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Lukijalle

O

pettajan ammattitaidon ja
ammattietiikan haasteet ovat
moninaiset. Tietojen ja taitojen opettamisen rinnalla
keskeisenä tehtävänä on kasvamaan
saattaminen. Tähän liittyy kysymys siitä,
millaisia ihmisenä olemisen tapoja oppilaat omaksuvat ja millaisia kansalaisuuden ideaaleja koulu välittää. Suomalaisen
koulutuksen ydinarvoja ovat perinteisesti
olleet demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Nämä arvot ovat linjassa modernin
pedagogiikan kanssa. Tietoisuus ihmisoikeuksista ja niiden mukainen toiminta
samoin kuin osallistava toimintakulttuuri
niveltyvät hyvin esimerkiksi uusimpien
opetussuunnitelmien perusteiden periaatteisiin, joissa korostuvat konstruktivismin
ja sosiokonstruktivismin mukainen oppimiskäsitys sekä osallisuus ja laaja-alaiset
valmiudet. Osallistuva, ihmisoikeuksia
kunnioittava yksilö on ideaalisesti myös
kriittinen ja propagandaresistentti ajattelija. Tämä korostuu kasvatuksen päämääränä maailmassa, jossa tiedon, näennäistiedon ja suoranaisten valheellisuuksien
levittäminen on tehokasta.
Ihmisoikeuksia kunnioittava, inklusiivinen ja osallistava toimintakulttuuri on
pedagogisen hyvinvoinnin hedelmällinen
lähtökohta. Kasvatus hyvään, harkitsevaan
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ja osallistuvaan kansalaisuuteen ja ihmisyyteen on opettajan tehtävä, joka velvoittaa
ammattikasvattajaa ja on sen vuoksi oleellinen osa hänen ammattitaitoaan ja ennen
kaikkea ammattietiikkaansa. Opettajankoulutuksen voi edellyttää tukevan edellä
kuvattuja päämääriä, sillä se mikä on haaste
opettajalle ja koululle, on loogisesti haaste
myös opettajien koulutukselle – niin peruskuin täydennyskoulutukselle.
Suomalaisen opettajankoulutuksen
kansainvälinen maine on hyvä, opettajan ammatti on arvostettu ja nuoremme
menestyvät edelleenkin hyvin kansainvälisissä arvioinneissa. Maamme on arvioitu
yhdeksi maailman demokraattisimmista ja
suomalaisten onnellisuus on ainakin kansainvälisten mittausten mukaan hyvällä
tasolla. Olemme kuitenkin omassa keskuudessamme tietoisia esimerkiksi demokratiakasvatuksen kehittämishaasteista ja
puutteista. On ilmeistä, että demokraattisen yhteiskunnan kansalaiset, varsinkaan nuoret, eivät innostu vaaliuurnille.
Teini-ikäisten tiedot poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä ovat kylläkin
kansainvälistä kärkeä, mutta heidän kiinnostuksensa yhteiskunnallisiin asioihin
on heikkoa kuten myös varsinkin tyttöjen
luottamus omiin tietoihinsa. Koulussa ja
kaiketi myös opettajankoulutuksessa on

edelleenkin vähän käytänteitä, jotka tukevat demokraattista osallistumista, ja ihmisoikeuskasvatus on jäänyt implisiittiseksi,
huolimatta siitä että niin demokratia kuin
ihmisoikeudet ovat koulutuksen yhteisesti
hyväksytty arvoperusta. Asialle pitää siis
tehdä jotain.
Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämässä, vuonna 2014 julkaistussa selvityksessä Demokratia ja ihmisoikeudet, tavoitteet ja sisällöt opettajankoulutuksessa ilmeni,
että demokratian ja ihmisoikeuksien kysymykset eivät olleet saaneet ansaitsemaansa
sijaa koulutuksissa, olipa kyse sisällöistä tai
toimintakulttuurista. Tosin eri yksiköiden
välillä tässä oli eroja ja vireääkin kehittämistyötä oli käynnissä. Vaikka demokratia
ja ihmisoikeudet nähdään keskeisinä periaatteina, niitä pidetään itsestäänselvyyksinä, eikä niitä konkretisoida.
Edellä mainittu, vuonna 2014 tehty
Matti Rautiaisen, Liisa Vanhanen-Nuutisen ja Arja Virran laatima selvitys, ehdotti
muutamia suosituksia näiden osa-alueiden
kehittämiseksi opettajankoulutuksessa,
jotta opiskelijat saisivat entistä paremmat mahdollisuudet tutustua demokratia
ja ihmisoikeuskasvatukseen. Koulutuksen
käytänteitä on kehitettävä ja keskeiset
arvot on osattava tehdä näkyviksi myös
toimintakulttuurissa. Oleellista on myös
valtakunnallinen yhdenvertaisuus, joka
on tärkeää tulevien opettajien ja myös
heidän oppilaidensa kannalta. Eri opettajankoulutusyksiköissä asiantuntemusprofiilit ovat erilaisia, mutta on oleellista,
että tuleva opettaja saa hyvät valmiudet
toimia myös demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteuttajana riippumatta siitä,

millä tavoin koulutusyksikkö on profiloitunut. Eri tavoin toteutettu ideoiden jakaminen on sen vuoksi järkevä ratkaisu, ja
tässä valtakunnallinen yhteistyö on tärkeää.
Samassa selvityksessä nostettiin esille myös
tarve opettajankouluttajien täydennyskoulutukselle demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen alalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin vuonna 2016 toteutettu
hanke demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi opettajankoulutuksessa oli tervetullut ja ajankohtainen.
Se on antanut niin yliopistollisen kuin
ammatillisen opettajankoulutuksen puolen eri yksiköiden opettajankouluttajille
mahdollisuuksia tavata, tehdä yhteistyötä,
kehittää omia projektejaan ja myös täsmentää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käsitteellistä perustaa. Tämän
hankkeen avulla on luotu mahdollisuuksia
kehittämisprojekteihin eri yksiköissä ja
myös yhteiseen pohdintaan, verkostoitumiseen sekä hyvien ideoiden jakamiseen.
Nyt käsillä oleva julkaisu Hyvän lähteillä
– Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä on syntynyt hankkeen tuloksena
ja kertoo työstä, jota projektiin osallistuneet opettajankouluttajat ovat tehneet.
Teos tarjoaa myös teoreettisia lähtökohtia
aihepiirin syventämiseen. Se antaa ideoita
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
toteuttamiseen ja tämän alueen kehittämiseen opettajankoulutuksessa ja sitä kautta
suomalaisessa koululaitoksessa. On tärkeää,
että tämä teos tulee laaja-alaisesti tutuksi ja
käyttöön opettajankoulutuksessa ja yleensä
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
toteuttamistyössä.
Turussa 24.3.2017
Arja Virta
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Johdanto
Liisa Vanhanen-Nuutinen, Matti Rautiainen, Perttu Männistö

Opettajankoulutuksen demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksessa on puutteita.
Tämä todetaan sekä vuonna 2014 julkaistussa selvityksessä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilasta opettajankoulutuksessa (Rautiainen, Vanhanen-Nuutinen
& Virta 2014) että Ihmisoikeuskeskuksen julkaisussa ”Ihmisoikeuskasvatus ja
-koulutus Suomessa” (Ihmisoikeuskeskus 2014). Ensin mainitussa esitettiin
12 kehittämisehdotusta, joihin tartuttiin
opettajankouluttajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa vuonna 2016. Täydennyskoulutukseen osallistui työpari
jokaisesta opettajankoulutusyksiköstä eli
yhteensä 32 opettajankouluttajaa yliopistojen opettajankoulutusyksiköistä ja niiden
sivupisteistä Helsingistä, Joensuusta, Jyväskylästä, Kokkolasta, Oulusta, Raumalta,
Rovaniemeltä, Savonlinnasta, Tampereelta,
Turusta ja Vaasasta sekä ammattikorkeakoulujen ammatillisista opettajakorkeakouluista Helsingistä, Hämeenlinnasta,
Jyväskylästä, Oulusta ja Tampereelta.
Koulutuksen järjestäjinä toimivat Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos
ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun
Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
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Täydennyskoulutuksessa yhdistyivät
koulutus, opettajankouluttajien verkostoituminen ja konkreettinen kehittämistyö.
Kukin työpari otti vastuulleen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät
kysymykset ja niiden edistämisen omassa
yksikössään sekä edusti omaa yksikköään
yhteisissä tapaamisissa. Koulutuksessa
perehdyttiin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ajankohtaisiin kysymyksiin
opettajankoulutuksessa. Koulutuspäivien
aikana kuultiin muun muassa Amnestyn,
Unicefin ja Ihmisoikeusliiton asiantuntijoita ja opiskelijajärjestöjen (SOOL,
Samok) odotuksia opettajakoulutukselle.
Työskentely toteutui demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen hengessä yhteistoiminnallisesti ja myös draaman menetelmiä hyödyntäen. Tähän kirjaan on koottu
koulutuksen teoreettiset lähtökohdat ja
kuvaukset työparien omissa opettajankoulutusyksiköissään toteuttamista kehittämiskokeiluista ja niiden tuloksista.
Kirja sai opettajankouluttajien yhteisesti ideoimana nimen ”Hyvän lähteillä
– Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus
opetustyössä”. Kirja on myös tuotettu
yhteistyössä ja se on tarkoitettu kaikille

opettajankouluttajille ja opettajankoulutuksen harjoittelujen ohjaajille yliopistoissa
ja ammattikorkeakouluissa, mutta myös
muille opetuksen ja kasvatuksen piirissä
toimiville. Kirjassa lähestytään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta teoreettisesti
ja käytännön opettajankoulutuksen tasolla.
Teoreettiset artikkelit toimivat hyvin oppimateriaalina opettajankoulutuksessa ja
myös tutkimuksen lähtökohtina ja käytännölliset artikkelit on taas tarkoitettu
virikkeiksi opettajankoulutusyhteisöjen ja
opetuksen kehittämiseen. Kirjan lopussa
on kirjoittajaluettelo, josta löytyvät kirjoittajien tiedot. Täydennyskoulutuksen
tuloksista voi löytää tietoa myös hankkeen
aikana avatuilta verkkosivuilta www.demokratiakasvatus.fi
Kirjan ensimmäisen osan artikkeleissa
määritellään demokratiakasvatuksen ja
ihmisoikeuskasvatuksen käsitteellinen
perusta ja demokratiakasvatuksen historiallista kehitystä. Perttu Männistö ja Aleksi
Fornaciari määrittelevät demokratiakasvatuksen teoreettisen perustan, joka sisältää
sekä demokratiaopetusta että demokraattista opetusta ja kasvatusta. Mia Malama
rakentaa artikkelissaan ihmisoikeuskasvatuksen viitekehystä suhteessa demokratiakasvatukseen. Artikkelissa käsitellään
ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikkaa
ja käytännön toteutuksen mahdollisuuksia. Matti Rautiainen jäsentää artikkelissaan demokratiakasvatuksen historiallista
kehitystä yleissivistävässä koulutuksessa.
Demokratian määritelmä elää ja kehittyy,
siten demokratiakasvatus on aina suhteessa
aikaan ja opetussuunnitelmaan. Jari Laukia
kuvaa artikkelissaan kansalaiskasvatuksen
roolia ja merkitystä ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen alkuajoista, 1800-

luvun lopulta alkaen. Kansalaiskasvatuksen
toteuttamista on ohjannut ihanne työntekijäkansalaisesta, mikä on kehittynyt ja
muuttunut ajassa, työelämän ja ammatillisen koulutuksen kehittyessä.
Kirjan toisen osan tarkoituksena on
esimerkkien kautta virittää lukijoita pohtimaan erilaisia lähestymistapoja ja kokeilemaan osallistavia ja yhteistoiminnallisia
menetelmiä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen omassa työssään opetuksessa
ja kasvatuksessa. Yhteensä 14 artikkelissa
esitetyt interventiot kohdistuivat opettajankoulutuksen yhteisölliseen ja opetuksen
kehittämiseen. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen luonne edellyttää vuorovaikutteisuutta ja läsnäoloa. Yhteisöllisessä
kehittämisessä kohteina olivat opettajankoulutusyhteisön käytännöt. Tarkoituksena
oli vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeustietoutta ja herätellä opettajankouluttajia
tunnistamaan tasa-arvoon, osallistumiseen
ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ilmiöitä
omassa työssään ja koulutuksen ja kasvatuksen ympäristöissä. Opettajankouluttajat
pyrkivät arvioimaan ja kehittämään opettajankoulutusyksikköjen henkilökunnan
ja opiskelijoiden osallistumista tukevia
toimintamalleja. Opetuksen kehittämisen tavoitteena oli rohkaista opettajia ja
opiskelijoita erilaisten oppimismenetelmien ja -tyylien kokeilemiseen ja harjoittelemiseen. Kehittämisinterventioissa
toteutettiin mm. pedagoginen seminaari,
tulevaisuuden koulun tilojen ideointi ja
simulaatio kylädemokratiasta.
Täydennyskoulutus kokosi opettajankouluttajat kuudestatoista opettajankoulutusyksiköstä yhteen. Koulutuksen aikana
todettiin tarve ja kiinnostus luoda valtakunnallinen verkosto, joka toimisi demo-
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kratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi opettajankoulutuksessa. Verkoston
tarve on hyvin perusteltu, mutta käytännön
toteutus vaatii vielä pohdintaa. Toivottavaa
olisi, että nyt hyvin käynnistynyt yhteistyö
yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden
ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen
välillä jatkuisi ja kehittyisi tulevaisuudessa.
Opettajankouluttajien täydennyskoulutusta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa tulee edelleen kehittää. Koulutusta
tarvitaan niin yhteisö- kuin yksilötasolla.
Jo aiemmin esillä ollut, yhteistyönä laadittava verkkokurssi hyödyttäisi erityisesti
niitä yksiköitä, joilla on vähän omia resursseja demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamiseen. Verkossa nyt saatavilla
oleva, järjestöjen laatima ja ylläpitämä
aineisto on laajaa ja ajantasaista, mutta ei
välttämättä riittävästi sovellettua opetus- ja
kasvatustyöhön. Myös opettajankoulutuksen ja työssä toimivien opettajien vuoropuhelua tulisi lisätä. Se edesauttaisi tulevien
opettajien ymmärrystä työssä esiintyvistä
demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvistä
tilanteista ja haasteista. Kaikkien opettajaksi opiskelevien tulisi perehtyä demokratiakasvatuksen peruspiirteisiin ja saada
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perustiedot keskeisistä ihmisoikeuksista,
ihmisoikeusasiakirjoista ja -mekanismeista
sekä yhteisissä opinnoissa että harjoittelussa eri ympäristöissä.
Opettajankouluttajien täydennyskoulutushankkeen ansiosta demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatus on otettu kehittämisen kohteeksi sekä akateemisessa että
ammatillisessa opettajankoulutuksessa.
Kehittäminen ei olisi onnistunut ilman
opettajankoulutuksen johtajien tukea ja
myös kehittämistyön taloudellista mahdollistamista. Kiitokset opetus- ja kulttuuriministeriölle taloudellisesta tuesta ja kaikille
kirjan kirjoittajille työstä demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen edistämiseksi
opettajankoulutuksessa. Opettajankoulutusta kehitetään tutkimusperustaisesti.
Siksi on tärkeää, että myös demokratiaan
ja ihmisoikeuksiin liittyvää tutkimusta
tehostetaan opettajankoulutuksessa. Se
edellyttää tutkimusrahoituksen suuntaamista, tutkimusprojektien luomista ja
tutkimusyhteistyötä valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti. Myös ammatillisissa opettajakorkeakouluissa tehtävää kehittämisorientoitunutta tutkimusta tulisi jatkossa
suunnata tälle alueelle.

