education for Citizenship and Democracy. Lontoo: SAGE. 
29-39. 

 
Uusikylä, K. 2006. Hyvä, paha opettaja. Helsinki: Minerva Kustannus Oy.  
 
Uusitalo, H. 2001. Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman  

maailmaan. Helsinki: WSOY. 
 

Vauhkonen, J. 2008. Frank Ankersmit. Katkos, ero ja konflikti edustuksen  
lähtökohtana. Teoksessa Lindroos, K. & Soininen, S. (toim.) Politiikan ny-
kyteoreetikkoja. Helsinki: Gaudeamus. 17-38. 

 
Veijola, A. 2013. Pedagogisen ajattelun kehittyminen  

aineenopettajakoulutuksessa: tutkimus suoravalituista historian opettaja-
opiskelijoista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

 
Young, M. 1998. The curriculum of the future: from the ”new sociology of  

education” to a critical theory of learning. Lontoo: Falmer Press. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Liitteet 

Taulukot 
 

 

                 Taulukko 9  
                  Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 

 

 

 

               Taulukko 10  
               Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 

 

 



99 
 

Tapoja huomioida oppilaiden vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen 
kehittyminen eri oppiaineiden opetuksessa. (Taulukko 11) 
 

 
 
Oppiaine / Aineryhmä 

 
Aineenopettajaopiskelijoiden mainitsemia tapoja 
huomioida oppilaiden vaikuttamisen ja osallistu-
misen taitojen kehittyminen osana opettamiensa 
oppiaineiden opetusta. 
 

 
 
Biologia 

 

• Tuodaan esille, kuinka jokainen voi vaikuttaa 
teoillaan ja osallistumisellaan ympäristöasioi-
hin.  

• Voidaan korostaan, että esimerkiksi luonnon 
puhtaus ja diversiteetin säilyminen on kaik-
kien vastuulla. 

• Ilmastonmuutokseen vaikuttavien tekijöiden 
esilletuonti ja se, miten kukin yksilö voi omal-
la toiminnallaan siihen vaikuttaa. 

• Järjestötoiminnasta ja poliittisesta näkökul-
masta puhuminen. 

• Luontoon liittyvien päivänpolitiikan aiheiden 
käyttäminen esimerkkinä. 

• Aihealueina muun muassa eläinkokeiden ja 
lihansyönnin käsittely liittyvät vaikuttami-
seen.  

• Vuorovaikutustaitoja kehittämällä, rohkaise-
malla ja tukemalla. 

• Ryhmätöiden tekeminen, yleinen keskustelu 
ja parikeskustelujen käyminen. 

• Hyödynnetään menetelmiä, joilla oppilaat 
saavat tietoa eri lähteistä ja oppivat olemaan 
kriittisiä tiedon kanssa. Esimerkiksi artikke-
lien pohjalta käytävät väittelyt ja keskustelut, 
pistetyöskentely, videot, vierailut muualle ja 
vierailijoiden kutsuminen koululle, leirikoulut 
ja ekskursiot.  

• Voi pyytää kotitehtävänä etsimään eri vaikut-
tamisen kanavia, joiden kautta voi vaikuttaa 
esimerkiksi öljyonnettomuuteen. 

• Mielipidekirjoitusten kirjoittaminen. 
 

 
Filosofia 
 
 
 
 
 

 

• Etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan liittyvien 
aiheiden käsittely. 

• Perusteleminen ja kysymysten esittäminen. 

• Itsenäisen ajattelun kehittäminen. 
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Filosofia (jatkuu) 

 

• Käsitellään argumentaatiotaitoja, keskustelu-
taitoja, muiden mielipiteiden kunnioittamista, 
omien mielipiteiden puolustamista ja peruste-

lua. 

• Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin suunnitte-
luun, tavoitteisiin ja suoritustapoihin - ryhmä-
työtaidot, vastuu omasta ja koko ryhmän op-
pimisesta 

• Ajankohtaisten aiheiden ja yhteiskunnallisten 
keskustelujen nostaminen opetukseen ja nii-
den erittely ja pohtiminen yhdessä.  

• Kriittisen ajattelemisen taitojen merkityksen 
osoittaminen oppilaille yhdistämällä opetus 
konkreettisiin asioihin. 