Osa 1.
Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen
teoreettiset ja historialliset
perusteet

Ihmisoikeuskasvatus
Tärkeä osa kaikkea kasvatusta ja koulutusta
Mia Malama | Suomen UNICEF

Johdanto
Kasvatus yleiseen ihmisarvoon eli ihmisen
loukkaamattomuuteen ja ajatukseen jokaisen ainutlaatuisuudesta, on kasvatuksen ja
sivistyksen ydin. Velvoite ihmisoikeuskasvatukseen perustuu nykyään myös kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin (ks. esim.
YK 1989; OHCHR & UNESCO 2006;
Matilainen 2011, 25). Se on näin jokaisen
kasvattajan, opettajan ja opettajankouluttajan velvollisuus. Ihmisarvo ja ihmisoikeudet todetaan keskeisiksi arvoiksi myös
opettajien etiikassa (OAJ 1998, 74–75;
Räsänen 1998; Matilainen 2011, 50–51).
Nykyisin ihmisoikeuksilla tarkoitetaan
lähinnä niitä oikeuksia, jotka on turvattu yleismaailmallisissa tai alueellisissa
ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeudet
määrittyvät valtion ja sen kansalaisten ja
muiden alueella olevien ihmisten välisistä
suhteista, joita sopimusvaltiot sitoutuvat
turvaamaan (Matilainen 2011, 1; 6–8).
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Ihmisoikeus-käsitteellä on niin moraalisia, poliittisia kuin juridisia ulottuvuuksia
(Matilainen 2011, 6–8). Ne ovat kaikille
ihmisille yhtäläisesti kuuluvia perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka ovat luonteeltaan sekä yleisiä että luovuttamattomia.
Perustavanlaatuisuudella korostetaan
oikeuksien äärimmäistä painoarvoa ja
luovuttamattomuudella sitä, että oikeudet
kuuluvat jokaiselle ihmiselle, eikä niitä
hänen ihmisyyden perusteella voida ottaa
pois. (Ks. esim. Matilainen 2011, 1, 6–18.)
Ihmisoikeuksien alkuperästä ja luonteesta
on erilaisia näkemyksiä, mutta yleensä
keskustelussa korostetaan ihmisoikeuksien universaalisuutta ja hylätään kulttuurirelativistinen ihmisoikeuskritiikki,
jossa ihmisoikeudet nähdään sidottuna
kulloisessakin kulttuurisessa kontekstissa
tapahtuvaan toimintaan (ks. esim. Matilainen 2011, 7; myös Symonides 1998,

24–28). Filosofisesta näkökulmasta tarkasteltuna on huomioitava, että juridisesti
sitova ihmisoikeusnormisto ei sinänsä saa
aikaan ihmisoikeuksia, vaan sen tehtävänä on suojella niitä (Matilainen 2011, 7;
myös Piechowiak 1999, 6; Morsink 1999,
30–35).
Kasvatuksen tavoitteita ja päämääriä pohdittaessa onkin vaikea kuvitella
mitään tärkeämpää tavoitetta kuin kasvaminen kunnioittamaan niin omaa kuin
toisen ihmisen ehdotonta ihmisarvoa ja
edistämään aktiivisesti ihmisoikeuksien
toteutumista omassa arjessa. Tämän vuoksi
ihmisoikeuskasvatus sisältää niin tietoisen
asenneulottuvuuden kuin toiminnallisen ja taidollisen ulottuvuuden (ks. esim.
Matilainen 2011, 34). Se on luonteeltaan
osallistavaa ja voimaannuttavaa kasvatusta
(ks. Matilainen 2011, 22–34; 42–46, myös
Hassi 2016).
Vaikka ihmisoikeuskasvatuksen alkusysäyksenä voidaan nähdä Yhdistyneiden
kansakuntien (YK) syntyminen, ihmisoikeuskasvatus on painokkaammin tullut
esiin vasta viime vuosikymmeninä (ks.
Matilainen 2011, 31). YK:n asiakirjoissa
esiintyi aluksi varsin kapealta vaikuttava
tulkinta ihmisoikeuksien opettamisesta,
joka linkittyi lähinnä kansainvälisten aiheiden käsittelyyn. Ihmisoikeuskasvatuksen

kehittymisen historia liittyykin kiinteästi
myös kansainvälisyyskasvatuksen historiaan (Matilainen 2011, 42). Vaikutelmaan
tulkinnan kapeudesta saattaa kuitenkin
vaikuttaa myös käännöserot. Suomenkielisissä käännöksissä ”education” on käännetty
usein ”opetukseksi.” Suomen kielessä sana
kasvatus kuvaa kokonaisvaltaista kasvamisprosessia, josta ihmisoikeuskasvatuksessa
on ennemmin kyse, kun taas opetus sanana
kuvaa yleensä jonkun tietyn aihealueen
käsittelyä. Sana education sisältää nämä
molemmat osa-alueet. (esim. Matilainen
2011, 30–32.)
Tarkastelen tässä artikkelissa ihmisoikeuskasvatuksen luonnetta Demokratia
ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa
-hankkeen kontekstissa.1 Tässä artikkelissa ihmisoikeuskasvatuksen käsitteellä
viitataan niin lasten kuin aikuistenkin
parissa tapahtuvaan ihmisoikeuksiin liittyvään kasvatus- ja opetustyöhön. Ihmisoikeuskasvatus-käsite kertoo laajemmin
siitä kokonaisvaltaisesta työstä mistä
ihmisoikeuskasvatuksessa on kyse, ei ole
riittävää pelkästään opettaa esimerkiksi
ihmisoikeussäädöksistä. (esim. Matilainen
2011, 30–34; 40–42.) Tässä artikkelissa
ihmisoikeuskasvatus-käsite kattaa myös
oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämisen ihmisoikeusperustaiseksi.

1. Tämän artikkelin teksti perustuu osittain väitöskirjaani (Matilainen 2011), artikkeliini ihmisoikeuskasvatuksesta (Matilainen 2014) ja tekeillä olevaan ihmisoikeuskasvatusta käsittelevään teokseen (Malama,
tekeillä).
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1. Ihmisoikeuskasvatus kontekstissaan
1.1. Ihmisoikeuskasvatuksen nykytilanne
Viimeaikaisissa julkaisuissa (esim. Ihmisoikeuskeskus 2017; Rautiainen, Vanhanen-Nuutinen & Virta 2014) on painotettu ihmisoikeuskasvatuksen tarvetta ja
velvoitetta niin perusopetuksessa kuin eri
ammattiryhmien koulutuksessa. Opettajankoulutuksen ihmisoikeuskasvatus on
ollut varsin olematonta ja yksittäisten asialle omistautuneiden opettajankouluttajien
kiinnostuksen varassa (Rautiainen ym.
2014, 85). Opettajat ja opettajankouluttajat ovat kuitenkin avainryhmä ihmisoikeuksien kulttuurin rakentumisen kannalta
(Rautiainen ym. 2014, 25), minkä vuoksi
asiaa ei tulisi kuitata olankohautuksella.
Ihmisoikeusperustaisen toimintakulttuurin rakentaminen oppilaitoksessa on keskeinen osa laadukasta ihmisoikeuskasvatusta. Edellä mainitun toimintakulttuurin
toteutuminen käytännössä onkin arjen
koetinkivi.
Ihmisoikeussisältöjen opettamisen
lisäksi esimerkiksi inkluusion ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutuminen
arjessa sekä opiskelijoiden osallisuus ovat
keskeisiä tarkasteltaessa oppilaitoksen
ihmisoikeusperustaisuutta ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden toteutumista.
(Malama, tekeillä.) Näin ihmisoikeuskasvatus nivoutuu monilta osiin yhteen
demokratiakasvatuksen kanssa, niiden
täydentäessä toinen toisiaan. Yksi varsin

myönteinen viimeaikainen muutos ihmisoikeuskasvatuksen saralla on erityisesti
perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus. Uudet elokuussa 2016 voimaan tulleet perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet (POPS 20142) ovat merkittävä
edistysaskel ihmisoikeuskasvatukselle. Tätä
asiakirjaa voi jo itsessään pitää ihmisoikeusdokumenttina.
Ihmisoikeusperustaisen kasvatuksen
edistämiseksi tarvitaan rakenteellisia uudis
tuksia, ihmisoikeuskasvatuksen sisällyttämistä opettajien perusopintoihin sekä
ihmisoikeuskasvatuksen säännöllistä arviointia koulujärjestelmässä (ks. esim. Kouros & Vainio 2014, 103–140). Esimerkiksi
perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon
arvioinnissa tulisi indikaattoreihin sisällyttää myös ihmisoikeuskasvatuksen arviointi. Kansallinen arviointikeskus KARVI
voisi näin omalta osaltaan huolehtia myös
tämän kasvatusalueen arvioinnin kehittämisestä. Tulevassa PISA 2018 tutkimuksessa yhtenä arviointikohteena onkin globaalikompetenssi, jonka perustana toimivat
ihmisarvo ja kulttuurisen moninaisuuden
arvostus. Näin myös PISA tulee osaltaan
mittaamaan ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää osaamista. PISA ei kuitenkaan sinällään
täytä ihmisoikeuskasvatuksen systemaattista
arviointitarvetta, koska globaalikompetenssi

2. 22.12.2014 hyväksytyistä ja 1.8.2016 asteittain voimaan tulleista perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteista käytetään artikkelissa lyhennettä POPS 2014.
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on varsin laaja käsite ja PISA-arviointi varsin rajallinen arvioinnin muoto. Suomen
näkökulmasta on lisäksi kyseenalaista, että
samaan aikaan, kun OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Develop-

ment) on nostanut globaalikasvatuksen
keskeiseksi kehittämisalueeksi ja seuraavan
PISA-arvioinnin yhdeksi kohteeksi, on
ulkoministeriön tuki globaalikasvatukselle
romahtanut (ks. esim. Rekola 2017).

1.2. Ihmisoikeuskasvatus kansainvälisiin
asiakirjoihin perustuvana oikeutena
Suomen kannalta merkittävin alueellinen
ihmisoikeussopimus on Euroopan ihmisoikeussopimus, jonka Euroopan neuvosto
hyväksyi vuonna 1950 ja joka Suomessa
astui voimaan vuonna 1990 Suomen liityttyä Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna
1989. Vaikka sopimus sisälsi aluksi vain
osan kaikista nykyaikaisista ihmisoikeuksista, sen myötä luotiin ensimmäinen kansainvälinen oikeusjärjestelmä valvomaan
sopimuksen noudattamista jäsenvaltioissa3.
(Ks. esim. Matilainen 2011, 14–15.) Toisin kuin useat muut kasvatuksen alueet,
oikeus ihmisoikeuskasvatukseen tuleekin
nähdä ihmisoikeutena, joka perustuu useisiin YK:n asiakirjoihin (ks. esim. Matilainen 2011, 25; Ihmisoikeuskeskus 2017).
Nämä mainitut asiakirjat toteavat yksiselitteisesti, että jokaisella on oikeus kasvaa
ja kehittyä kaikilla persoonallisuuden osaalueilla, tulla tietoiseksi niin omasta kuin
toisen ihmisen ainutlaatuisesta arvosta ja
saada tarvittavat tiedot ja taidot ihmisoi-

keuksien edistämiseen (Ks. esim. YK 1989;
YK 2011a).
YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovat
komiteat ovat vuosien varrella toistuvasti
esittäneet huolensa ihmisoikeuskasvatuksen puutteista Suomessa, vaikka myös
Suomi on sitoutunut ihmisoikeuskasvatukseen ratifioidessaan YK:n ihmisoikeusasiakirjat (ks. esim. YK 2005; Toivanen 2007;
Matilainen 2011, 46; YK 2011b). Esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen
sisältyy velvollisuus opettaa lapsen oikeuksista kaikille valtion jäsenille (YK 1989,
artikla 42, myös Hetemäki 2011, 454–459).
Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet voivat korjata tilannetta,
mikäli niiden mukaista opetusta tullaan
noudattamaan. Tämä kuitenkin tarkoittaa
sitä, että opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta tulee huolehtia asianmukaisella tavalla. YK:n lapsen oikeuksien komitea (2005) onkin tähän liittyen kritisoinut
Suomea siitä, ettei Suomessa ole kerätty

3. Euroopan ihmisoikeussopimuksen perusteella syntyi kaksi elintä: Euroopan ihmisoikeustoimikunta ja
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Euroopassa merkittävistä alueellisista ihmisoikeussopimuksista on hyvä
mainita myös Euroopan sosiaalinen peruskirja, jonka noudattamiseen liittyy myös valvontamekanismeja.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) on myös luonut ihmisoikeuksiin liittyviä asiakirjoja,
joilla on poliittista vaikutusvaltaa. Samoin Euroopan unionissa on ihmisoikeuksiin liittyvää valvontaa.
(Ks. tarkemmin esim. Matilainen 2011, 14–15.)
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tietoa siitä, missä määrin ihmisoikeuskasvatusta kouluissa toteutetaan. Komitea on
myös suositellut Suomea kiinnittämään
huomiota lasten hyvinvointiin koulussa,
heidän oikeuteensa saada mielipiteensä
huomioonotetuksi ja selvittämään syitä
huonoon kouluviihtyvyyteen. (YK 2005;
YK 2011b; Toivanen 2007; Matilainen
2011, 46.) Yhtä lailla ihmisoikeuskasvatusvelvoitteen noudattamisessa on Suomessa
puutteita myös aikuiskasvatuksen saralla,
mikä näkyy siinä, ettei ihmisoikeusasioita
eksplisiittisesti käsitellä ja tuoda esille
osana kaikkea opetusta. (ks. esim. Kouros
& Vainio 2014, 103-140; Rautiainen ym.
2014).
Monissa muissakin kansainvälisissä
ihmisoikeusasiakirjoissa esitetään tavoitteita ja sisältöjä ihmisoikeuskasvatukselle.
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa ihmisoikeuskasvatuksen
tavoitteet tuodaan esille artiklassa 13 (YK
1966). YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän
poistamista koskevassa sopimuksessa
korostetaan, että sopimusvaltiot sitoutuvat
opetuksen ja kasvatuksen alalla toimiin
rotusyrjintään johtavien ennakkoluulojen
poistamiseksi sekä ymmärtämyksen ja
suvaitsevaisuuden edistämiseksi. Samoin
sopimus velvoittaa YK:n peruskirjan,
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän
poistamista koskevan julistuksen sekä
yleissopimuksen tunnetuksi tekemisen
(YK 1965, artikla 7). Naisten syrjinnän
poistamista koskeva YK:n yleissopimuksen artikla 10 taas korostaa valtioiden velvollisuutta edistää sukupuolten tasa-arvoa
kaikilla koulutuksen tasoilla erityisesti
kiinnittämällä huomiota oppikirjojen ja
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koulutusohjelmien tasa-arvoisuuteen sekä
mukauttamalla opetusmenetelmiä (YK
1979, artikla 10).
Lapsen oikeuksien komitean vuoden
2011 suosituksissa esitetään, että sopimusvaltioiden tulee tehostaa pyrkimyksiään
vahvistaa tietoisuutta yleissopimuksesta sekä
siihen ja muihin asiaa koskeviin kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvasta kansallisesta
lainsäädännöstä. Tämän lisäksi sopimusvaltion tulee tehostaa asianmukaista ja järjestelmällistä koulutusta, jota annetaan kaikille
lasten puolesta ja lasten parissa työskenteleville ammattiryhmille, erityisesti lainvalvontaviranomaisille, opettajille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille, sosiaalityöntekijöille
ja sijaishuollon eri muotojen henkilöstölle.
(YK 2011b, kohta 20.)
Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet ja esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit tarjoavat
hedelmällisiä työkaluja lapsenoikeusperustaisen koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi. Esimerkiksi UNICEFin ”Rights
Respecting School”-malli (esim. Sebba
& Robinson 2010) ja Amnesty Internationalin ”Human Rights Friendly School”
-malli tarjoavat tukea ihmisoikeusperustaisuuden kehittämiseen koko oppilaitoksen
toimintakulttuurissa. Suomen UNICEF
pilotoikin parhaillaan lapsenoikeusperustaista koulumallia Suomessa. Aikuisopetuksen puolella ihmisoikeusperustaisen
toimintakulttuurin kehittäminen tarjoaa
samanlaisen mahdollisuuden syvälliseen
ihmisoikeuskasvatuksen kehittämistyöhön.
Esimerkiksi henkilöstön täydennyskoulutus, opiskelijoiden mukaan ottaminen
suunnittelu- ja päätöksenteko prosesseihin sekä laadukkaiden yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvosuunnitelmien laatiminen ja päi-

vittäminen yhdessä monipuolisen palautteen oppilaitoksen käytänteistä keruun

kanssa voivat toimia osaltaan välineinä
toimintakulttuurin kehittämisessä.

1.3. Ihmisoikeuskasvatuksen lähikäsitteitä
Ihmisoikeuskasvatuksella on läheinen
suhde moniin muihin kasvatuksen alueisiin kuten globaalikasvatukseen, monikulttuurisuuskasvatukseen, kulttuu
rien
väliseen ymmärtämiseen liittyvään
kasvatukseen, kansainvälisyyskasvatukseen,
kansalais- ja demokratiakasvatukseen sekä
kestävään elämäntapaan liittyvän kasvatukseen. Ihmisoikeuskasvatuksessa käytettävien käsitteiden suhteesta toisiinsa
käydään jatkuvaa keskustelua ja niiden
välillä nähdään myös jännitteitä. Usein
jokin tietty käsite onkin erityisen suosittu
tiettynä ajanjaksona ja tietyissä maissa.
(ks. Allahwerdi 2001, 27–46; Matilainen
2011, 35–42; Pudas 2015, 31–70.) Erityisesti kansalais- ja demokratiakasvatus
on usein toiminut eri maissa ihmisoikeuskasvatuksen keskeisenä kehikkona siitä
huolimatta, että monessa maassa kasvatus
saattaa sisältää räikeitäkin ristiriitaisuuksia
ihmisoikeuskasvatuksen sisältöjen kanssa.
(esim. Mahler, Mihr & Toivanen 2006,
183; Toivanen 2007, 36–37; Matilainen
2011, 39–42.)
Kansalaiskasvatuksen kannalta haastavaa onkin se, että ihmisoikeuskasvatukseen kuuluu olennaisena osana kriittinen asenne vallanpitäjiä kohtaan sekä
tarvittaessa kansalaistottelemattomuus
rauhanomaisin keinoin. Ajatus kumpuaa
siitä, että ihmisoikeudet nähdään nykyvaltioiden perustavimpina oikeuksina, joita
ei saa loukata missään tilanteessa edes

vallanpitäjien toimesta. Niinpä jos valtion
toiminta asettuu ristiin ihmisoikeuksien
kanssa, tulee tällaista politiikkaa vastustaa. Vaikka demokratiakasvatus toisaalta
sisältää vastaan asettumisen elementin,
kapeasti ymmärrettynä se ei silti yksinään
riitä takaamaan ihmisoikeuskasvatuksen
tavoitteiden toteutumista, eikä demokratian toteutuminen myöskään ole tae
ihmisoikeuksien toteutumisesta. Tästä
esimerkkinä monien hirmuhallitsijoiden
valtaannousu demokraattisena pidetyissä
maissa. Tämän vuoksi tarvitaan ihmisoikeustietoista kansalais- ja demokratiakasvatusta (ks. esim. Männistön & Fornaciarin artikkeli tässä julkaisussa ja tämän
artikkelin alaluku 1.1.). Kriittinen asenne
on kuitenkin puuttunut erityisesti monista
kansalaiskasvatusohjelmista (Osler 2009,
63–65). Ihmisoikeuskasvatus sen sijaan
on kasvatusta globaalissa mielessä. Kaikilla opiskelijoilla ei ole välttämättä kansalaisen statusta kyseisessä maassa, mutta
ihmisoikeudet heillä on tästä riippumatta.
(ks. esim. Matilainen 2011, 40.)
Demokratia ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa -hankkeessa demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatus nähdään toisiaan täydentävinä ja toisiinsa monin tavoin kietoutuneina. Kummallakin kasvatuksen alueella
on läheinen suhde myös kolmanteen kasvatuksen alueeseen; globaalikasvatukseen.
Kansalaiskasvatuksen alueella puhutaankin
nykyään myös maailmankansalaisuudesta,
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mikä korostaa kansalaisuuden globaalia ulottuvuutta (ks. Pudas 2015, 31–70).
Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS 2014) korostavat
juuri näitä kolmea kasvatuksen aluetta.
Ihmisoikeusperustainen globaalikasvatus on monikulttuurisessa globaalissa
yhteiskunnassa koko koulutuksen ja erityisesti koulussa tapahtuvan kasvatuksen kivijalka. Ihmisoikeuskasvatus on
keskeinen osa laadukasta globaalikasvatusta, minkä vuoksi sen perusperiaatteet
tulee rakentaa ihmisoikeuskasvatuksen ytimen ympärille. (Toivanen 2007,
34–35; ks. myös Räsänen 2007, 18–29.)
On syytä huomata, että toisin kuin esimerkiksi globaalikasvatuksella, ihmisoikeuskasvatuksella on vahva juridinen

perusta, josta ihmisoikeuskasvatusvelvoite
juontaa juurensa (ks. Matilainen 2011,
25; myös esim. Mahler ym. 2006, 170;
OHCHR & UNESCO 2006; Toivanen
2007, 33–44; Matilainen & Kouros 2014,
36–37). Ihmisoikeusperustainen kasvatus
on monipuolisesti erilaisia näkökulmia
kunnioittavaa ja korostavaa, minkä takia
kulttuurien välisen ymmärryksen lisäksi
on oleellista myös erityisesti korostaa
kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä
jokaisen ihmisen ainutlaatuisen arvon
kunnioittamista ja ymmärtämistä. (Ks.
esim. Toivanen 2008, 6.) Tällainen kasvatus ja organisaation toimintakulttuuri
tarjoavat tarpeeksi kattavan lähtökohdan
esimerkiksi kaikenlaisen syrjimisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen.