• Käsitteiden analysointi. 

• Rakentamalla tehtäviä erilaisten vaikuttamis-
tapojen ympärille, kuten väittelyn ja mielipi-
dekirjoituksen 
 

 

 
 
Historia ja yhteiskuntaoppi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ajankohtaisten poliittisten ja yhteiskunnallis-
ten tekstien lukeminen, uutisten katsominen. 
Aineiston analysoiminen ja esimerkiksi väitte-
lyn järjestäminen. 

• Otetaan kantaa ajankohtaisiin poliittisiin asi-
oihin. 

• Keskusteleminen ja väitteleminen. 

• Kannustetaan omien perusteltujen tulkintojen 
tekemiseen tulkinta-, analysointi- ja keskuste-
lutehtävillä. 

• Rakentamalla tehtäviä vaikuttamistapojen 
ympärille, esimerkiksi väittely ja mielipidekir-
joitukset. 

• Keskustelemalla luokassa avoimesti esimer-
kiksi muistiinpanojen ja opettajajohtoisen ope-
tuksen sijaan. 

• Erilaisten aatteiden opettaminen, jotta oppi-
laat tietävät mistä puhuvat, jos innostuvat jos-
takin aatteesta. 

• Sen esille tuominen, miksi vaikuttaminen ja 
osallistuminen kannattaa 

• Kriittisen ajatteluntaidon kautta. 

• Esimerkiksi äänestämisen historiaa ja sen ke-
hittymistä nykypäivään käsittelemällä. 

• Syy-seuraussuhteiden kautta voi havainnollis-
taa, miten vaikuttaminen yhteiskuntaan on 
kehittynyt. 
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Historia ja yhteiskuntaoppi (jatkuu) 

 
 

• Eläytymällä esimerkiksi draaman ja mikro-
simulaatioiden avulla. Harjoitellaan esimer-
kiksi äänestämistä. 

• Sen opettaminen, että yhteiskunta ei olisi ny-
kyisenlainen ilman aktiivista vaikuttamista ja 
valtavirran ajattelun haastamista. 

• Käsitellään käytännössä vaikuttamisen muo-
toja. 

• Päätöksentekorakenteiden ja vaikutusmahdol-
lisuuksien opettaminen. 

• Kannustetaan yhteiskunnalliseen vaikuttami-
seen esimerkiksi työpajojen ja vierailuiden 
avulla. 

• Kiinnitetään huomioita opetustilanteen kom-
munikatiivisuuteen.  

• Opetetaan oppilaille, että yhteiskunnassa toi-
miminen on meidän kaikkien asialistalla, ja 
siihen on hyvä tottua. 

• Yhteiskunnallisten teemojen esiin nostaminen, 
kansalaisjärjestöjen toiminnan esittely, vierai-
den kutsuminen kansalaisyhteiskunnan eri 
kentiltä. 

• Pohtimalla, milloin kannattaa osallistua ja 
vaikuttaa. 

 

 
 
Matematiikka, fysiikka ja kemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Käsitellään lehden tilastoa tai uutista, jossa 
yritetään harhaanjohtaa lukijaa ja sitten voi-
daan oppilaiden kanssa pohtia asiaa ja miettiä 
vaikkapa uutisen merkitystä matemaattista 
taustaa vasten.  

• Rationaalisen ajattelun ja analyyttisen ongel-
mien ratkaisun kautta. 

• Kannustetaan mielipiteen kertomiseen, kysy-
mysten kysymiseen ja perusteluun. 

• Päättely- ja arviointikykyä kehittämällä.  

• Luodaan tilanteita, joissa on matala kynnys 
tuoda omia mielipiteitään ilmi. 

• Opetellaan kertomaan mielipiteitä ja väitel-
lään oppilaiden kesken. Kannustetaan rohke-
asti ajattelemaan asioita. 

• Jakamalla esimerkiksi jonkinlaisia vastuuteh-
täviä tunneilla. 

• Pohditaan syitä ja seurauksia. 

• Poliittisesta tai ajankohtaisesta asiasta juttele-
minen ja vaikuttamisen taitojen korostaminen 
näissä keskusteluissa. 
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Matematiikka, fysiikka ja kemia (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Oppilaiden osallistaminen tunnilla, jolloin he 
oppivat ottamaan osaa keskusteluun. 