1.4. Ihmisoikeuskasvatuksen haasteita
Yksi ihmisoikeuskasvatuksen haaste on
se, että jos sen katsotaan itsenäisen kasvatusalueen sijaan olevan ainoastaan demokratiakasvatuksen, globaalikasvatuksen tai
globaalin kansalaiskasvatuksen osa-alue, se
helposti hukkuu näiden kasvatusalueiden
laajoihin tavoitteisiin ja sisältöihin (esim.
Matilainen 2011, 40–42). Tällöin ei tarpeeksi tunnisteta ihmisoikeuskasvatuksen
omaa erityispiirrettä: se on sinällään asiakirjoihin perustuva, modernien yhteiskuntien keskeisin universaali oikeus (Lenhart
2003, 89–100; Matilainen 2011, 25). Globaali-, demokratia- ja kansalaiskasvatus
tulisikin rakentaa ihmisoikeuskasvatuksen
perustalle siten, että ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt saavat riittävästi
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tilaa ja painoarvoa. (Matilainen 2011, 40;
Malama, tekeillä.)
Toinen ihmisoikeuskasvatuksen ajankohtainen haaste liittyy niin ammatilliseen
kuin yliopistojen opettajien koulutukseen.
Kuten todettua, ihmisoikeuskasvatus
toteutuu selvitysten mukaan opettajankoulutuksessa varsin ohuesti (Rautiainen
ym. 2014, 85; Toivanen 2014, 117). Asia on
merkittävä, sillä opettajankoulutuslaitokset ovat suhteellisen itsenäisiä ja päättävät
myös opetusohjelmistaan ja niiden sisällöistä itsenäisesti. Täten herääkin kysymys,
miten oppilaiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat tilanteessa, jossa opettajat
ovat hyvin eri tasoilla ihmisoikeuskasvatusta koskevissa tiedoissa ja taidoissa.

Osaamisessa on eroja, vaikka ihmisoikeuskasvatuksen pitäisi olla integroituna osana
jokaisen opettajan perusopintoja. Esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja
sen soveltaminen kunkin oppilaitoksen
kontekstissa pitäisi olla keskeinen osa
alle 18-vuotiaiden kanssa työskentelevien
opettajien koulutusta.
Koska ihmisoikeuskasvatus ei ole esimerkiksi perusopetuksessa oma oppiaineensa, sen opiskelua ja opettamista ei
sido oppiaineisiin ja niiden didaktiikkaan
liittyvät periaatteet ja säännöstöt. Yhdeksi
ratkaisuksi ihmisoikeuskasvatuksen tehostamisessa on esitetty omaa, kaikille pakollista opintojaksoa ihmisoikeuksista. Oma
opintojakso ihmisoikeuksista, ihmisoikeuskasvatuksesta ja lapsen oikeusperustaisuudesta onkin yksi tärkeä osa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvän
koulutuksen järjestämisessä. Erilliset opintojaksot eivät kuitenkaan yksinään riitä
takaamaan aihealueen integroitumista
koko opettajankoulutuksen eetokseen ja
keskeiseksi lasten kanssa työskentelevän
opettajan tai opettajankouluttajan toimintaa jäsentäväksi periaatteeksi (ks. Rautiainen ym. 2014). Edelliseen vedoten voidaan
todeta, että Suomessa olisi syytä laajemmin
kehittää uudenalaisia yhteistyömuotoja
opettajankoulutuslaitosten välille ihmisoikeuskasvatuksen alueella, jos halutaan
varmistaa ihmisoikeusperustaisen kasvatuksen laadukas toteutus ja jotta pystytään
jakamaan hyviä käytäntöjä ja tutkintorakenneratkaisuja.
Yleissivistävän koulutuksen puolella esimerkiksi uudet perusopetuksen perusteet
(POPS) antavat aivan uudenlaisen mahdollisuuden ihmisoikeuskasvatuksen käytännön toteuttamiseen ja kehittämiseen

peruskoulussa. Uuden opetussuunnitelman
myötä ihmisoikeuskasvatusta ei voida enää
pitää ns. ylimääräisenä opetuksena (ks.
Matilainen 2011), jota toteutetaan silloin
kun ehditään, teemapäivinä tai yksittäisinä vierailijoiden pitäminä oppitunteina.
Lapsen oikeuksien sopimuksenkin toteuttamisen näkökulmasta oleellinen osallistaminen on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeinen periaate (ks.
esim. POPS 2014, 1–88). Kouluilla tulee
kuitenkin olla halua muuttaa toimintaperiaatteita ja jalkauttaa opetussuunnitelman
perusteet käytännöksi. Tässä haasteeksi voi
nousta edellä mainittu puutteellinen opettajien osaaminen ihmisoikeuskasvatuksen
aihe-alueella.
Yhtenä ihmisoikeuskasvatuksen haasteena on myös monissa tutkimuksissa
tullut esiin se, että ihmisoikeuskasvatuksen tarvetta ei tiedosteta ja ihmisoikeusongelmien mielletään usein esiintyvän
jossakin muualla kuin omassa elinpiirissä.
Suomen ihmisoikeustilanne näyttäytyi
esimerkiksi väitöstutkimukseni (Matilainen 2011) haastatteluiden valossa pääosin
ongelmattomana. Myös Toivanen (2007,
40) ja Höylä (2007, 78) ovat huomauttaneet, että Suomessa on vallalla käsitys, että
ainoastaan muualla kuin Suomessa asuvat
ihmiset tarvitsevat ihmisoikeuskasvatusta.
Kun ihmisoikeuksien nähdään toteutuvan ainakin kohtuullisesti, on helpompi
olettaa, että ihmisoikeuskasvatus toimii
ja että ihmisoikeuksista ei tarvitse puhua.
Väitöskirjassani nimesin kyseisen havainnon ”Outoa ja itsestään selvää” -ilmiöksi:
Ihmisoikeuksista kertominen omin sanoin
oli haastattelemilleni opiskelijoille vaikeaa,
mutta samaan aikaan haastatteluista nousi
kuitenkin esiin myös toinen tälle ilmiölle
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ristiriitainen puhetapa, jossa ihmisoikeusasioita korostettiin jonkinlaisena itsestäänselvyytenä. Yleistä ihmisoikeusasioihin
suhtautumista edusti ”Nämä ovat näitä
tuttuja asioita”-puhetapa. Ihmisoikeusasioista omin sanoin kertomista edusti taas
päinvastainen ”Nämä ovat liian vaikeita
asioita” -puhetapa.
Kun nykymaailmassa ajankohtaiset
uutisaiheet niin kansainvälisesti kuin
täällä Suomessa pursuavat ihmisoikeusasioita, on valmius näistä asioista keskustelemiseen ratkaisevan tärkeäa jokaiselle
opettajalle ja kasvattajalle. Tällaisia viime
aikoina puhuttaneita ihmisoikeusilmiöitä ovat esimerkiksi erityisesti vihapuhe,

rasismi, maahanmuuttoon liittyvät sekä
sukupuoleen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset. Jos ilmiöiden kohtaamiseen ja asianmukaiseen käsittelyyn ei ole
saatu riittävää koulutusta, on vaarana, että
tietyt aiheet vaietaan hankalina kuoliaaksi
tai niitä kommentoidaan epäammattimaisesti. Opettajaa sitoo virkamiehenä lait ja
asetukset, jolloin hänen on työssään myös
sitouduttava ihmisoikeuksien aktiiviseen
edistämiseen. Opettajankoulutuksesta
saatujen valmiuksien avulla opettaja voi
arkityössään keskustella ihmisoikeuksiin
liittyvistä teemoista sekä ratkoa ihmisoikeuksien näkökulmasta haastavia tilanteita.

2. Ihmisoikeuskasvatus, koulutusjärjestelmä
ja opettajat
2.1. Ihmisoikeuskasvatus koulutusjärjestelmässämme
ja opettajankoulutuksessa
Pitkän prosessin lopputuloksena vuonna
2012 Suomeen perustetun Ihmisoikeuskeskuksen keskeisiin tehtäviin lasketaan ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistäminen4. (Kouros & Vainio
2014, 7.) Ihmisoikeuskeskus selvittikin
miltei ensitöikseen ihmisoikeuskasvatuksen yleistilanteen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tämä vuonna 2014
ilmestynyt selvitys (em. 2014) käsittelee

ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamista
ja toteutumista koulutusjärjestelmässämme ja tarjoaa monipuolisen näkökulman ihmisoikeuskasvatuksen asemaan ja
haasteisiin. Selvityksen pääviesti oli, että
ihmisoikeuskasvatusta on tehostettava ja
sen toteutumista paremmin arvioitava.
Selvitys toi esille ihmisoikeuskasvatuksen
ja -koulutuksen puutteet koko koulutusjärjestelmässämme.

4. Yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen ja kansallisia toimijoita edustavan ihmisoikeusvaltuuskunnan
kanssa Ihmisoikeuskeskus muodostaa YK:n kriteerit eli niin kutsutut ”Pariisin periaatteet” täyttävän riippumattoman kansallisen ihmisoikeusinstituution (Kouros & Vainio 2014, 7).
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Ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista
tarkasteltiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa selvityksessä (Rautiainen ym. 2014). Siinä otettiin selvää
ihmisoikeuskasvatuksen nykytilanteesta
sekä yliopistollisella että ammattikorkeakouluissa järjestettävässä opettajankoulutuksessa. Ammatillisen opettajankoulutuksen ihmisoikeuskasvatus osoittautui
selvityksessä varsin vähäiseksi. Yksi ainoita
selkeämpiä ihmisoikeuskasvatukseen linkittyviä teemoja oli se, että koulutuksen
yhtenä tavoitteena on, että tulevista opettajista kehittyy osallistuvia työyhteisön
jäseniä (Rautiainen ym. 2014, 69). Vaikka
opiskelijalähtöisyys oli keskeinen lähtökohta monessa koulutusohjelmassa, on
opiskelijalähtöisyys terminä varsin laaja ja
monimerkityksellinen, eikä se välttämättä
pidä sisällään opiskelijoiden osallistumista
koulutuksen toteutuksen suunnitteluun,
vaan osallisuus jää varsin pintapuoliseksi.
Haastatellut henkilökunnan jäsenet pitivät
arvokeskustelua edellytyksenä sille, että
demokraattinen toiminta ja ihmisoikeuksien vaaliminen tulisivat käsitellyiksi opettajankoulutuksessa, mutta tätä toimintaa
ohjaavia arvoja ei oltu kuitenkaan aina tunnistettu, tuotu julki ja käsitelty riittävästi.
Haastatteluissa ammatillista opettajankoulutusta kritisoitiin myös siitä, mitä arvoja
sen todellisuudessa nähtiin toteuttavan.
Suomalaisessa koulutuksessa kansainväliset, demokraattiset ja humaanit arvot eivät
usein tule riittävän selkeästi esiin muualta
kuin rivien välistä. (Rautiainen ym. 2014,
67–69.)
Yliopistotason opettajankoulutusta on
huomattavan vaikea arvioida kokonaisuutena johtuen opettajankoulutuksen ja
sitä järjestävien tahojen moninaisuudesta.

Lukuun ottamatta käsityön ja kotitalouden
opettajankoulutusta, opettajankoulutuslaitokset ja kasvatustieteen yksiköt vastaavat
vain opettajan pedagogisten opintojen opetuksesta. Tyypillistä eri yliopistojen opettajankoulutusohjelmille oli ja oletettavasti
on edelleen, että ihmisoikeuksiin liittyviä
teemoja käsiteltiin muutamalla opintojaksolla, mutta varsinaisia pelkästään ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen
keskittyviä opintokokonaisuuksia ei koulutustarjonnasta löytynyt. Kurssien nimet
ja sisällöt vaihtelivat sekä myös se, mistä
näkökulmista ihmisoikeuskysymyksiä tarkasteltiin. Esimerkiksi Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä aihealueita katsottiin
sisältyvän esimerkiksi seuraaviin opintojaksoihin: Kasvatuksen yhteiskunnalliset,
historialliset ja filosofiset perusteet (4 op),
Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen (6 op) sekä luokanopettajakoulutuksen
yleisopintoihin kuuluva Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus (3 op). Tämän
lisäksi luokanopettajakoulutuksen maisteritutkintoon sisältyy opintojaksossa ”Kulttuurinen moninaisuus koulussa” (3 op).
Koska kyseiset opintojaksot ovat varsin
laajoja aihepiireiltään, ihmisoikeuskasvatuksen sisältöjä ei pystytä niiden puitteissa
kovin syvällisesti käsittelemään.
Helsingin yliopistossa myös joidenkin
oppiaineiden kuten katsomusaineiden,
äidinkielen ja kirjallisuuden, maantiedon
sekä historian ja yhteiskuntaopin aineryhmien opintojen didaktiikan opintojaksoilla voidaan käsitellä kyseiseen oppiaineeseen liittyviä ihmisoikeuskasvatuksen
kysymyksiä. Tällöin käsittelyn laajuuteen
vaikuttaa paljon myös opettajankouluttajan omat henkilökohtaiset ja tutki-
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musintressit. Myös Helsingin yliopiston
opetusharjoittelussa toteutettava Koulu
yhteiskunnassa -opintojakso voi sisältää
ihmisoikeuskasvatuksen ainesta tarkasteltaessa esimerkiksi koulun toimintakulttuuria ja koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.
Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijat ovat myös osallistuneet kansalaisjärjestöjen yhdessä toteuttamaan
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan
globaalikasvatusverkoston koordinoimaan
globaalikasvatuksen Maailma koulussa
-hankkeen5 puitteissa järjestettyyn seminaari- ja työpajapäivään. Aiemmin osallistuminen tapahtui osana maantieteen
didaktiikan opintojaksoa ja nykyisin osana
Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus -opintojaksoa. Kepan globaalikasvatuspäivä sisältää globaalikasvatuksen
lisäksi myös ihmisoikeuskasvatuksen teemoja. Koska opiskelijat kuitenkin valitsevat, mihin työpajoihin he osallistuvat, ei
työpajapäivä sinänsä takaa kaikille opiskelijoille ihmisoikeuskasvatuksen osalta
yhdenmukaista antia. Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus -opintojaksolla, haasteena onkin toistuvasti ollut se,
että luennoille osallistuu vain osa opiskelijoista. Tämän takia usein ne opiskelijat,
jotka ovat aiheesta erityisen kiinnostuneita
oppivat lisää ja ne, joilla on vähiten moti-

vaatiota ihmisoikeuskasvatukseen jäävät
edelleenkin tavoittamatta. Olisikin erityisen tärkeää tarkastella opettajankoulutusta
prosessina, jonka kuluessa opiskelijoille
tulisi taata yhdenmukaiset mahdollisuudet
kehittää tietojaan ja taitojaan ihmisoikeuskasvatuksessa. Nyt koulujen yksittäiset
oppilaat ovat varsin eri asemassa sen suhteen, kuinka hyvillä ihmisoikeuskasvatuksen eväillä heidän opettajansa toimii.
Opettajankoulutusta on myös arvosteltu yhteiskunnallisen näkökulman niukkuudesta. Demokratia- ja ihmisoikeuskysymysten asema opettajankoulutuksessa
on ollut vähäinen, vaikka opettajankoulutuksen periaatteellinen lähtökohta on
demokratiaa ja ihmisoikeuksia arvostava
(Rautiainen ym. 2014, 16). Tässä voidaan havaita yhtymäkohtia niin yliopistojen opettajankoulutukseen kuin väitöstutkimukseni lukiota käsittelevään
aineistoon: Ihmisoikeudet hyväksytään
kyllä kritiikittä arvoperustaksi niitä sen
enempää pohtimatta ja niiden todellista
toteutumista arvioimatta. Jos ihmisoikeuksia pidetään implisiittisellä tasolla
liian ”itsestäänselvinä” peruslähtökohtina
kasvatukselle ja koulutuksella, on vaarana
se, että niiden käsittely ja niistä keskustelu
jää pintapuoliseksi tai olemattomaksi sen
sijaan, että niitä tarkasteltaisiin eksplisiittisesti monista eri näkökulmista.

5. Globaalikasvatusta tekevät kansalaisjärjestöt ovat kouluttaneet opettajaksi opiskelevia yhdessä jo
vuodesta 2008 Kehitysyhteistyön palvelujärjestön (Kepa) globaalikasvatusverkoston koordinoiman Maailma
koulussa -seminaari/työpajasarjalla, joka kiertää eri yliopistojen opettajankoulutuslaitoksia. Vuonna 2016
käynnistyi saman verkoston alla myös opettajien täydennyskoulutushanke ”Koulu maailmaa muuttamaan”,
jonka koulutusmoduulien sisältöihin kuulu esimerkiksi ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä koulun toimintakulttuurin kehittäminen.
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2.2. Ihmisoikeuskasvatus opetussuunnitelmissa –
esimerkkinä uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 / 2016
Useissa opetussuunnitelmissa on ollut
viittauksia ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuseetokseen, mutta ihmisoikeuskasvatusta
ei käsitteenä eikä erillisenä kasvatuksen
alueena ole niissä mainittu. Vuodesta
2010 lähtien koulukontekstin näkökulmasta tärkeimmät ihmisoikeusasiakirjat,
kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimus,
on myös mainittu opetussuunnitelmien
perusteissa. Vuonna 2010 niin kutsutun
”holokaustilisäyksen” myötä opetussuunnitelmiin tehtiin lisäyksiä, jotka sisälsivät
myös maininnan koulukontekstin keskeisistä ihmisoikeusasiakirjoista (esim. Opetushallitus 2010a; 2010b). Lisäyksen tiedotus jäi kuitenkin puutteelliseksi, eivätkä ne
siksi jalkautuneet riittävästi kouluissa (ks.
esim. Matilainen ym. 2017).
Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014)
ihmisoikeuseetos on aiempaa selkeämmin
läsnä niin kaikille yleisessä arvoperustassa
kuin eri oppiaineiden opetussuunnitelmien
perusteissa. Myös ihmisoikeuskasvatukseen
keskeisesti kuuluva oppilaiden osallistuminen korostuu uusissa opetussuunnitelmien
perusteissa. Oppiaineiden eroista johtuen
ihmisoikeudet tulevat eri oppiaineiden osioissa esiin eri tavoin, esimerkiksi uskonnonopetuksessa ihmisoikeuskasvatuksessa
on aiemman ja nykyisen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden välillä
varsin merkittävä ero. Nykyisessä opetussuunnitelmassa erityisesti lapsen oikeudet
tulevat esiin niin opetuksen tavoitteissa,
sisällössä kuin arvioinnissa.

Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että YK:n
yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus muodostaa historiallisen ja eettisen
perustulkinnan ihmisoikeuksien merkittävyydestä. Perusteiden mukaan Suomi
on myös sitoutunut useisiin kansainvälisiin
ihmisoikeussopimuksiin, jotka edellyttävät
jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Keskeisinä ihmisoikeusasiakirjoina tässä kontekstissa mainitaan YK:n lapsen oikeuksien sopimus,
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus eli ns. TSS-sopimus, Euroopan
ihmisoikeuksien sopimus sekä vammaisten
henkilöiden oikeuksien sopimus. Lisäksi
saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi
otetaan huomioon YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista. Lapsen oikeudet
asetetaankin uuden perusopetuksen opetussuunnitelman oikeudelliseksi perustaksi
ja todetaan lapsen oikeuksien sopimuksen
yleisperiaatteiden velvoittavuus lasten
hyväksi ja lasten parissa työskenneltäessä.
(POPS 2014.)
Oppilailla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, jolloin myös
ihmisoikeuskasvatus on perusopetuslain
mukaisesti opetuksen järjestäjää sitova velvollisuus. Ihmisoikeuskasvatuksen laiminlyöminen on näin epäsuorasti perusopetuslain vastaista, vaikka opettajilla onkin
laaja pedagoginen harkintavalta. (Ihmisoikeuskeskus 2017.) Ihmisoikeuskasvatus
kulkee opetussuunnitelman perusteiden
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eetoksena. Opetussuunnitelman globaalikasvatuksen tavoitteet ja niiden nivoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin
luovat ihmisoikeuskasvatuksen laajemman

kontekstin. Opetussuunnitelman perusteiden jalkauttamisessa käytäntöön tarvitaan
kuitenkin monipuolista opettajien koulutusta ja tukea koulujen arkityöhön.

2.3. Opettajat, opiskelijat ja oppilaitoksen
ihmisoikeuskasvatus
Opettajan ammatti on eettinen professio, ja jokainen opettaja on työssään myös
ihmisoikeuskasvattaja (Matilainen 2011,
52). Opettajalla on oikeus omaan arvomaailmaansa, mutta työssä opettajan vastuu on
sidoksissa opettajan perustehtävään ja sitä
määrittelevään normistoon. Opettajan on
työssään sitouduttava koulua ja opetusta
sääteleviin lakeihin ja opetussuunnitelman
perusteisiin ja niiden myötä ihmisoikeuksien toteuttamiseen työssään. Perustuslain
(22 §) mukaan julkisen vallan on turvattava
perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Julkinen valta viittaa paitsi valtioon ja valtion virkamiehiin, myös kuntiin ja niiden
palveluksessa oleviin virkamiehiin – eli
kuntien palveluksessa oleviin opettajiin.
Väitöstutkimuksessani (Matilainen 2011)
lukion opettajat näkivät oman roolinsa
ihmisoikeuskasvattajina eri tavoin. Ihmisoikeuksien noudattaminen opetustyössä
oli opettajille itsestään selvä asia, mutta
tätä ei nähty riittävänä kriteerinä ihmisoikeuskasvattajuudelle. Opettajat kuitenkin korostivat, että ihmisoikeuksien pitää
toteutua koulun arjessa ihmisoikeuksien
kunnioittamisena.
Jotkut opettajista määrittelivät, että
kaikki opettajat ovat ihmisoikeuskasvattajia, myös ne, jotka eivät tätä rooliaan
tiedosta. Eri oppiaineiden opettajista
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mahdollisiksi ihmisoikeuskasvattaj iksi
nimettiin useimmiten uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin opettajat. Monet opettajista eivät kuitenkaan halunneet, että opettajia yleensä
tai ainakaan heitä kutsutaan ihmisoikeuskasvattajiksi, sillä termi kuulosti heistä
liian juhlalliselta tai vaativalta. Opettajat
toimivat siis laajasti ajateltuna ihmisoikeuskasvattajina, mutta toisaalta harva
opettaja halusi tietoisesti ottaa itselleen
ihmisoikeuskasvattajan roolia. Moni opettaja myös vähätteli omaa mahdollisuuttaan
toimia ihmisoikeuskasvattajana.
Ihmisoikeuksien sinänsä ja esimerkiksi
tasa-arvon katsottiin toteutuvan väitöskirjani (Matilainen 2011) tutkimuksen kohteena olevassa koulussa kohtuullisen hyvin.
Opettajat myös pyrkivät kasvatustyössään
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Koska
ihmisoikeustietous osoittautui haastattelujen perusteella vajavaiseksi, voidaan kuitenkin kysyä, kuinka syvällisesti tutkittavat
pystyvät arvioimaan tietoutensa perusteella
ihmisoikeuksien toteutumista. Entä mikä
vaikutus tällä on tutkimuksen tuloksiin?
Myös ihmisoikeusasiakirjoihin liittyvässä
tietoudessa oli puutteita niin opettajilla
kuin opiskelijoilla. Opiskelijat eivät tunteneet hyvin sen enempää ihmisoikeusasiakirjoja kuin esimerkiksi ihmisoikeuksiin

liittyviä järjestöjä. Opiskelijoiden ihmisoikeuspuutteet ovat tulleet esiin myös Unicefin (2007) selvityksessä ja Holmin, Tirrin ja Hanhimäen (2008) tutkimuksessa.
Suurin osa opettajista tiesi edes jonkun
ihmisoikeuksiin liittyvän asiakirjan. YK:n
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus tunnettiin kummassakin tutkimuksen
kohderyhmässä parhaiten.
Väitöskirjassani (Matilainen 2011)
haastattelemani opiskelijat korostivat
yksittäisistä ihmisoikeuksista eniten sananja mielipiteen vapautta. Monet eivät osanneet juuri muita ihmisoikeuksia mainitakaan. Ihmisoikeuksien käsittelyvapauden
näkökulman voidaan nähdä heijastelevan
omalta osaltaan vapauskeskeistä länsimaista yhteiskuntaamme. Ihmisoikeuksien
luovuttamattomuus – eli se että ne pätevät
aivan jokaiseen ihmiseen, – ei näyttänyt
olevan mikään itsestään selvä asia. Luovuttamattomuuden suhteellisuus näkyi
haastatteluissa siten, että ihmisoikeuksien
katsottiin olevan ihmisellä siihen asti, kun-

nes hän toimii väärin. Suhteellisuus näkyi
myös siinä, että opiskelijat korostivat tiettyjen ihmisoikeuksien kohdalla Suomea
ja muita rikkaampia maita, olettaen että
rikkaammat maat huomioivat ihmisoikeudet köyhempiä ja kehittyviä maita paremmin. (em. 2011). Lisäksi ihmisoikeudet
saatettiin nähdä lakien tavoin maakohtaisina sopimuksina. Erilaiset ”oikeudet”
myös sekoittuivat opiskelijoilla keskenään
ja esimerkiksi jokamiehen oikeudet ja
kuluttajansuoja mainittiin ihmisoikeuksina. Opiskelijat ja opettajat liittivät sekä
kysyttäessä että spontaaneissa vastauksissa
ihmisoikeuksien käsittelyn ja ihmisoikeuskasvatuksen eniten uskontoon, historiaan
ja yhteiskuntaoppiin. Edellä mainittujen
lisäksi mainittiin useita muitakin oppiaineita, joissa ihmisoikeuksia voitaisiin
käsitellä tai joissa niitä on joskus käsitelty
tai sivuttu. YK:n asiakirjoissa ihmisoikeuskasvatukselle asetetut tavoitteet eivät
tutkitussa koulussa tutkimuksen tulosten
perusteella täyttyneet. (Matilainen 2011.)

3. Ihmisoikeuskasvatus käytännössä
3.1. Ihmisoikeuskasvatuksen periaatteita ja
ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikkaa
On ensiarvoisen tärkeää, että eri ammattiryhmät saavat riittävästi juuri kyseiselle
ammattiryhmälle yksilöityä ihmisoikeuskasvatuskoulutusta. Ihmisoikeuksien normatiivinen viitekehys ja sen moraalinen
perusta tulee näkyä opetuksessa. (Scheinin
1998, 47-52.) Tämän lisäksi ihmisoikeuksia tulee avata oikeudellisesti velvoittavina

sopimuksina. Opettajien ja opettajankouluttajien on tärkeä saada koulutusta ihmisoikeuksista kasvatuskontekstissa ja lisäksi koulutusta siitä, miten ihmisoikeuskasvatusta
käytännössä toteutetaan eri-ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Aineenopettajaksi opiskelevilla ja ammattioppilaitosten
ja korkeakoulujen opettajilla korostuu tarve
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käsitellä juuri oman opetettavan oppiaineen
kannalta keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä.
Jotta ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta keskeiset periaatteet ja käsitteet,
kuten vaikkapa osallisuus ja voimaantuminen sekä niiden ulottuvuudet, tulevat
tutuiksi, tulee periaatteita ja käsitteitä
tarkastella toistuvasti ja laajasti useista eri
näkökulmista. Monesti näitä käsitteitä
käytetään huolimattomasti ja kapeasti,
jolloin on esimerkiksi vaarana, että opiskelijoiden osallisuuden katsotaan toteutuvan, vaikka käytännössä näin ei olisi. Esimerkiksi oppilaskunnat edustavat usein
hyvin kapeaa ja näennäistä opiskelijoiden
osallisuuden toteutumista. Niihin valikoituu usein tietyntyyppinen opiskelija-aines
kulloinkin valintaprosessissa käytettävästä
menetelmästä riippuen. (ks. Gellin ym.
2015.) Esimerkiksi perusopetuksessa opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien
oppilaiden osallisuutta ja huolehtia oppilaiden mahdollisuudesta osallistua koulun
toimintakulttuurin kehittämiseen sekä
ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan
liittyvistä asioista. Oppilaille tulee myös
järjestää mahdollisuus osallistua koulun eri
suunnitelmien, myös opetussuunnitelman
ja järjestyssääntöjen valmisteluun. (Opetushallitus 2017.)
Opettajankouluttajan on hyvä pohtia
omaa esimerkkiään osana ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista oppilaitoksessa.
Ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta
jokaisen mahdollisuus osallistua laajamittaisesti erilaisissa oman elämän konteksteissa kuin yhteiskunnassakin on ihmisoikeusperiaatteiden toteuttamista arjessa
ja sitä kautta entistäkin tärkeämpi osa laadukasta ihmisoikeusperustaista koulutusta
(esim. Scheinin 1998, 48–49). Erityisen
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tärkeäksi osallistuminen nousee käsiteltäessä ihmisoikeuskasvatuksen sisältöjä. On
vaikea kuvitella, että ihmisoikeuskasvatusta voitaisiin toteuttaa, jos samaan aikaan
opiskelijoilla ei olisi mahdollisuutta esittää
näkemyksiään käsiteltäviin sisältöihin,
menetelmiin ja arviointitapoihin. Mahdollisuus osallistua edistää sitoutumista
yhteisiin tavoitteisiin ja saa aikaan myös
toimintaa ihmisoikeuksien hyväksi (Scheinin 1998, 49). Tähän liittyen on hyvä pohtia
esimerkiksi seuraavia asioita: Miten erilaisia
oppijoita tuetaan? Annanko opiskelijoilleni
erilaisia mahdollisuuksia opintojaksojen
suorittamiseen tukien näin opiskelijoiden
yksilöllisiä elämäntilanteita ja taipumuksia? Kuuntelenko opiskelijoiden ideoita ja
näkemyksiä kurssien opetusmenetelmistä ja
suorittamistavoista? Olenko etäinen auktoriteetti vai rohkaiseva keskustelija? Onko
oppimisympäristö kaikkien yhtäläistä arvoa
tukeva? Miten suhtaudun opiskelijoiden
keskeyttämiseen ja kysymyksiin?
Entä kun opiskelija esittää rasistisen tai
ihmisoikeuksien perusperiaatteita kyseenalaistavan kommentin? Opettajalla on velvollisuus työssään edistää ihmisoikeuksien
eetosta ja perustuslain ja opetussuunnitelman periaatteiden mukaisesti tuoda esiin
kyseisen koulutuksen arvoja ja tavoitteita
sekä tarvittaessa puuttua esimerkiksi
loukkaavaan kielenkäyttöön. Opiskelijan
kuunteleminen, ihmisarvoa kunnioittava
kielenkäyttö ja rakentava keskustelu ovat
kuitenkin tärkeitä. Minkäänlainen pilailu
ja iva toisinajattelijoita kohtaan ei ole sallittua. Samaan aikaan on pidettävä huolta
siitä, että opiskelijat ymmärtävät, etteivät
ihmisoikeudet ole vain ”makuasioita”, vaan
ne perustuvat myös oikeudellisesti sitoviin
sopimuksiin.

Ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikassa
käytetään samoja pedagogisia menetelmiä
kuin missä tahansa muussakin kasvatuksessa. Ihmisoikeuskasvatukseen sisältyvät osallistamisen ja voimaannuttamisen
tavoitteet edellyttävät kuitenkin yleensä
myös aktivoivien ja toiminnallisten menetelmien käyttöä (ks. esim. Hassi, Niemelä, Paloniemi, Piekkari & Wolde 2015;
Hassi 2016; Suomen Unicef 2015). Nämä
tavoitteet sopivat hyvin myös aikuisten
ihmisoikeuskasvatukseen. Pohdinta ja
ryhmätyöskentely soveltuvat hyvin ihmisoikeusteemojen käsittelyyn, vaikka myös
perinteisillä opettajajohtoisilla menetelmilläkin on aikansa ja paikkansa. On
tärkeää antaa opettajille monipuoliset valmiudet ihmisoikeuksista opettamiseen ja
toisaalta ihmisoikeusperustaisuuden kehittämiseen oppilaitoksessa ja omassa työssä.
Oli kyseessä mikä ikäryhmä tahansa, on
tärkeää, että sanat ja teot puhuvat samaa
kieltä. Jos opiskelija ei koe tulevansa kuulluksi ja olevansa osallinen opiskeluyhteisössä, on ihmisoikeusperiaatteista puhuminen ristiriidassa koulun käytäntöjen

kanssa. On itsestään selvää, että opiskelijan on vaikea sisäistää tunnilla esille tuotua
periaatetta kaikkien yhtäläisestä arvosta,
jos arjessa opettaja käytännössä kohtelee
oppilaita eri tavalla sukupuolen tai etnisen
taustan perusteella.
Ymmärtävätkö opettajat, että opiskelijat tekevät myös huomioita siitä, miten
aikuiset työyhteisössä tervehtivät ja ottavat
esimerkiksi eri etnisestä taustasta tulevan
siivoojan tai keittäjän osaksi työyhteisöä?
Ovatko jotkut oppilaitoksen henkilökunnasta enemmän ja itsestään selvempi osa
oppilaitosyhteisöä kuin toiset? Kenen mielipiteitä kysytään oppilaitoksen toimintakulttuuriin liittyviä päätöksiä tehtäessä?
Saavatko eri ammattiryhmät ja opiskelijat osallistua opetuksen ja oppilaitoksen
toiminnan suunnitteluun vai tapahtuuko
suunnittelu vain opettajia kuunnellen?
Mitä muita osallistamisen käytänteitä
oppilaitoksessa on kuin hyvin kapeaa osallistamista usein edustava oppilaskunta?
Riittävä koulutus ja vertaisryhmät auttavat
osaltaan tämän näiden kysymysten menestyksekkäässä ratkomisessa.