• Oppilaat voivat tehdä yhdessä tehtäviä ja 
osallistua dialogiin opettajan ja muiden oppi-
laiden kanssa. 

• Tulevaisuuden energiaratkaisujen käsittele-
minen. Energiamuotoihin liittyvän tietoisuu-
den lisääminen, miten niihin liittyvät asiat 
ovat yhteiskunnassa esillä ja miten asioihin 
voi itse vaikuttaa.  

• Teettämällä kokeellisia töitä. Kokeellisuus ak-
tivoi oppilaita tunnilla ja erilaiset ryhmätyöt 
kannustavat oppilaita osallistumaan yhteisen 
tavoitteen eteen. 

• Ryhmätyöt, parin kanssa keskusteleminen, 
yhteinen tiedonhaku ja erilaiset projektit. 

• Keskustelemalla esimerkiksi jostakin fysikaa-
lisesta ilmiöstä. 

• Opettamalla oppiaineeseen kuuluvia perustie-
toja ja -taitoja, jolloin saa faktatietoa ja laaja-
alaista asiakokonaisuuksien hallintaa, jotka 
ovat vaikuttamisen  ja osallistumisen pohjana. 

• Antamalla oppilaiden vaikuttaa kurssin 
suunnitteluun ja esimerkiksi arvosteluun. 

• Auttaa yksilöä näkemään oman paikkansa ja 
toimintansa vaikutukset maapallolla ja maa-
ilmankaikkeudessa. 

• Ei käsitellä ainoastaan suoria faktoja ja ulkoa 
opettelua. 

• Kotitehtävien tarkastus joko siten, että oppilas 
tulee tekemään tehtävän taululle tai ne käy-
dään yhdessä läpi pienryhmissä. 

• Argumentointi- ja kriittisen ajattelun taitojen 
opettaminen sekä teorian ja käytännön raja-
pintojen osoittaminen. 

• Käsittelemällä esimerkiksi kierrätystä ja jättei-
den lajittelua. Samalla voidaan miettiä niiden 
merkitystä yhteiskunnassa. 

• Tekemällä yhteisiä projekteja, kuten ottaa yh-
teyttä esimerkiksi jätteidenkäsittelylaitokseen, 
ja pyytää päästä vierailulle, ja tiedustella hei-
dän ympäristönsuojelukäytänteistään.  

• Hyödyntämällä draamaa. 

• Kehittämällä vuorovaikutustaitoja, rohkaise-
malla ja tukemalla. 

• Annetaan ammattikohtaista teoriaa, tukea ja 
taustatietoa perustelutaitoihin. 
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Matematiikka, fysiikka ja kemia (jatkuu) 

 

• Opetetaan kemiallista yleissivistystä ja lähde-
kriittisyyttä hömppää vastaan. 

• Opetetaan hakemaan tietoa analyyttisesti.  

• Voi tuoda oppilaille esille, missä työtehtävissä 
kemistit voivat toimia ja miten he voivat 
muuttaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan 
kemisteinä.  

 
 

 
 
Musiikki 

 

• Eri musiikkityylejä ja niiden sisältöjä sekä tar-
koitusperiä käsittelemällä voidaan ymmärtää 
musiikilla vaikuttamisen kulttuuripoliittiset 
mahdollisuudet yhteiskunnassa. 

• Tutustuminen paikalliseen tai yhteiskunnalli-
seen kulttuuriseen toimijuuteen.  

• Esimerkiksi bändisoitossa jokainen oppilas 
oppii ottamaan roolin ja vastuuta. 

• Tekemällä ajattelua ja vuorovaikutustaitoja 
kehittäviä tehtäviä. 

• Annetaan oppilaille (jaettua) vastuuta ja vai-
kuttamismahdollisuuksia. 

• Musisointi jo lähtökohtaisesti osallistavaa ja 
yhdessä tekemistä. 

• Käydään aiheista keskustelua ja yksi ryhmä 
voi esimerkiksi esittää väitteet ja perustelut 
johonkin asiaan, ja sitten muut yrittävät keksiä 
kumoavia väitteitä. 

• Musiikilla voidaan vaikuttaa koulun juhlissa. 

• Omia biisejä tekemällä ja niiden tekemistä 
harjoittelemalla tuodaan omia ajatuksia esille. 

• Voidaan harjoitella äänestämistä esimerkiksi 
levy- tai videoraatina, jolloin oppilaat saavat 
kokemuksia vaikuttamisesta ja siitä että yksi-
kin ääni voi ratkaista. 

• Kulttuurikasvatuksen kautta eli konserteissa, 
teatterissa ja baletissa käynti. Oppilaat pääse-
vät kokemaan ja kuluttamaan kulttuuria. 

• Koulun ja nuorisotyön yhteistyö ja verkostot 
lisäävät nuorien tekijyyttä musiikin ja kulttuu-
rin saralla. 

• Esimerkiksi vaikuttavan rap-musiikin käsitte-
ly. 

• Musiikin voimaan liittyvien näkökulmien kä-
sittely. Esimerkiksi laulunsanojen, tyylilajien, 
soittimien, tunnelman ja harmonian käsittely.  

• Oppilaita voi auttaa näkemään musiikin vai-
kuttamisen välineenä. 
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Psykologia 

 

• Ryhmäilmiöiden tiedostaminen. Konformi-
suuden, ryhmän normien ja auktoriteettiase-
man tiedostamisen kautta oppilaat voivat tie-
dostaa niitä asioita, mikseivät he esimerkiksi 
tunnilla uskalla tai halua kertoa mielipidet-
tään. Näiden asioiden tiedostamisen kautta 
vaikuttaminen myös luokkahuoneen ulkopuo-
lella on todennäköisempää.  

• Opetetaan mielipiteiden ilmaisua ja perustelu-
ja sekä esimerkiksi psykologian teoriaa vallas-
ta, ryhmäilmiöistä, heuristiikoista ym.  

• Eri näkökulmien ymmärtäminen. 

• Argumentaatiotaitojen, keskustelutaitojen, 
muiden mielipiteiden kunnioittamisen, omien 
mielipiteiden puolustamisen ja perustelun 
kautta. 

• Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin suunnitte-
luun, tavoitteisiin ja suoritustapoihin. 

• Ryhmätyötaitojen kautta, vastuu omasta ja 
koko ryhmän oppimisesta. 

• Opetukseen voi nostaa yhteiskunnallisia kes-
kusteluita, mitä yhdessä voidaan eritellä ja 
pohtia. 

• Kriittisen ajattelemisen taitojen merkityksen 
osoittaminen, joka liittyy keskeisesti opetuk-
sen yhdistämiseen konkreettisiin aisoihin.  

• Käsitteiden analysointi. 
• Oman toiminnan ja ajattelun merkityksen ko-

rostamiseen. Jokainen voi vaikuttaa omilla 
teoillaan ja sanoillaan. 

 

 
 
Terveystieto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tuodaan esille, että tekemillään valinnoilla voi 
vaikuttaa omaan jaksamiseen tai ympäröivään 
maailmaan.  

• Keskustelun ja mielipiteiden perusteluun he-
rättely. 

• Terveystiedon näkökulmasta katsottuna oppi-
las pääsee osalliseksi yhteiskuntaan esimer-
kiksi erilaisissa liikuntaharrastuksissa tai 
hankkimalla ensiapukoulutuksen. 

• Oppilaat voivat terveystiedon tunneilla pohtia 
vaikkapa terveydenhuollon palveluja ja niiden 
käyttöä. Onko se eettistä? Jakautuvatko palve-
lut tasavertaisesti? 

• Avoin ja oppilaita osallistava ilmapiiri, toisten 
kunnioittaminen ja rohkaisu, kannustava ja 
oppilaita motivoivan ilmapiirin luominen. 
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Terveystieto (jatkuu) 

 

• Antamalla oppilaille valinnanvapautta ja pää-
täntävaltaa opetettavien sisältöjen suhteen. 
Oppilaille voi antaa itsenäisesti toteutettavia 
laajempia projekteja tehtäviksi. 