3.2. Instituutioiden rajoja rikkova yhteistyö
		 ja ihmisoikeuskasvatusmateriaalit
Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää ihmisoikeuskasvatuksen
toteuttamisessa ja monet kansalaisjärjestöt tekevätkin mielellään yhteistyötä eri
oppilaitosten kanssa. Kansalaisjärjestöt

tarjoavat niin materiaalia kuin asiantuntemusta ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseen oppilaitoksissa6. Ihmisoikeuskeskus ja järjestöt ovat tuottaneet myös
opetukseen sopivaa verkkomateriaalia niin

6. Ihmisoikeuskasvatusta tekeviä järjestöjä ovat muun muassa Ihmisoikeusliitto, Amnesty International ja
Suomen Unicef.
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opettajankoulutuksen kuin eri oppilaitosten käyttöön. Monet järjestöt tarjoavat oppi- ja opettajankoulutuslaitoksiin
asiantuntijoitaan vierailijoiksi kertomaan
kyseisen järjestön työn fokuksessa olevista
ihmisoikeuskysymyksistä. Osa järjestöistä
on myös kehittänyt asiantuntemustaan
esimerkiksi ihmisoikeus- tai globaalikasvatuksen menetelmällisinä asiantuntijoina.
Varsin ansiokas oppilaitosyhteistyö globaalikasvatuksen alueella ovat esimerkiksi
Maailmankoulu- -ja Maailma koulussa
-konseptit sekä koulujen henkilökunnan
täydennyskoulutukseen suunnattu Koulu
maailmaa muuttamaan -konsepti. Opettajille ja kasvattajille on kehitetty kansalaisjärjestöjen toimesta myös ihmisoikeudet.
net -verkkosivusto, joka sisältää hyviä harjoituksia kehittää niin omaa kuin oppilaiden ihmisoikeusosaamista ja -ymmärrystä.
Haasteen globaalikasvatusta ja ihmisoikeuskasvatusta tekevien järjestöjen toiminnalle aiheuttaa rahoituksen projektiluonteisuus, mikä vaikeuttaa pitkäjänteistä
yhteistyötä opettajankoulutuksen alueella.
Euroopan neuvoston demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatusta koskeva peruskirja
suositti jo vuonna 2010 että valtioiden
tulisi tukea kansalaisjärjestöjen ihmisoikeuskasvatusta. Nykyisellään rahoitusta
saaneet hankkeet ovat kuitenkin pääosin
lyhytaikaisia ja hyvin harva hanke sellaisenaan kattaa YK:n ihmisoikeuskasvatukselle ja -koulutukselle asetetut tavoitteet.
Jotta ihmisoikeuskasvatuksen kentälle
syntyisi sinne kaivattua systemaattisuutta
ja yhdenvertaisuutta, tarvittaisiin kipeästi
pidempiaikaisia rahoituskanavia ja pysyviä
rakenteita.
Asiantuntijavierailut tuovat hyvän ja
tarpeellisen lisän oppilaitosten ihmisoi-
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keuskasvatukseen, mutta ne eivät korvaa
opettajien koulutusinstituutioiden arjessa
toteuttamaa ihmisoikeuskasvatusta. Tätä
kasvatuksen aluetta ei voi ”ulkoistaa” asiantuntijoille. Pelkästään asiantuntijavierailuin toteutettu ihmisoikeuskoulutus antaa
helposti sellaisen viestin, että ihmisoikeusnäkökulma voidaan erottaa omaksi
alueekseen, joka voidaan pitää erillään
itse ammattiprofessiosta. Tällöin hyvääkin tarkoittava ihmisoikeusasiantuntija
voi vierailullaan pahimmassa tapauksessa
saada aikaan pikemminkin ihmisoikeusnäkökulman marginalisaatiota kuin integraatiota. Ihmisoikeuskasvatuksen on oltava
integroitu osa oppilaitoksen omaa toimintaa laadukkaiden ja kestävien tavoitteiden
aikaansaamiseksi. (ks. Matilainen 2011,
201–204; ks. myös Scheinin 1998, 52.)
Opettajankouluttajille suunnatut ihmis-
oikeuskasvatuksen koulutukset ja täydentävät opinnot ovat tärkeä osa opettajankoulutuksen laadukasta kehittämistä.
Opettajat ja opettajankouluttajat voivat
myös pyytää järjestöiltä apua ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseen oppilaitoksessa
sekä vinkkejä ihmisoikeusosaamisen päivittämiseen. Kun opettajankouluttajilla on
riittävät tiedot ja taidot ihmisoikeuskasvatukseen, he voivat myös tehdä perusteltuja
valintoja asiantuntijavierailujen tarpeellisuudesta. Scheinin (1998, 52) suosittelee
myös opettajankouluttajille järjestettyjen
ihmisoikeuskasvatuskoulutusten ohella
ulkopuolisten asiantuntijoiden tarvittaessa
pitämiä kokonaisia kursseja yksittäisten
vierailijaluentojen sijaan.
Oppilaitoksen ihmisoikeuskasvatusta
kehitettäessä on tarkasteltava opetuksen
lisäksi koko koulun toimintakulttuuria ja
sen ihmisoikeusperustaisuutta. Lisäksi on

tärkeää miettiä, miten opetuksessa käytettävät materiaalit tukevat tai hankaloittavat
oppilaitoksen ihmisoikeuskasvatusta. Väitöstutkimukseni mukaan lukion opettajilla
ja opiskelijoilla oli yleensä positiivinen
asenne ihmisoikeuskasvatukseen liittyviin
kansalaisjärjestöjen julkaisemiin materiaaleihin. Näitä ihmisoikeusoppimateriaaleja ei oltu kuitenkaan juurikaan käytetty
(Matilainen 2011, 160–162; 207–208). On
tärkeää pohtia, miten järjestöjen tuki oppilaitoksille onnistuisi parhaiten ja miten
opettajien näkökulmat saataisiin mukaan
jo materiaalien suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan varmistaa materiaalien tarve
ja käyttökelpoisuus oppilaitoksissa. Myös
yhteistyön tiivistäminen eri tahojen kuten
oppilaitosten ja materiaalien tuottajien
välillä on välttämätöntä. (Ks. Matilainen
2011, 201–204.) Järjestöjen olisikin syytä
kuunnella jo materiaalien visiointivaiheessa oppilaitosten edustajia. Järjestöissä
voitaisiin myös nimetä ”oppilaitoskummeja”, jotka olisivat yhteydessä oppilaitoksiin, jakaisivat materiaalia ja neuvoisivat

materiaalien käytössä. Vaikka joillakin järjestöillä tällaista oppilaitosvierailutoimintaa jo onkin, monipuolisten materiaalien
käyttö on kaiken kaikkiaan melko vähäistä.
Oppikirjoilla on vielä nykyaikanakin varsin
kiistämätön asema koulussa, eikä digiaika
näytä muuttaneen tätä tosiasiaa.
Erillisten ihmisoikeuskasvatusmateriaalien lisäksi on tärkeää saada ihmisoikeuskasvatus olennaiseksi osaksi oppilaitoksissa
käytettäviä oppikirjoja ja muita perusopetusmateriaaleja. Jos näin ei tapahdu, on
vaarana, että ihmisoikeuksiin liittyvät sisällöt jäävät toissijaiseksi. Tärkeää olisi saada
myös kaupalliset kustantajat ymmärtämään
ihmisoikeuskasvatuksen velvoittavuus ja
sen keskeinen rooli koulutusjärjestelmässä.
Monet oppikirjat ovatkin tutkimuksissa
paljastuneet puutteellisiksi globaali- ja
ihmisoikeuskasvatuksen saralla (ks. esim.
Mikander 2016). Olisikin tärkeää myös
kehittää oppikirjankirjoittajien koulutusta
keskeisenä osana kirjantekoprosessia ja
tarjota tähän mahdollisuuksia esimerkiksi
apurahojen turvin.

4. Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmisoikeuskasvatusta ja koulutusta ei tällä hetkellä toteuteta riittävästi ja tarpeeksi laadukkaasti. Tiedossa on kuitenkin monia
mahdollisuuksia ihmisoikeuskasvatuksen
tehostamiseksi. Niitä on osaltaan aiemmin
esitelty jo esimerkiksi Ihmisoikeuskeskuksen selvityksessä, jossa käsiteltiin ihmisoikeuskasvatusta erilaissa virallisissa kasvatuskonteksteissa (Levamo 2014, 105–108;
Toivanen 2014, 118–119) ja Opetus- ja

kulttuuriministeriön selvityksessä (Rautiainen ym. 2014, 86-88).
Ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen
ei ole mahdoton tai edes kovin haastava
tehtävä. Se vaatisi kuitenkin aiempaa
vahvempaa sitoutumista ihmisoikeuksia
edistävän kasvatuseetoksen ja -käytänteiden kehittämiseksi. Opettajankoulutuslaitokset, niin opettajakorkeakoulut kuin
yliopistolliset, voivat yhteistyössä muuttaa
nykyisiä käytänteitä varsin nopeasti ja jou-
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hevasti, kuten vaikkapa tämänkin projektin
(Demokratia ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa 2016-2017) puitteissa on
huomattu. Kehitys lähtee kuitenkin siitä,
että nykyiset haasteet hyväksytään todellisina ja tarjottuihin mahdollisuuksiin tartutaan täysin rinnoin niin opettajankouluttajien kuin opettajien toimesta. Suomessa
on nykyään jo varsin laaja ja osaava kansalaisyhteiskunnan kenttä täynnä osaavia järjestöjä ja muita toimijoita. Ihmisoikeudet.
net-verkkosivusto on hyvä esimerkki tällaisen toiminnan jalkautumisesta opettajien
käyttöön.
Vaikka ihmisoikeuskasvatuksen nykytilanne ei ole vielä läheskään toivotulla
tasolla, se ei tarkoita, etteikö se sitä voisi
olla tulevaisuudessa. Nykyiset yhteiskun-

nalliset tendenssit todistavat, että ihmisoikeusasiat ovat entistä enemmän pinnalla.
Niitä ei tule siis sivuuttaa olankohautuksella vain, koska ”Suomessa asiat ovat
jo niin hyvin”. Ottamatta kantaa siihen,
mikä tilanne Suomessa on ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta, tulee ihmisoikeuksien toteutumista, huomionottamista
ja leviämistä jatkuvasti edistää. Tässäkin
asiassa pitkälle kehittynyt ja resursseiltaan hyvässä asemassa oleva Suomi voi
olla suunnannäyttäjä. Selkeillä ja loogisilla
kehitysaskelilla Suomi voi implementoida
kattavasti kaikille koulutusasteille toimintatapoja, joilla varmistetaan sellainen
yhteiskunta, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olla ihonväristä, iästä tai sosiaalisesta statuksesta riippumatta.
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Demokratiakasvatuksen
lähtökohdat ja perusperiaatteet

teoreettisia lähtökohtia, miten ne ovat
muotoutuneet ja miten niitä voi opettajan
työssä tarkastella sekä kuinka niiden tulisi
toimia kaiken toiminnan lähtökohtina.
Toisaalta pohdimme millaista ajattelutapaa
ja tulokulmaa kasvattajan olisi hyvä vaalia,
jotta demokratia voisi toteutua erilaisissa
kasvatuskonteksteissa kuin niiden ulkopuolellakin. Lähestymme ilmiöitä kriittisyyden näkökulmasta, joka tarkoittaa,

että kasvattajan olisi tärkeää olla kriittinen
niin itseään kuin kasvatuksenkin sisältöjä
kohtaan, jotta tasa-arvoinen kasvatus voisi
toteutua. Kaiken toiminnan pitäisi perustua ajatukselle, että maailma on pluralistinen eli sellainen, jossa elää monia erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia tapoja olla.
Vaikka kasvattajina ymmärrämme tämän
unelman haasteen, se ei tarkoita, etteikö
sitä pitäisi tavoitella.

Perttu Männistö & Aleksi Fornaciari | Jyväskylän yliopisto

1. Tausta
1.1. Demokratia ja kasvatus

Johdanto
Kasvatus tunnistetaan yleisesti pyrkimyksenä vastata tulevaisuuteen ja sen
vaatimuksiin. Tällaisesta ajattelusta kielii esimerkiksi se, että Unicefin mukaan
juuri koulutus on paras tapa rakentaa
tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Näin uskoi myös demokratiakasvatuksen oppi-isänä tunnettu John
Dewey tasan 100 vuotta sitten julkaistussa
teoksessaan Democracy and Education.
Deweyn hahmotelman mukaan demokratiakasvatuksen lähtökohtiin sisältyy oletus
siitä, että rakentamalla maailmaa yhdessä
rauhanomaisesti, voidaan saavuttaa kaikille
parempi yhteiskunta. Kyky ja halukkuus
osallistua tähän kunnianhimoiseen prosessiin saadaan hänen mukaansa kasvatuksen
kautta.
Deweyn jalanjäljissä voidaankin todeta,
että kun puhutaan tasa-arvoisten yhteiskuntien kehittämisestä, demokratiakasvatus
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(democracy education) on hyvä termi kuvaamaan sitä kokonaisvaltaista ja moniulotteista tehtävää, josta oikeudenmukaisemman maailman rakentamista kuvaavassa
prosessissa on kyse. Yksinään demokratiaopetus kuulostaa siltä kuin demokratiakasvatus olisi ainoastaan «opettamista
demokratiasta» ja sen teknisistä piirteistä.
Demokraattinen kasvatus taas antaa sellaisen kuvan, että sisällöllä ei ole väliä, kunhan itse pedagogiikka on demokraattista
(ks. esim. Biesta 2006a). Demokratiaan
kasvamisessa tarvitaan molempia.
Tässä artikkelissa käsittelemme demokratiakasvatusta monesta eri näkökulmasta. Demokratiakasvatusta ei tulekaan
ymmärtää yksinkertaisesti perinteisessä
didaktisessa kehyksessä, vaan ilmiössä
on kyse laajasti holistisesta tulokulmasta
kasvatukseen ja koulutukseen. Näin ollen
käsittelemme ilmiön kannalta olennaisia

Nyky-yhteiskuntien kehitystä ja niiden sisältämiä ilmiöitä ei voida erottaa
demokratiakasvatuksen lähtökohdista
ja tavoitteista. Demokratiakasvatuksen
perimmäisenä tarkoituksena on kasvattaa
kansalaisista demokraattisen yhteiskunnan jäseniä. Kuitenkin demokraattisten
yhteiskuntien muuttuvan luonteen ja jatkuvan ilmiöiden polemisoinnin takia on
vaikeaa, ellei jopa paradoksaalista antaa
tarkasti raamitettuja ohjeita siihen, miten
demokratiakasvatusta tulisi parhaiten
toteuttaa. Joitain yleisesti hyväksyttyjä
perusperiaatteita on kuitenkin mahdollista nimetä.
John Deweylle hyvä kasvatus on aina
lähtökohtaisesti demokraattista (Dewey
2004). Tällaisessa kasvatuksessa on kyse
vallan ja vastuun jakamisesta. Olivatpa
kohteena sitten lapset, nuoret tai aikuiset,
tulisi kasvattajien pyrkiä jakamaan sekä
valtaa että vastuuta heti kasvatussuhteen

alusta lähtien. Tällaisella toiminnalla voidaan nähdä olevan useampia merkityksiä
yksilön demokraattisen kehityksen kannalta. Lähtökohtaisesti asiassa on kyse
kuitenkin siitä, että oppijoiden autonomiaa
vahvistetaan, kun he saavat ja joutuvat itse
ottamaan vastuuta omasta ympäristöstään,
toisistaan ja oppimisestaan. Tämä edellyttää, ettei opettaja ole toiminnan yläpuolella
oleva auktoriteetti, jolla on parhaat ja ehkä
jopa ainoat oikeat ratkaisut kaikkiin tilanteisiin.
Jos tavoitteena on mahdollisimman
itseohjautuvan yksilön tuottaminen, kuten
opetussuunnitelmat ja modernien yhteiskuntien sivistysihanteista kumpuava ajattelu vaativat, demokraattiset periaatteet
tulee implementoida jokaiseen kasvatustilanteeseen. Monia demokraattisen yhteiskunnan toimintoja pidetäänkin helposti
itsestäänselvyyksinä ja usein ilmiöiden
syvällisempi ymmärtäminen jää kesken-
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eräiseksi. Siksi demokraattisessa yhteiskunnassa toimimista ja osallistumista tulisi
opettaa niin varhain ja niin laajasti kuin
mahdollista, pyrkien tukemaan prosessin
jatkumista koko elämän ajan. Demokratiakasvatus tulisikin näin ollen nähdä niin
opettajien kuin opetettavienkin koko elämän ajan kestävänä prosessina.
Demokratiakasvatuksen kannalta olennaista on politiikan ja poliittisen käsitteiden
ymmärtäminen niiden laajassa muodossa.
Ymmärrys siitä, miten politiikka toimii
yhteiskunnan eri tasoilla, on jokaisen kansalaisen perusoikeus ja –velvollisuus. Toimivan demokratian kannalta on olennaista,
että yksilöt omaksuisivat perustiedot ja
taidot siitä, miten yhteiskunnat karkeasti toimivat ja miten sen kehitykseen voi
vaikuttaa. Politiikka ja yhteiskunnalliset
tapahtumat eivät saa typistyä etäisiksi ilmiöiksi, joihin yksilö kokee kiinnostusta ainoastaan vaalien aikaan (Syrjäläinen, Värri,
Piattoeva & Eronen 2006). Onnistuneen
demokratiakasvatuksen seurauksena valveutunut toimija kykenee ymmärtämään,
kuinka politiikassa on kyse ihmisten hallinnasta, oli kyse sitten valtion tason tai
vain arjen politiikasta. (esim. Cruikshank
1999; Foucault 1981). Ajassa, jossa esiintyy
monia pluralistisen1 demokratian kannalta
haastavia ilmiöitä ei kasvamista demo-

kraattisen yhteiskunnan jäseneksi, voida
varsinkaan demokratiakasvatuksen näkökulmasta olettaa tapahtuvan automaattisesti. Tämä vaatii myös, että kasvattajan
itsensä on lähtökohtaisesti ymmärrettävä
esimerkiksi poliittisen ja edustuksellisen
politiikan väliset erot. Useimmiten suomalaisessa puheessa käsite politiikka mielletäänkin ainoastaan puoluepolitiikkana eli
edustukselliseen demokratiaan liittyvänä
käsitteenä, johon kuuluu yksilöiden tasolta
äänestäminen ja politiikan seuraaminen.
Politiikka laajemmin käsittää kuitenkin
kokonaisuudessaan kaikki ilmiöt ja asiat,
jotka määrittävät sitä, miten yhteiskunta
toimii ja muotoutuu eri ihmisten ja heidän
muodostamien ryhmien välisenä toiminta.
Tässä kohdassa viittaamme lisäksi identiteettipolitiikkaan, joka tarkoittaa yksilöiden toimintaan liittyvänä erontekona
(ks. Mouffe 2000) eli poliittisena2. Ilmiö
käsittää käytännössä sen ihmisten toiminnan, jossa maailma jaetaan omasta näkökulmasta meihin ja heihin (suomalaiset ja
ei-suomalaiset, minun puolellani olevat ja
minua vastaan olevat ja niin edelleen).
Yksinkertaisimmillaan demokratiakasvatuksessa on kyse niiden taitojen,
sääntöjen ja ymmärryksen opettamisesta,
joita tarvitaan ihmisten kanssa toimiessa.
Erilaisuuden ymmärtäminen, yhteistyö-

1. Pluralismi tarkoittaa erilaisten tapojen arvostamista ja kunnioittamista. Toisin sanoen demokratian
perusehtona tulisi olla, että ”paras vaihtoehto” on jatkuvasti neuvottelun alainen.