• Terveystiedossa on helppo kehittää esimer-
kiksi argumentointitaitoja erilaisten väitteiden 
avulla. Terveyskysymykset ovat näkyvästi 
esillä mediassa, joten mediakriittisyyttä ja 
kannanottoja ajankohtaisista asioista on luon-
tevaa tehdä oppitunneilla. 

• Tukemalla kaikenlaista aktiivista toimintaa, 
harjoittelemalla pari- ja ryhmätyöskentelyä, 
aktivoimalla seuraamaan mediaa kriittisesti, 
kannustamalla kaikenlaiseen yhteistyöhön lä-
hipiirissä, tukemalla avoimuutta ja rakentavaa 
keskustelua, vaikuttamalla omalla toiminnalla 
itsetuntoa kohottavasti, kehittämällä vuoro-
vaikutustaitoja. 
 

 
 
Tietotekniikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vaikuttamisen taidot internetissä: millaisia tai-
toja netissä tarvitaan ja miten netissä voi vai-
kuttaa asioihin.  

• Voimme puhua esimerkiksi joukkorahoituk-
sesta tai nettiadresseista, hakkeroinnista tai 
muista vaikuttamisen keinoista, jotka tieto-
tekniikka mahdollistaa. Samalla voimme vai-
vihkaa käsitellä aiheita yleisemminkin. 

• Tietotekniikan kautta hallitaan kaikkia nyky-
aikaisia tiedonvälityskeinoja. Niiden käytön ja 
yhteiskunnallisen merkityksen tunteminen 
ovat mitä keskeisimpiä tekijöitä vaikuttami-
sessa ja osallistumisessa. 

• Tietotekniikassa on oppilailla mahdollista op-
pia vaikuttamaan ja osallistumaan yhteiskun-
taan erilaisten tekniikoiden ja median avulla.  

• Opettaa oppilaita tiedon haussa kyseenalais-
tamaan ja kehittämään erilaisista asioita omia 
mielipiteitä, jotka koskevat esimerkiksi yh-
teiskuntaa. 

• Medialukutaito, lähdekriittisyys. 

• Teknologia on edelleen kasvava osa yhteis-
kuntaa ja sen hyödyntämisen taidoilla on siis 
myös merkittävä rooli yhteiskunnallisessa 
osallistumisessa ja sen ymmärtämisessä. 
Konkreettisempana esimerkkinä lähdekritiikin 
opettaminen, joka on tärkeä pohja oppilaiden 
taidoille. 
 



106 
 

 
 
Tietotekniikka (jatkuu) 

 

• Tietotekniikassa voidaan esimerkiksi harjoitel-
la erilaisten viestintäkanavien hyödyntämistä, 
tiedon esityksen taitoja, kriittisyyden taitoa ja 
kuvallistamisen taitoa (esimerkiksi vaikutta-
vien julisteiden kuvanmuokkaus). 
 

 
 
 
Vieraat kielet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Kielitaidon merkityksen korostaminen. 

• Käsitellään aiheita, jotka herättelevät oppilaita 
ajattelemaan esimerkiksi maailmanlaajuisia 
ongelmia. 

• Verrataan esimerkiksi englanninkielisten 
maiden aspekteja suomalaiseen yhteiskun-
taan. 

• Sen korostaminen, että osallistuminen ja eri 
näkökannat ovat tärkeitä. 

• Kulttuuritietouden kautta. Esimerkiksi lukios-
sa maailmanpolitiikan ja kulttuurierojen ope-
tuksen voi mielekkäästi integroida kielen ope-
tukseen, ja kehittää näin oppilaan maailman-
kuvaa ja omaa ajattelua. 

• Opettamalla heidät kunnioittamaan toisiansa 
ja olemaan ihminen ihmiselle. 

• Osallistamalla oppilaita, erilaisilla vuorovai-
kutustilanteilla, varjovaaleilla, tuomalla ope-
tettavan aineen (tässä tapauksessa kohdekie-
len kulttuurin) tapaa vaikuttaa asioihin/ 
mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. 

• Keräämällä kurssipalautetta ja ottamalla oppi-
laat mukaan kurssien suunnitteluun 
/kehittämiseen. 

• Yhdistämällä neuvottelu- ja äänestämistaitoja 
sekä opetettaviin sisältöihin että ideaalitilan-
teessa päästää oppilaat vaikuttamaan oppitun-
tien kulkuun/sisältöihin jossain määrin esim. 
ennakkoäänestyksillä. 

• Opettamalla kriittistä lukutaitoa, vaikuttami-
sen keinoja, propagandaa jne. Myös väittely, 
mielipiteiden ilmaiseminen ja empatiataidot 
välittyvät helposti kielen kautta. 

• Teemojen kautta, esim. ympäristö, politiikka, 
oikeudenmukaisuus. 

• Käsittelemällä aiheeseen liittyviä asioita ja te-
kemällä harjoituksia kohdekielellä (esim. väit-
tely, mielipiteen ilmaisu). 

• Pysähtymällä oppilaiden kanssa miettimään 
myös aihesisältöjä rakenteiden ja sanojen li-
säksi.  
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Vieraat kielet (jatkuu) 

 

• Erityisesti englannin opetuksessa voi korostaa 
englannin kielen roolia maailman kielenä. 

• Kannustetaan oppilaita seuraamaan ulkomaa-
laisia uutislähteitä ja niitä voi myös verrata 
suomalaisiin uutislähteisiin.  

• Voi nostaa esiin monikulttuurisuuden (niin 
kotimaassa kuin ulkomailla) ja kulttuurien vä-
liset yhtäläisyydet ja erot. 

• Ottamalla tunneilla ajankohtaisia aiheita esille 
ja käymällä niistä keskustelua. Myös teettä-
mällä tehtäviä, joissa oppilaat pääsevät ilmai-
semaan oman kantansa. 

• Antamalla oppilailla valinnanvapautta esim. 
tehtävissä ja päätöksissä.  

• Voi tutustuttaa oppilaita kulttuurialueiden 
vaalijärjestelmiin ja valtarakenteisiin. 

• Argumentaation ja mielipiteen ilmaisemisen 
harjoitteleminen. 

• Ruotsin kielen merkityksen korostaminen 
Suomen virallisena kielenä. 

• Uusi kieli laajentaa yksilön todellisuuden rajo-
ja. Kielen avulla yksilöllä on mahdollisuus 
ulottua alueille, joihin omalla äidinkielellä ei 
välttämättä pystytä, esimerkiksi suurempiin 
tietosisältöihin.  

• Ottamalla ajankohtaiset aiheet osaksi oppitun-
teja ja opettamalla oppilaita käyttämään kieltä 
mahdollisimman monissa eri tilanteissa ja että 
he oppisivat ilmaisemaan oman mielipiteensä 
kohdekielellä. 

• Tuodaan esille, että esimerkiksi ruotsin opis-
kelu antaa valmiuksia osallistua myös ruot-
sinkieliseen toimintaan. 
 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Opetellaan ensinnäkin kirjoittamaan, ja täten 
viestimään oikealla ja ymmärrettävällä tavalla. 
Se tekee vaikuttamisen mahdolliseksi.  

• Perehdytään vaikuttamisen kanavoihin: eri 
medioihin, eri tekstilajeihin, joilla vaikutetaan. 

• Keskustelemalla oppilaiden kanssa kurssin 
suorittamistavoista. 

• Äidinkieleen on helppo ottaa tekstejä, aiheita 
ja tehtävätyyppejä, jotka edistävät vaikuttami-
sen ja osallistumisen taitoja. 

• Pidetään vaikuttavia puheita ja kirjoitetaan 
mielipidetekstejä, pohditaan vaikuttamisen 
keinoja ja sitä, millä tavoin meihin yritetään 
vaikuttaa. 
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Äidinkieli ja kirjallisuus (jatkuu) 
 

 

• Luettavien kirjojen pohjalta voidaan keskus-
tella yhteiskunnallisista asioista.  

• Tekstilajeissa käsitellään erilaisia medioita ja 
niiden tulkintaa.  

• Opiskellaan vaikuttavien tekstien rakenteita, 
sanavalintojen vaikutusmahdollisuuksia sekä 
vaikuttavan puheen pitämistä.  

• Yhteistoiminnallisilla ja esiintymiskokemusta 
kartuttavilla opiskelumenetelmillä. 

•  Ajankohtaisten aiheiden käsittely teksteissä 
(niin luetuissa kuin tuotetuissakin). 