2. Poliittisen tärkeimpiä muotoilijoita on Carl Schmitt teoksessaan Poliittisen käsite (2015). Kirjassaan
Schmitt väittää, että käsite poliittinen tarkoittaa ilmiötä, jossa maailmaa jaetaan ”me-he” -kategorioihin.
Toisin sanoen Schmitt esittää, että ihmisen on helpompi ymmärtää oma asemansa yhteiskunnassa ja
maailmassa ennemmin sen perusteella, mikä hänen asemansa ei ole. Schmittin väite tulisi ottaa vakavasti,
jotta nyky-yhteiskunnissa alati laajeneva me-he -vastakkainasettelu voitaisiin saada hallintaan. Tutkimukset
osoittavatkin, että ihmiset joita pidämme itsemme kanssa samanlaisina, tuntuvat meistä luotettavammilta ja
helpommin lähestyttäviltä (esim. Delhey & Newton 2005).
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taidot ja moraalinen hahmotuskyky auttavat ymmärtämään sitä, miten yhteiskunnat toimivat ja rakentuvat arjen tasolla ja
miten niitä voidaan kehittää oikeudenmukaisesti. Politiikan ymmärtäminen
”laajasti”, niin hallinnon kuin arjenkin
tasolla puolestaan auttaa tunnistamaan
näitä prosesseja ja arviomaan erilaisia sosi-

aalisia kehityskulkuja. Kaikkeen ihmisten
välisten vaatimusten yhteensovittamiseen
kuuluvat lisäksi olennaisesti kompromissit
ja päätökset, jotka eivät miellytä kaikkia.
Demokraattinen toiminta on monilta osin
neuvottelua ja sovittelua näiden eriävien
tavoitteiden, tarpeiden ja mielipiteiden
välillä.

1.2. Sosialisaation suhde demokratiakasvatukseen
Vaikka kasvatuksella voidaan nähdä olevan
myös tulevaisuuteen orientoiva tehtävä,
on sen tärkein tavoite kuitenkin tehdä
kasvatettavista sen yhteisön jäseniä, jossa
kasvatus tapahtuu. Tästä kasvatustavoitteesta käytetään nimeä sosialisaatioprosessi. (ks. Bertram 1989.) Tämän prosessin
kautta yksilöt sisäistävät ne toimintamallit,
uskomukset ja arvot, jotka tekevät meistä
(kansallisten) yhteisöjemme jäseniä. Sosialisaatioprosessin ajatuksen vaikutus näkyy
esimerkiksi kansallisen tason opetussuunnitelmissa, sillä niiden tehtävä on ohjata ja
yhtenäistää eri kulutusyksiköiden toimintaa Suomessa3.
Sosialisaatioprosessin seurauksena
opimme yhteisömme arvostamia ”hyvän
kansalaisen” toiminta- ja ajattelumalleja.
Nykyään tähän voi liittää laajemmin myös
tavoitteen sosiaalistumisesta yleiseurooppalaisiin arvoihin ja todellisuuteen (ks.
POPS [Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet] 2014). Vaikka iso osa tästä
ymmärryksestä sisäistetään implisiittisesti

yhteisön toiminnan kautta, ei julkisen
koulutuksen merkitystä tule suomalaisessa
kontekstissa vähätellä (Ikonen 2000).
Vaikka omaan yhteisöön kasvaminen on
tärkeä osa kansalaisuutta, ajatus sosialisaatiosta näyttäytyy monien kasvatusteoreetikoiden parissa ongelmalliselta, sillä sen
ajatellaan tarkoittavan kritiikitöntä ja epäautonomista ”sopeutumista” ympäröivään
yhteiskuntaan (esim. Kivelä 1997).
Ikonen (2000) on pohtinut omassa
artikkelissaan sitä, onko sosialisaation ja
kasvatuksen suhde todellakin aina passiivista sopeutumista. Ikosen (mt. 45)
mukaan sosialisaation prosessia ei tulisikaan yksinkertaistaa liikaa. Hänen mielestään suomalaisen yhteiskunnan sosialisaatioon on nimittäin nykyään sidottu
myös kriittisyyden ja maailman monimuotoisuuden ymmärtämiseen tarvittavia
kansalaistaitoja (ks. myös Malama, tässä
teoksessa). Ajatukseen on helppo yhtyä,
jos tarkastelee vaikkapa uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa, jossa on nos-

3. Miten OPS:n ja hyvän yhteiskunnan vaatimukset resonoivat? (Kts. esim. Harni & Saari 2016.)
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tettu keskiöön demokratiaan, dialogiin ja
aktiiviseen toimijuuteen liitettäviä arvoja
(ks. POPS 2014). Jos kasvatustehtävän
tavoitteet linkittyvät sosiaalistamiseen
demokraattiseksi miellettyyn yhteiskuntaan, näyttää prosessin päämääriin sitoutuminen suotavalta. Asia ei kuitenkaan
ole näin yksinkertainen, vaan kasvatuksen
päämääristä puhuttaessa tulee ymmärtää
demokraattisten yhteiskuntien monimut-

kainen luonne. Tämä on tärkeää siksi,
että modernin demokratian peruspilarina
voidaan nähdä maailman ja siinä asuvien
ihmisten moninaisuus. Kansalliset opetussuunnitelmat ja muut viralliset kasvatusta
ohjaavat asiakirjat ja toimintavat edustavat
kuitenkin aina tietynlaista totuutta. Kasvattajan ei näin ollen tulisi ajatella, että
virallisesti sovittu näkökulma olisi aina
paras mahdollinen kaikille.

1.3. Demokratiakasvatuksen haasteet
Kasvatuksen kansallisen tason tavoitteissa
ja sivistyksellisissä päämäärissä voi nähdä
elävän ristiriitaisia sisältöjä. Tällainen on
esimerkiksi haaste yksilön ja yhteisön tarpeiden yhteen liittämisestä (esim. Mouffe
2005). Rautiainen, Vanhanen-Nuutinen
ja Virta (2014, 23) toteavatkin, että kansalaiskasvatus ja demokratiakasvatus eivät
ole automaattisesti yhteneväisiä, vaan
kansallista etua tavoittelevat sisällöt voivat
johdattaa selkeästi demokratian kanssa
ristiriidassa oleviin päätöksiin ja toimintamalleihin. Hallinnolliselta tasolta esimerkkinä voidaan mainita länsimaiden pakolaispolitiikka, jossa vastakkain ovat usein
nationalismi ja demokraattisten yhteiskuntien perusarvot kuten yleismaailmalliset
ihmisoikeudet. Demokratiakasvatukseen
vaikuttavana ristiriitaisena päämääränä
voidaan puolestaan pitää kilpailuyhteiskunnan kulttuuria, joka korostaa yksilöllisyyttä ja yksin pärjäämistä.
Kilpailuyhteiskunnan arvoihin sitoutuva kasvatus sisältää implisiittisesti sen
ajatuksen, että pärjätäkseen vallitsevassa
kilpailussa yksilön tulee omaksua jatku-
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vasti omaa ja erityisesti kansallista kilpailuetua parantavia, uudenlaisia tietoja,
taitoja ja ajattelumalleja. Tämä asettaa
haasteita niin yksilöille kuin koulutukselle,
koska tällöin kasvatuksen tavoitteiden korkeimmaksi päämääräksi saattavat nousta
sellaiset tekijät, jotka linkittyvät pääosin
valtion kilpailukykyyn globaaleilla markkinoilla. Ihmiset tekevätkin yhä enenevissä
määrin tulevaisuutensa kannalta relevanttia ”koulutusshoppailua”, vaatien sellaisia
tutkintoja, jotka auttavat heitä kilpailussa
työmarkkinoilla tai joihin julkinen diskurssi
heitä ohjaa (Kinnari & Silvennoinen 2015).
Tällaisessa diskurssissa aktiivisen kansalaisuuden ja itsensä kehittämisen peruspiirteet
nivoutuvat ajatukseen elinikäisestä oppimisesta. Tässä ajatustavassa jatkuva uuden
oppimisen ja kehittymisen pakko määrittää sen, pärjääkö yksilö kilpailussa vai ei ja
sen onko hänestä hyötyä yhteiskunnalle
(ks. Bauman 2013; Biesta 2006b; Brunila,
Onnismaa ja Pasanen, 2016; Viren & Vähämäki 2016; Vähämäki 2015; Värri 2002).
Nykyisissä kasvatusta ohjaavissa teksteissä, niin kansallisissa kuin ylikansalli-

sissa (esim. EU:n ohjausasiakirjat) (itse)
aktiivisuus on nostettu hyvin keskeiseen
asemaan. Usein kuitenkin käsitys aktiivisuudesta näyttäytyy näissä keskusteluissa
hyvin kapeana, esimerkiksi yrittäjyyshenkisenä oman osaamisensa tunnistamisena
ja sen myymisenä (esim. Brunila ym. 2016)
tai aktiivisena osallistumisena ympäröivän
yhteiskunnan kehitykseen silloin, kun
yksilö voi edistää globaalia kilpailukykyä
(esimerkiksi jatkuva innovointipakko ja
pyrkiminen aina parempaan). Yhtä lailla
monissa yhteistyötaidoissa taas on kyse
opportunismista eli siitä, että yksilö kykenee tunnistamaan parhaat henkilöt hänen
oman tuottavuutensa tehostamiseen (esim.
Syrjäläinen ym. 2006) sen sijaan, että hän
oppisi tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, silloinkin kun heistä ole suoraa
ja välitöntä hyötyä hänen oman tuottavuutensa kannalta. Demokratiakasvatuksen
toteuttaminen on näin ollen haastavaa, jos
globaalissa maailmassa tärkeimpiä omaksuttavia asioita ovat kilpailukykyä edistävät
teemat ja sisällöt (Pyykkönen 2014).
Demokraattisen ajattelun ja toimintatapojen kehittäminen vaativat aikaa ja
rauhaa. Solidaarisuuteen ja toisten kunnioittamiseen perustuvien yhteistyötaitojen
kehittäminen tarvitsevat näin ollen kilpailusta vapaata tilaa. Demokratiakasvatuksen
näkökulmasta tuntuukin paradoksaaliselta, miten nykyisessä yhteiskunnallisessa
eetoksessa, jatkuvan toisia vastaan kilpailemisen ja yhteistyön ja solidaarisuuden
kehittymisen välillä ei nähdä minkäänlaista
ristiriitaa. Lähtökohtaisesti kilpailukykyä
ja tuottavuutta korostava koulutus tekee
kuitenkin yksilöiden keskinäisen yhteistyöhalun ja solidaarisuuden haastavaksi.
Värrin (2002) mukaan jatkuvaan kilpailuun

perustavassa yhteiskunnassa vallitsee pelko
siitä, että yksilö menettää asemansa jollekin toiselle, jos hän ei elä jatkuvassa muutoksen tilassa, aina valmiina kehittymään
paremmaksi (ks. myös. Bauman 2002).
Monet, uudet vahvasti kasvatusdiskurssiin sisältyvät nykyvaatimukset hyvälle kasvatukselle sisältävät monia demokratialle
tyypillisiä piirteitä ja arvoja, joiden lähempi
tarkastelu osoittaa niissä esiintyvän joitain
sisäisiä ristiriitoja (esim. Pyykkönen 2014,
ks. myös POPS 2014). Nykyisen taloudellis-teknologisessa diskurssissa esiintyvän
arvomaailman voikin nähdä haastavan
tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ihanteet kasvatuksen eettisinä
kivijalkoina. Näin ollen kasvatustehtävän
kannalta keskeiseksi tavoitteeksi nousee
opettaa opiskelijoita ymmärtämään valtaa
ja sen vaikutusta sekä sitä, miten sosiaalinen oikeudenmukaisuus voisi toteutua.
Kasvattajien kannalta olennaisinta onkin
ymmärtää, että ympäröivä yhteiskunta
saattaa sosiaalistaa kasvatettavat hyvin
erilaisiin arvoihin kuin, mitä koulutusinstanssi arvojensa valossa tavoittelee.
Demokratiakasvatuksen problematiikka
kiteytyy siis kysymykseen siitä, miten
yhdistää yksilöllisyyttä ja yksilöä korostava kulttuuri yhteisöllisyyteen ja kasvatuksen demokraattisiin päämääriin. Tämä
on vielä monille teoreetikoillekin epäselvää
(ks. Biesta 2006a). Esimerkiksi Bauman
(2002) katsoo, että nykyään demokratiaa
edistävän kehityksen päätavoitteena tulisi
olla yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden välimatkaa yhteen kurovien siltojen rakentaminen. Hänen mukaansa elämänpolitiikka
eli todellisuuden havainnointi yksilöiden
omasta kokemusmaailmasta kumpuavana
on aiheuttanut sen, että ymmärrys sosiaa-
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lisen ympäristön vaikutuksesta ihmisten
toimintaa rajoittavana ja muokkaavana
tekijänä on painunut taka-alalle. Yhteiskuntafilosofi De Tocqueville (2003) julisti
jo 1900-luvun taitteessa, että yhteiskunnasta eriytyneet yksilöt ovat kansalaisen
pahin uhka. Hänen mukaansa nämä yksilöt
eivät pyri kehittämään ympäröivää yhteiskuntaa, koska heitä eivät yhdistä yhteiset
päämäärät.
Demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaisten eli myös kasvattajien tulee
sitoutua ehdoitta tasa-arvon, vapauden
ja ihmisoikeuksien noudattamiseen (ks.
Mouffe 2000). On kuitenkin ilmeistä,
että itsenäisissä kansallisvaltioissa esiintyy rinnakkain myös monia muita arvoja,
mistä esimerkiksi ääriajattelun, populismin ja muukalaisvihan pinnalle nousu
kielii. Vaikka tällaiset arvot voidaan nähdä
valtaosin vastakkaisina demokraattisille
periaatteille, esiintyy niitä myös maailman
demokraattisimpana pidetyissä valtioissa
kuten Suomessa (ks. Freedom House
2017). Tämän voidaan nähdä kielivän siitä,
etteivät demokraattiset valtiot ole millään
tavalla vielä ”valmiita”, vaan demokratiaa
tulee kehittää ja edistää jatkuvasti. Se, että
nämä ajattelutavat voidaan nähdä vastakkaisina demokraattisille periaatteille ei silti

muuta sitä, että erilaisten näkökantojen
ymmärtäminen tulee nähdä perimmäisesti
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistävänä
asiana. Ymmärtämättömyys ja tietynlaisten
ajatustapojen ylistäminen ainoina oikeina
ei toisin sanoen ole demokraattista ja
perustuu lähtökohtaisesti ulossulkemiseen.
Yhtä lailla puheet tiettyjen ajattelutapojen
kriminalisoimisesta tai alati lisääntyvästä
ihmisten tarkkailusta ovat nekin kyseenalaisia keinoja ja itsessään ristiriidassa
vapaan demokratian periaatteiden kanssa
(ks. Bauman 2002). Silti on tärkeää erottaa
äärimmäisten ja tuhoavien ajattelutapojen
ymmärtäminen ja niiden hyväksyminen.
Kokonaisuutena siis pyrittäessä kohti
”toimivaa demokratiakasvatusta”, että
kasvattajat ymmärtävät ympäröivän sosiaalisen maailman ilmiöitä ja niiden vaikutusta yksilöihin ja heidän epäformaaleihin
kasvualustoihinsa. Demokratiakasvattajilla
on kasvatuksellinen vastuu havaita ja paljastaa sellaiset yhteiskunnalliset, taloudelliset tai teknologiset ilmiöt, jotka estävät
tässä ajassa ihmisiä tavoittelemasta tasaarvoisesti ja oikeudenmukaisesti hyvää,
humaania ja demokraattista elämää. Tässä
kasvattajat tarvitsevat tarkkaa demokraattista silmää ympäröivän yhteiskunnan tarkasteluun.

2. Demokraattisen ajattelun lyhyen lyhyt historia
2.1. Valistus ja kriittinen ajattelu
Nykyisistä sivistystä ohjaavista periaatteista puhuttaessa tulee ymmärtää, mikä
vaikutus valistuksen ajalla on niihin ollut.
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Valistuksen perusideologiana oli vapauttaa ihminen ajattelua ohjaavista auktoriteeteista, kuten kirkosta. Tavoitteena

oli saattaa modernin ihmisen ajattelu irti
dogmaattisuudesta ja mystiikasta. Ajatuksen perusperiaatteet eivät ole muuttuneet,
vaan kriittinen ajattelu sekä autonominen
ja tiedostava yksilö ovat edelleen laajalti
demokraattisen toiminnan ja nykyisen
kasvatusajattelun keskiössä (ks. Aittola &
Suoranta 2001; POPS 2014).
Valistuksen ajan ajattelijoille ihmisyyden kasvun päämääränä oli autonominen
yksilö, joka kykenee ymmärtämään maailmaa omista lähtökohdistaan (ks. Kant
2007; Lessing 2007). Toisin sanoen ajattelussa korostettiin yksilöä suhteessa ympäristöön ja annettiin erityistä painoarvoa
kyvylle toimia ja ajatella itsenäisesti; vapautua itseaiheutetusta alaikäisyydestä (Kant
2007). Tämä lähtökohta on todettu usein
ongelmalliseksi. Esimerkiksi Kant totesi,
että yksilöt oppivat hallitsemaan arkaaisia
halujaan tai kykenevät jopa tekemään ne
olemattomiksi kasvatuksen avulla. JeanJacques Rousseaun (1779) mukaan kasvatuksessa tulisi korostaa yksilön luonnollisia tarpeita ja mieltymyksiä, jotta voidaan
saada aikaan vapaaseen, hyveelliseen ja
itsenäiseen toimintaan kykenevään yksilö.
Kasvatussuhde on kuitenkin perimmiltään aina riippuvuus- ja valtasuhde, mistä
seuraakin dilemma: miten yksilöt voidaan
kasvattaa aidosti autonomisiksi?
Ikosen (2000) mukaan ratkaisuna autonomiaan kasvattamisen ongelmaan voisi
olla se, että kasvatustavoitteisiin lisätään
kriittisyyden vaatimus, joka tarkoittaisi
sekä kasvattajan itsekriittisyyttä kasvatuksen tavoitteita kohtaan että kriittisyyden
istuttamista kasvatettaviin. Tämä ei kuitenkaan ole ratkaisu kasvatuksen paradoksiin eli siihen, miten kasvatettavat voidaan
sitouttaa demokraattisen yhteiskunnan