• Monipuolista osallistumista vaativilla tehtävil-
lä siten, että osallistumisen kynnys on matala 
ja jotta kaikki pääsevät mukaan omalla taval-
laan.  

• Vaikuttamisen tavoista tietoiseksi tekeminen. 

• Osallistuminen draamatyöskentelyn muodos-
sa. 

• Oppilaiden asettaminen tilanteeseen, jossa he 
joutuvat väkisinkin miettimään omaa vaikut-
tamistaan ja osallistumistaan niin yhteiskun-
taan kuin sosiaalisiin tilanteisiinkin. 

• Kulttuurihistorian kautta: Suomen kulttuuri-
historia ja millainen se on nykyään sekä mikä 
ylipäätään on kulttuuria. 
 

 
Taulukko 11 
 Lähde: Jyväskylän yliopiston OPEA315-kurssilla syksyllä 2015 kerätty kyselyaineisto. 
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Kyselylomake 
 

Vastaajan taustatiedot 

Sukupuoli 

Nainen 

Mies 

 
Ikä 

alle 20 vuotta 

20-25  

26-30 

31-40 

yli 40 vuotta 

 
Opetettavat aineet_____________________ 

 

Valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhtautumistasi väitteisiin.  

 
1.Täysin 
eri mieltä 

2. Jokseen-
kin eri mieltä  

3 Ei eri, 
eikä 
samaa 
mieltä  

4 Jokseenkin 
samaa mieltä 

5. Täy-
sin sa-
maa 
mieltä 

Koulun ja opettajien tehtävä on 
kasvattaa oppilaista aktiivisia 
kansalaisia 

     

Pyrin omassa opetuksessani 
aktiivisesti kannustamaan 
oppilaita omien mielipiteidensä 
ilmaisemiseen ja perusteluun 

     

Opettajana minun tulee pyrkiä 
olemaan neutraali, eikä ottaa 
kantaa yhteiskunnallisiin asioi-
hin 

     

Osallistumisen ja vaikuttami-
sen taitojen kehittäminen osa-
na opettamieni aineiden ope-
tusta on haastavaa 

     

Koulussa tulisi mielestäni kan-
nustaa enemmän kiistelyyn      

Kiistelytilanteet ovat hyvä tapa 
oppia ja kehittää yhteistoimin-
taa 

     

Aineenopettajana minulla on 
vastuu kannustaa oppilaita 
osallistumaan yhteiskunnan 
toimintaan eri tavoin 
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Osallistumisen ja vaikuttami-
sen vahvistaminen on yksi 
koulun keskeisimmistä tehtä-
vistä 

     

Osallistumisen ja vaikuttami-
sen taitojen opettamiseen on 
riittävästi aikaa koulussa 

     

Politiikasta pitäisi keskustella 
avoimesti koulussa      

 

 

1. Onko yhteiskunnan jäseneksi kasvattaminen kaikkien aineenopettajien tasavertainen 
tehtävä vai onko jonkin oppiaineen opettajalla mielestäsi suurempi vastuu esimerkiksi 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvien taitojen opettamisessa? 

 

 

2. Millä tavoin voit opettamiesi aineiden oppitunneilla kehittää oppilaiden vaikuttamisen 
ja osallistumisen taitoja?  

 

 

3. Miten suhtaudut eri näkökulmien esille tuontiin osana omaa opetustasi? Tulisiko mah-
dollisissa kiistatilanteissa pyrkiä aina yksimielisyyteen?  

 

 

4. Miten ymmärrät aktiivisen kansalaisuuden? Millaisia ominaisuuksia aktiivisena kansa-

laisena olemiseen liittyy? 

 

Kyselyn vastauksia käytetään kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa, joka käsittelee aineen-

opettajaopiskelijoiden käsityksiä kansalaiskasvattamisesta. Vastauksia käsitellään anonyymisti, 

eikä esimerkiksi taustatietoja käytetä tavalla joka voisi paljastaa vastaajan henkilöllisyyden. 

Mikäli et halua vastauksiasi käytettävän tutkielmassa, ilmoita siitä tässä. Lisätietoja tutkimukses-

ta antaa Maiju Hirvonen (maiju.r.hirvonen@student.jyu.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 