arvoihin ja samalla pyrkiä kasvattamaan
heistä autonomisia ajattelijoita, jotka tarpeen vaatiessa kykenevät tunnistamaan ja
muuttamaan nyky-yhteiskunnassa esiintyviä ongelmakohtia. On myös kysyttävä,
kuinka itsekriittinen (ammatti)kasvattaja
kykenee olemaan työnsä ehtoja ja lähtökohtia kohtaan.
Kasvattajan itsekriittinen ja reflektiivinen suhde kasvatuksen periaatteisiin ja
tavoitteisiin tulee nähdä kaikesta huolimatta demokratiakasvatuksen lähtökohtana. Kriittisyys kasvatuksen ehtoja kohtaan on demokratian kannalta merkittävä
siitä syystä, kasvatussuhteessa on aina kyse
valtasuhteesta. Tämän suhteen erilaiset
piirteet ja siinä esiintyvät ongelmakohdat
ja mahdollisuudet tulee tunnistaa ja erityisesti tunnustaa. Yhteiskunta, sen instanssit
ja valtuuttamat toimijat, kuten opettajat,
ovat osa sitä valtaa, jota valtio kansalaisiinsa kohdistaa. Tämän poliittisen lähtökohdan ymmärtäminen on elintärkeässä
roolissa toimivassa demokratiakasvatuksessa. Rousseauta (1779) mukaillen lapsia
olisi siis suojeltava yhteiskunnan turmelevalta vaikutukselta.
Kuten edellä on todettu, on täydelliseen autonomiaan kasvattaminen käytännössä mahdotonta ja ehkä tarpeetontakin.
Voidaan kuitenkin todeta, että ajattelun
autonomia (ks. esim. Adorno & Becker
1983) ja sitä seuraava mahdollisuus yksilön
vapautumiseen, on tärkeä osa demokratiakasvatuksen perusperiaatteita. Se, että yksilöt kykenisivät tekemään auktoriteetteihin
perustuvien johtopäätösten sijaan kriittisiä,
oikeudenmukaisia ja tarkkaan perusteltuja
johtopäätöksiä, on valistuksen peräänkuuluttuma ajatus ja tärkeä osa demokraattista toimintaa. John Dewey (2004
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[1916]) näkikin, että hyvä yhteiskunta
koostuu kriittisistä kansalaisista, jotka pystyvät yhteistyöllä luomaan parempaa, tasaarvoisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.
Tämän paremman tulevaisuuden luominen
vaatii kuitenkin tarkastelemaan, mikä nykyyhteiskunnassa vaatii kehitystä. Demokraattinen toiminta muuttuu käytännössä
mahdottomaksi, jos yksilöt sosiaalistuvat
kritiikittömästi ympäröivään yhteiskuntaan ja näkevät sen valmiina ja parhaana
tai mahdottomana muuttaa. Kuitenkin
puhuttaessa yhteiskunnan muuttamisesta

tai kehittämisestä, ei ole itsetarkoitus,
että kaikkien tai kaiken toiminnan pitäisi
suuntautua (valta)rakenteisiin, vaan pikemminkin kyse voi olla paikallisesta, omaan
sosiaalisen tai fyysisen lähiympäristön tarkastelusta ja tarpeen vaatiessa muuttamisesta; ehkä jopa pelkästään toisten mukaan
ottamisesta osaksi yhteistä toimintaa. Tällaista orientaatiota on kasvatuskontekstissa
mahdollista harjoitella esimerkiksi kommunikatiivisen opettamisen ja oppimisen
periaatteiden avulla (ks. esim. Giroux 1988;
Huttunen 2003, 140).

2.2. Yksilö ja yhteisö
Bauman (2002) toteaa kirjassaan Notkea
moderni, että 1900-luvun alkupuolesta sen
puoliväliin asti vallinneiden ajatusten (esim.
Adorno, Marcuse, Gramsci ja Arendt)
kohteena oli, valistuksen perintöä vaalien,
erityisesti yksilön suhde yhteisöönsä. Tuon
ajan ajattelijat näkivät uhkana, että massan
yhdenmukaistava voima saa yksilöt toimimaan modernien yhteiskuntien arvoja
vastaan. Valistuksesta lähtien yksilöiden
vapautta tavoitteleva ajattelu onkin pyrkinyt nimenomaan vapauttamaan yksilöt
heitä kahlitsevista ja pakottavista auktoriteeteista. 1900-luvun alkupuolella tämä
tehtävä kulminoitui totalitarismin vastustamiseen. Erityisesti saksanjuutalaiset,
mutta monet muutkin totalitarismia vastustaneet ajattelijat puhuivat nimenomaan
kovaan ääneen sellaisia auktoriteetteja
vastaan, joiden tarkoituksena oli pyrkiä
yhdenmukaistamaan ihmisten ajattelua ja
arvomaailmoja.
Kuten nämä kriittiset äänet tunnistivat,
ja mistä me tänä päivänä olemme hyvin
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tietoisia, totalitaristinen ajattelu pyrkii
tuottamaan mahdollisimman homogee
nisen ja monoliittisen massan, johon
sopeutumattomat tulee ”puhdistaa”. On
tärkeä tunnistaa, että tällainen massa ei
tokikaan ole aidosti homogeeninen, vaan
sen toimintaa ohjaavat esimerkiksi vääristyneet mielikuvat, pelko yhteisöllisyyden
katoamisesta ja oma turvattomuus. (ks.
esim. Arendt 1973; Mouffe 2000.) Tällaisessa totalitaristisessa yhteiskunnassa
pluralistinen demokratia on vaiennettu ja
korvattu enemmistön tyrannialla, josta jo
Aristoteles varoitti (Berndtson 1992, 184).
Tätä Durkheim (1990) saattaisi kutsua
liukumiseksi takaisin kohti traditionaalista yhteiskuntaa, jossa yhteistoiminta ja
solidaarisuus perustuivat ”samuuteen” eli
mekaaniseen solidaarisuuteen. Tämä tarkoittaa yhteisymmärrystä ja solidaarisuutta
samankaltaisten, samalla tavalla ajattelevien ja samoja arvoja kantavien ihmisten
kesken (ks. Huttunen 2003,139).
Bauman (2002) väittää, että nykyään

tilanne on ainakin osittain erilainen. Hän
toteaa, että totalitaristisen ajattelun sijaan
elämme maailmassa, jossa yhteisöllisyys
monin paikoin loistaa poissaolollaan.
Monet nuorista vanhoihin haikailevat vanhojen hyvien aikojen perään, kun naapurustossa tuntui siltä, että oltiin yhtä porukkaa – toisiin pystyi luottamaan ja kaikki
tunsivat olonsa kotoisaksi. Eriytyneessä
maailmassa, jossa hyvän elämän ohjeita
ja nopeasti muuttuvia sosiaalisia tilanteita
tulee ja menee, ihmiset ovat jälleen alkaneet etsiä varmuutta ja yhteisöjä. Samaan
aikaan kuitenkin ihmiset vieroksuvat toinen toistaan; erilaisuus tuntuu pelottavalta
ja ”muukalaiset” voisivat monien mielestä
palata takaisin kotimaahansa. Todellisuus
on kuitenkin se, että monikulttuuriuus
on yhä enemmän osa kaikkien elinpiiriä.
Muukalaispelosta ja toisista vieraantumisesta monet yhteiskuntafilosofit syyttävät nimenomaan kuluttamiseen kiedottua yksilökulttuuria, jossa yhteisöllisten
arvojen ja ”juurien” puute tekee ihmisistä
epävarmoja. Tätä tulkintaa tukee myös
kokemus kyvyttömyydestä aidosti kohdata
toista ja heittäytyä ”paljaaseen” dialogiin.
Toisten välttelystä ja omien piirien sulkemisesta on jo tullut lähes taidetta, joka

kulminoituu moneen maailmaan kolkkaan
nouseviin toinen toistaan korkeampiin
(henkisiin) muureihin (Bauman 2002).
Teknologisesti edistyksellisissä yhteiskunnissa tätä prosessia vahvistavat entisestään
niin sanotut some-kuplat ja globaalisti jaetut identiteetit (ks. esim. Itkonen & Lönnqvist 2016).
Edellä mainittu kehitys ei demokratiakasvatuksen kannalta ole yhdentekevä.
Demokratiakasvatuksen päämäärät ovat
John Deweyn ajoista lähtien pysyneet osin
ennallaan, mutta kasvatuksen vaatimukset
ovat kuitenkin muuttuneet. Selkein kehitys tähän suuntaan näyttää elävän niissä
moninaisissa tavoissa, joilla markkinoitu
yksilökulttuuri koettaa houkutella ihmisiä syövereihinsä. Laihdutuslääkkeisiin,
kauneusleikkausksiin, Fitness-harrastukseen tai uusiin upeisiin muotiluomuksiin
kaadetut eurot eivät poista sitä tosiasiaa,
että esimerkiksi Suomessa yksinäisyys on
kouluissa, koulutusasteesta riippumatta,
valtava ongelma (esim. Harinen & Halme
2012). Myös eriarvoisuus näyttäisi olevan
kasvussa ja esimerkiksi koulutusmahdollisuudet eriarvoistuvat asuinpaikan tai
kotitaustan mukaan (ks. esim. Bernelius
2013).

3. Suomalainen koulutus ja demokratia
3.1. Opettajat ja demokratiakasvatus
Rautiainen ym. (2014, 18) kirjoittavat:
”Demokraattisessa yhteiskunnassa demokratian kehittäminen ja vaaliminen on yksi
keskeisimmistä yhteiskunnallisista tavoitteista ja läpäisee kaikki kouluasteet varhais-

kasvatuksesta korkeakoulutukseen [..] Näin
ollen jokaisen opettajan tulisi olla demokratiaan kasvattaja. Opettajankoulutuksen
puolestaan tulisi varmistaa, että valmiudet
tähän saadaan opettajankoulutuksessa.”
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Rautiainen ym. (2014, 18) kuitenkin jatkavat: ”Kirjaimellisesti katsoen suomalaisessa
opettajankoulutuksessa, niin yliopistollisessa
kuin ammatillisessakin, käsitellään varsin
vähän demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Opettajan merkittävä yhteiskunnallinen asema on periaatteessa opettajankoulutuksen keskeinen lähtökohta, mutta
tämän käsittely opetussuunnitelmissa, opetuksessa ja toimintakulttuurissa on vähäistä.
[..] Demokratian ja ihmisoikeuksien kysymykset ovat siis pääasiassa rakentuneet implisiittiseksi osaksi niin opetusta kuin toimintakulttuuria, eivätkä ne ole systemaattisesti
osana kulttuuria.” (em. 2014, 85.)
Rautiainen ym. (2014) korostavat
raporttinsa yhteenvedossa, että ilman osaavia demokratiakasvattajia on vaikeaa nähdä,
miten nuorista voisi kasvaa yhteiskuntaa
ymmärtäviä, demokraattisia kansalaisia.
Tasa-arvoisen yhteiskunnan kehityksen
kannalta olisikin äärimmäisen tärkeää, että
kaikilla opettajilla olisi vähintäänkin kohtuulliset valmiudet olla demokratiakasvattajia, jotta opiskelijoille voitaisiin taata
yhtäläiset valmiudet kasvaa demokraattisesti osallistuviksi ja aktiivisiksi kansalaiseksi (Lowham & Lowham 2015). Näin
ei kuitenkaan voida täysin kiistattomasti
olettaa olevan, ainakaan suomalaisessa kontekstissa. Esimerkiksi Demokratiakasvatusselvityksen (OPH [Opetushallitus] 2011)
kyselytutkimuksessa valtaosa peruskoulun
(73 %) ja yläkoulun (65 %) opettajista totesivat, että he eivät ole saavuttaneet riittävää
ymmärrystä demokratiakasvatuksesta edistääkseen sitä. John Deweyn (1974) mukaan
opettajien ymmärrys demokratiakasvatuksesta on merkityksellinen, sillä hänen
mukaansa toimivassa demokratiakasvatuksessa yhdistyvät ”autenttinen elämä” ja kas-
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vatukselliset periaatteet. Demokratiakasvattajien toimesta ”aitoon” elämään sidotut
ongelmat, kuten epätasa-arvo ja hyvinvointi
tulevat luonnollisesti käsitellyksi.
Kasvattajan ja kasvatettavan suhde on
aina valtasuhde ja demokratiakasvatus
on pyrkimystä kohti jatkuvasti lisääntyvää tasa-arvoa. Tähän liittyy keskeisesti
edellä mainittu ajatus siitä, että kasvattaja
kykenee arvioimaan itsekriittisesti omaa
toimintaansa opettajana. Kasvattajan tulee
ymmärtää oma valta-asemansa ja sen vaikutus kasvatettavaan ja tämän kehitykseen. Biesta (2006a) korostaa reflektion
tärkeyttä, sillä (demokratia)kasvatus on
aina metaforallisesti väkivaltaista, koska
siinä toinen saatetaan muutoksen äärelle.
Tämä muutos on usein hyvin kivulias,
oli kyse sitten uusien taitojen ja tietojen
omaksumisesta tai jopa selkeästä muutosprosessista, joka pakottaa kyseenalaistamaan oman maailman ja paikkansa siinä.
Tällaisen itsereflektion tärkeydestä puhuu
myös Jack Mezirow (1997). John Wall
(2012) taas haastaa erityisesti pohtimaan
lasten asemaa demokratiassa, sillä nykyisellään yhteiskunnista käytännössä puuttuu
ymmärrys demokratiasta, johon kuuluvat
myös lapset.
Demokraattiset ja yhteiskuntapoliittiset sisällöt ovat perinteisesti olleet vaikeita
aiheita suomalaiselle opettajakunnalle
(ks. esim. Fornaciari & Männistö 2015).
Syitä asiaan on esitetty monia, mutta erityistä painoarvoa on annettu suomalaisen
yhteiskunnan historialliselle kehityskululle
ja siihen linkittyvälle opettajatraditiolle
(Rantala 2010). Tämän tradition muotoutuminen linkittyy yhteiskunnallisesti jo
Ruotsin vallan aikaan, jolloin kasvatukselle
muotoiltiin eheyttä ja konsensusta mukai-

leva perusta (Stenius 2010). Siitä eteenpäin
kehitys on jatkunut Cygnaeuksen ajoista,
huipentuen erityisesti 1900-luvun alkupuoliin ja sodan jälkeiseen aikaan, jolloin
vääränlaiset opettajat pyrittiin puhdistamaan opettajakunnasta tai laittamaan ruotuun erilaisten sanktioiden avulla. (Rantala
2002).
Kouludemokratian kannalta taas huippuvuodet ajoittuivat 70-luvun peruskoulu-uudistukseen ja sitä seuranneisiin
70–80-lukujen kouludemokratiakokeiluihin. On parempi puhua kokeilusta, sillä
11 vuotta (1972–1983) kestänyt kouluneuvostojen ajanjakso sisälsi paljon ristiriitoja, vastustusta opettajien taholta ja
muita ongelmia. Sen seurauksena kuitenkin monien lasten ja nuorten poliittiset ja
demokraattiseen toimijuuteen liitettävät
taidot kohenivat. Kuvaavasti tuon ajan
aktiiveista kiilasi poikkeuksellisen paljon
naisia mukaan politiikkaan. (Kärenlampi
1999.) Kokeilu kariutui lopulta monelta
osin siihen, että se nähtiin oikeutuksena
tuoda puoluepolitiikka mukaan koulujen
toimintaan. Eri puolueiden lobbarit alkoivatkin vierailla kouluissa toistuvasti. Tämä
kehitys nähtiin oikeiston näkökulmasta
oikeutuksena ”puhdistaa koulu politiikasta”
vastauksena vasemmistohallituksen läpiajamalle kokeilulle. Päätös voidaan nähdä
koulun kehittämisen kannalta ongelmallisena, sillä ei-poliittista ei ole olemassakaan,
mutta sellaisena pidettyä on vaikea kritisoida, saati muuttaa (esim. Laclau 2014).
Monilta osin yllämainittujen kehityskulkujen seurauksena suomalainen koulu
on pysynyt varsin muuttumattomana
viimeiset vuosikymmenet. Opettajia on
pidetty ja pidetään edelleen politiikasta
puhdistettujen, hyvällä maulla varustettu-

jen moraalisten arvojen siirtäjinä ja uudelleenorganisoijina (esim. Fornaciari &
Männistö 2015; 2017). Suomalaisen opettajiston konservatiivista kansallisperintöä
kuvaa myös Kärenlammen (1999) väitöskirjan kertoma, kuinka 1970-luvun
peruskoulu-uudistusta läpi ajettaessa,
nimenomaan opettajisto Opetusalan
ammattijärjestö OAJ:n johdolla pyrki vastustamaan muutosta. Usein perusteluna
käytettiin, että ”huonompi” ja ”parempi ”
eivät pärjää samassa luokassa. Nykyään,
edeltävään ajatukseen verrattuna ironisesti, juuri ilmainen ja laadukas perusopetus nähdään suomalaisen yhteiskunnan
tukirankana.
Millaisena sitten suomalainen opettajisto, peruskouluopettajista yliopistonopettajin, tulisi nähdä demokratiaan liittyvissä
kysymyksissä? Rautiaisen ym. (2014) väite
siitä, että opettajien tulisi osallistua demokraattisen yhteiskunnan kehitykseen, viittaisi siihen, että opettajilla tulisi olla käytössään työkalut ymmärtää ympäröivää
yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä. Heillä tulisi
siten olla silmää sille, kuinka nämä ilmiöt
näkyvät nuorissa ja aikuisissa ja miten ne
rajaavat tai mahdollistat yksilöiden toimintamahdollisuuksia. Useiden tutkimusten ja raporttien valossa kuitenkin näyttää,
että suomalainen opettajakunta ei onnistu
tai ehkä edes osaa sytyttää kasvatettavissa
”demokratian liekkiä”, kuten Gellin ym.
(2015) asian muotoilevat. Asiaa valottaa
Syrjäläisen ym. (2006) tekemä tutkimus,
jossa todetaan, että opettajaopiskelijoiden kansalaisuuskäsitys ja –toimijuus on
varsin kapea. Useimpien opiskelijoiden
mukaan opettajalle riittää, että opiskelija seuraa kevyesti, mitä yhteiskunnassa
tapahtuu: Esimerkiksi lehden tilaaminen
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koettiin riittäväksi kansalaisaktiivisuudeksi
(ks. myös Fornaciari & Männistö 2017).
On selvää, että tällainen ajattelu on syvässä
ristiriidassa ”itseään ja koulua kehittävän kriittisen” opettajatoimijan vaatimusten kanssa, joita esimerkiksi Jyväskylän
opettajankoulutuslaitos asettaa nykyopettajien koulutukselle ( JYU OKL OPS 20142017). Päivi Harisen (2000) tutkimuksessaan tekemä toteamus, että yhteiskunta
näyttäytyy nuorille staattisena, muuttumattomana ja valmiina, näyttää olevan
edelleen ajankohtainen. Siltä se näyttää
myös (valta)osalle opettajista (ks. Forna-

ciari & Männistö 2017). Demokratiakasvatuksen näkökulmasta kasvattajien
kaikilla koulutuksen tasoilla tulisi ohjata
kasvatettavia ottamaan kantaa ja muuttamaan yhteiskunnan epäedullisia kehityskulkuja. Kasvatusteoreettinen kenttä
onkin täynnä kirjallisuutta niin aikuisten
kuin lastenkin ohjaamisesta kriittisyyteen,
autonomiaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen (Giroux 1988; Buber 1993; Brookfield 1995; Huttunen 2003; Biesta 2006a;
Suutarinen 2006; Kiilakoski, Tomperi
& Vuorikoski 2005; Mezirow & Taylor
2011).

4. Demokratiakasvatus käytännössä
4.1. Mitä kaikkea demokratiakasvatus sisältää?
Kuten aikaisemmin totesimme, demokratiakasvatukselle on mahdotonta antaa yksiselitteistä merkitystä. Silloin se menettäisi
helposti sille ominaisen elementin eli sen,
että demokratia elää ja kehittyy ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa ja dialektisuudessa (esim. Piattoeva & Tomperi
2005). Tämä suhde dynaamisen, ”autenttisen elämän” ja kasvatuksen tavoitteiden
välillä, onkin kasvattajille haastava tehtävä.
Tälle suhteelle ei voi antaa (kovin) helposti
mitattavaa muotoa, vaan se paljastaa olemuksensa vähitellen ja sen kehitys on hyvin
epälineaarista ja epävarmaa (Biesta 2013).
Tästä huolimatta demokratiakasvatukselle
voi ja myös tulee muotoilla joitain tavoitteita ja työtapoja, joiden avulla voidaan
auttaa opiskelijoita oppimaan ja ymmärtämään sellaisia taitoja ja tietoja, mitkä
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mahdollistavat tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehittämisen.
Joitain tällaisia seikkoja olemme esitelleet
myös aikaisemmin tekstissä.
Kuten jo mainittua, yhteiskunnallisen
kontekstin läsnäolo osana opetusta on
demokratiakasvatuksen keskeinen lähtökohta ja sen perusedellytys. Se tarkoittaa
yhtä lailla vallan, sosiaalisten kontekstien
ja politiikan ilmiöistä opettamista, mutta
myös niiden huomioimista osana opetusta.
Myös jatkuva dialogi tiedon ja tietämisen
kanssa on olennainen osa demokratiakasvatusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sen
pohtimista mikä on tietämisen arvoista tai
miten voimme tietää, että tiedämme mistään mitään (vrt. käytännön kokemus vastaan kirjatieto). Tällaisten aspektien huomioiminen vaatii, että kasvatuksessa tulee

ymmärtää kasvatettavien erilaiset tarpeet
ja lähtökohdat. Jotta kasvattajat pystyvät
tuottamaan sisältöjä ja ymmärrystä, joka
on kasvatettavalle relevanttia, tulisikin eri
ympäristöihin kouluttautuville opettajille
painottaa, että kasvatettava olisi hyvä tuntea jollain tasolla. Olisi myös äärimmäisen
tärkeää pyrkiä hyödyntämään opiskelijoiden omaa osaamista ja näkökulmia osana
opetusta.
Opetustilanteessa on aina jossain määrin kyse epätasaisesta vallanjaosta ja esimerkiksi Brookfield (1995) on todennut,
että ajatus siitä, että opettajan poistuminen
opetustilasta poistaisi sieltä valta-asetelmat,
on ongelmallinen. Brookfield korostaakin,
että opiskelijat tuovat opetustilanteeseen
omat sosiaalis-kulttuuriset taustansa, jotka
määrittävät ja vaikuttavat vallitseviin valtasuhteisiin ja toimintatapoihin. On naiivia ajatella, että haastavista oloista tulevan ja korkean sosioekonomisen taustan
omaava opiskelija, olisivat tasa-arvoisessa
asemassa yhteiskunnan silmissä ja kokisivat ympäröivän sosiaalisen todellisuuden
samalla tavalla. Opettaja voi kuitenkin
nähdä nämä eroavaisuudet positiivisesti.
Hänellä on tärkeä tehtävä ja mahdollisuus
tasata valta-asetelmia ja sosiaalisia eroja,
oli kyse sitten lapsista tai aikuisista. Ilmiö
vaatii kuitenkin lähtökohtaisesti sitä, että
poliittinen (ks. luku 1.1) saa olla olemassa
osana opetustilanteita. Erojen välttely tai
ajatukset ”kaikkien keskiluokkaisuudesta”,
ovat kasvatusajattelua, jolla voi olla vakavia

seuraamuksia. Tämä siksi, että jos kaikkia
opiskelijoita käsitellään yhtenä massana,
on suurena vaarana, että todellisuudessa
monet erilaiset näkökulmat jäävät varjoon
ja käsittelemättä. Tällöin toisille tavoille
ajatella ja toimia annetaan tahattomasti
suurempi painoarvo kuin toisille.
Monenlaisten, kasvatettavien arjesta
poikkeavien ilmiöiden tarkastelu on tärkeä
osa kasvatettavan yhteiskunnallisen horisontin laajentamista. Opettajan on hyvä
saada opiskelija miettimään esimerkiksi,
miten toisella puolella maailmaa toimitaan ja ajatellaan. Toisaalta usein voi riittää,
että opiskelija kysyy vierustoveriltaan, mitä
hän ajattelee omasta arjestaan poikkeavista
asioista. Keskustelut erityisesti haastavista
yhteiskunnallisista asioista auttavat opettamaan dialogin käymistä ja erilaisten näkökulmien ymmärtämistä sekä argumentoimaan omia näkemyksiään realistisesti ja
parhaimman mukaan faktoihin pohjaten.
Kuten todettua, koulutuskontekstilla ei ole
väliä, sillä argumentointia ja laajakantaista
maailmanymmärrystä voi ja tulee harjoitella iästä riippumatta. Nyky-yhteiskunnat
osoittavat toistuvasti, että valtaosa aikuisistakaan ei ole erityisen hyvä perustelemaan väitteitään suullisesti saatikka kirjallisesti. Myös kriittinen medialukutaito on
tänä päivänä entistä suuremmassa roolissa
sosiaalisen median ottaessa alati kasvavaa
roolia julkisessa viestinnässä ja ollen näin
olennainen osa myös demokratiakasvatuksen käytäntöjä.
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4.2. Instituutioiden rajat rikkova yhteistyö
demokratiakasvatuksen avuksi
Opetushallituksen demokratiakasvatus
selvitys (2011) sekä uudet perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet
(2014) kehottavat opetuslaitoksia lisäämään yhteistyötään muiden yhteiskunnan
toimijoiden kanssa. Malleja tästä onkin
olemassa jo laajalti kuten Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan (globaalikasvatusverkosto) yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa tai KYTKE-hanke
Jyväskylässä (Kytke.humak.fi). Kepan
ohella myös monet muut kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä koulujen ja muiden opetuslaitosten kanssa. Esimerkkinä
vaikkapa lapsiparlamentit, jotka ovat
useimmiten muiden kuin itsensä koulujen
organisoimia.
Demokratiakasvatusselvityksen (2011)
kyselyn mukaan 28 %:lla kouluista on jatkuvia kontakteja järjestöihin. Kyselystä ei
kuitenkaan selvinnyt, millaista tämä yhteistyö on. Joka tapauksessa, siihen nähden,
että uusi POPS ”pakottaa” eri yhteiskun-

nallisten instanssien väliseen yhteistyöhön,
on toiminta vielä lapsen kengissä. Minkä
vuoksi sitten institutionaalinen yhteistyö
tulee nähdä tärkeänä? Taustaoletuksena on,
että järjestöillä ja muilla koulutusinstanssien ulkopuolisilla toimijoilla on oppimisen kannalta relevanttia tietoa ja osaamista
käytössään (ks. internvetionkuvaukset, osa
2 tässä julkaisussa). Tähän ohjaavat myös
moniammatillisen yhteistyön ja hajautetun asiantuntijuuden periaatteet. Erilaisilla
toimijoilla on tarjota monipuolisesti tietoa
siitä, kuinka käytännössä toimia kansalaisyhteiskunnassa ja sitä kautta vaikuttaa
yhteiskuntaan tai lähiyhteisöönsä. Myös
esimerkiksi Baumanin (2002) peräänkuuluttama siltojen rakentaminen eri toimijoiden välillä on implisiittisesti mukana,
kun tämän kaltaista toimintaa harjoitetaan. Monialaisella yhteistyöllä voidaankin
luontevasti lisätä luottamusta eri toimijoiden välillä ja oppia ymmärtämään ilmiöitä
monesta eri näkökulmasta.

Yhteenveto
Kykyä sietää eroja ja erilaisuutta, jopa
nauttia ja hyötyä niistä, ei opi harjoittelematta eikä käden käänteessä. Se on taito,
joka muiden taitojen tavoin vaatii opiskelua ja harjoittelua. Kyvyttömyys kohdata
ihmisten hämmentävä erilaisuus ja kaikkien luokittelevien/järjestävien päätösten
ambivalenssi ovat, päinvastoin, itse itseään ruokkivia ja itse itseään vahvistavia.
Mitä kiihkeämpiä ovat halu yhdenmukai-
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suuteen ja yritykset erojen ja erilaisuuden
poistamiseksi, sitä vaikeampi on tuntea
oloaan kotoisaksi muukalaisten edessä, sitä
uhkaavammalta erilaisuus vaikuttaa ja sitä
syvempää ja intensiivisempää on sen ruokkima pelko. (Bauman 2002, 130)
Olemme tässä artikkelissa pyrkineet
hahmottelemaan demokratiakasvatuksen lähtökohtia. Yhden tekstin aikana on
haastavaa käsitellä demokratiakasvatuksen

eri tasoja ja sitä ohjaavia perusperiaatteita.
Toisaalta selkeätä ja yhtenevää perusperiaatetta ei käytännön tai edes filosofian
tasolla ole olemassa. Eri kasvatusfilosofit
lähestyvät demokraattisia ilmiöitä hieman
eri tavalla ja sisällyttävät demokratiakasvatuksen sateenvarjokäsitteen alle monia
erilaisia käytänteitä ja ajatusmalleja.
Tiivistäen voidaan kuitenkin sanoa,
että käsitteenä demokratiakasvatus kuvaa
nykykeskustelussa usein jotain sellaista
”mihin tulee pyrkiä.” Se on kasvatusta, joka
kunnioittaa kasvatettavaa, mutta ei vaadi
kuitenkaan kasvattajan auktoriteetin luovuttamista, kuten esimerkiksi opettajasta
vapaa, opettaja ohjaajana -kasvatusdiskurssi vaatii (ks. esim. Biesta 2013, luku
4). Demokratiakasvatuksen periaatteena
on vallan jakaminen ja oppijoiden potentiaalin kultivoiminen, mutta samaan aikaa
ihmisyyttä ja toisia kunnioittavien dialogisuuden periaatteiden istuttaminen kasvatettaviin. Se ei ole opetuksen ”ostamista”
kasvatettavien toimesta, jolloin jokainen
saa ainoastaan (työ)elämässä tarvittavia
taitoja, vaan se on kokonaisvaltaista itsen
ja yhteisön rakentamista. Se on myös
tutustumista itselle vieraaseen ”Toiseen”
(ks. esim. Emmanuel Levinas), sen kohtaamista, uusien kokemushorisonttien luomista sekä aitoa ja riisuttua dialogia. Se ei
ole ainoastaan opettajan ja opiskelijoiden
välistä, vaan myös opiskelijoiden keskinäistä dialogia.
Demokratiakasvatus tulee nähdä yhtä
aikaa kaksisuuntaisena tavoitteena. Sen
tulee tarjota yksilöille mahdollisuus tunnistaa oma ja erityisesti toisten erityisyys
suhteessa oman itseen. Tällöin luodaan
pohja sille, että yksilöt kykenisivät ajattelemaan itsenäisesti, mutta samaan aikaan

tunnistamaan olevansa rajallisia olentoja,
joiden ajattelusta iso osa kumpuaa aina jostakin muualta kuin omasta itsestä. Rajallisuus tarkoittaa näin ollen sitä, että myös
muiden maailmankatsomuksilla on arvoa,
ja kohdatessamme toisiamme voimme
luoda jotain uutta, ymmärtää maailmaa
laajemmin ja saavuttaa uusia katsomushorisontteja (ks. Gadamer 1975). Samanaikaisesti yksilössä tulisi tapahtua sitoutumista yhteisöllisen ihmiselämän kannalta
välttämättömiin perusarvoihin. Yksilöiden
tulee myös oppia luottamaan toisiin yhteisönsä jäseniin. Yhteiskunnissa tulisikin
pyrkiä rauhanomaiseen yhteiseloon, kuten
Mouffe (2013) demokraattisen pluralismin periaatteissaan ilmaisee: ”Kunnioitan
mielipidettäsi, mutta pidän kiinni oikeudestani olla eri mieltä.” Yhteisöllisyyden
(paluun) rinnalla tulee täten tunnistaa ja
tunnustaa ihmisten erilaisuus voimavarana,
ei uhkana. Tällaisen ”orgaanisen solidaarisuuden” mahdollistuminen yhteiskunnassa
voi tapahtua vain itsenäisten ja kriittisten
kansalaisten toimesta.
Tällä hetkellä suomalainenkaan yhteiskunta ei näytä demokraattisen osallistumisen kannalta valmiilta. Tutkimusten
mukaan nuoret saavatkin hyvin vaihtelevia osallisuuden kokemuksia ja taitoja
koulutuspolkunsa aikana. 15–29 vuotiaille
suunnattu Nuorisobarometri (Myllyniemi
2014; 2015) osoittaa, että nuoret näkevät
kansalaisyhteiskunnan tason demokratian
kannalta epärelevanttina, vaikka samanaikaisesti puoluepoliittinen toiminta tuntuu heistä yhä etäisemmältä. Yhtä lailla
tutkimuksessa selvisi, että monia nuoria
ei kannusteta osallistumaan ja että lukiolaiset saavat ammattikoululaisia paremmat valmiudet vaikuttamiseen (Myl-
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lyniemi 2015). Myös korkeakouluista
kerätyt aineistot viittaavat siihen, että
opiskelijat eivät koe voivansa vaikuttaa
esimerkiksi kunnan asioihin (esim. Zitting 2011). Tämän suuntaiset tulokset
auttavat ymmärtämään, miksi populistinen viittaus ”politiikka on rikki” saa vastakaikua ympäri maailmaa. Takaamalla
kaikille yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa ja ymmärtää yhteiskuntien kehitystä
voidaan taata, ettei kansanvallan ihanne
muutu elitistiseksi eli sellaiseksi, jossa
demokraattinen osallisuus mahdollistuu
ainoastaan ”poikkeuksellisille yksilöille”.
Tällainen kehitys vaarantaa demokraattisen pluralismin, jolloin vaarana on entistä
voimakkaampi yhteiskuntien polarisaatio.
(ks. Fornaciari & Männistö 2016.)
Kriittisen teorian edustajat muistuttavat meitä siitä, että yhtä lailla kuin kasvatus voidaan valjastaa ajamaan kilpailun etua, se voidaan muuttaa tasa-arvoa,
oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia
edistäväksi tekijäksi. Toivoa täynnä olevassa utopiassa, kasvatus heijastelee

maailmaa, jossa kasvatettavat kykenevät
työskentelemään autonomisesti ja tasaarvoisesti toisiaan kunnioittaen. Tehtävä
on kuitenkin vaikea, sillä monet erilaiset
tässäkin tekstissä nostetut tekijät haastavat jatkuvasti opettajan ammattitaitoa.
Erilaiset oppijat, monenlaiset sosiaaliset
tilanteet ja kontekstit sekä yhteiskunnalliset tekijät aiheuttavat päänvaivaa ja
tekevät kasvatustilanteista monimuotoisia
ja vaihtelevia. Se ei kuitenkaan tarkoita,
että opettajan pitäisi lakata yrittämästä.
Päinvastoin se pikemminkin tarkoittaa,
että nyt ja jatkossa opettajilla on entistä
tärkeämpi tehtävä yhteiskunnan suuntaviivojen määrittelyssä, sillä opettajien
ammattitaito on lähtökohtaisesti ympäri
maailman valjastettu hyvän edistämiseen
- eikä sitä yhtään sen vähäpätöisempänä
tehtävä tule pitääkään. Nykyisellään suomalaisen opettajan ammattiorientaatioita
ei kuitenkaan voi pitää ehdoitta demokratiakasvatuksen kannalta parhaimpana
mahdollisena. Se ei kuitenkaan tarkoita,
etteikö se sitä voisi tulevaisuudessa olla.
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Varovaisella taipaleella –
Demokratiakasvatuksen historia Suomessa
Matti Rautiainen | Jyväskylän yliopisto

Johdanto
Suomi on usealla mittarilla mitattuna yksi
maailman demokraattisimmista maista.
Suomi voi vuonna 2017 juhlia demokratiansa sataa vuotta, sillä tasavalta säilyi hallitusmuotona niin maailmansotien välisen
ajan kuin toisen maailmansodan jälkeisen
kuohunnan vuosikymmeninä. Tämä siitäkin huolimatta, että niin äärioikeiston

kuin -vasemmiston taholta demokratiaa
on pyritty horjuttamaan. Näin ollen myös
suomalaisen demokratian historia on pitkä.
Käyn tässä artikkelissa läpi erityisesti yleissivistävän kansanopetuksen ja 1970-luvulta
perusopetuksen toteuttamaa demokratiakasvatusta kansanopetuksen synnystä aina
2000-luvulle.

1. Demokratiakasvatus ennen
demokraattista valtiota
1.1. Mallikansalaisuuden synty
Ajatus demokratiakasvatuksesta keisarin hallitsemassa valtakunnassa kuulostaa
mahdottomuudelta. Suomen osalta se ei
sitä kuitenkaan täysin ollut. Kun nykyi-
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sen Suomen alue siirtyi Suomen sodan
seurauksena kokonaisuudessaan osaksi
Venäjää vuonna 1809, tsaari Aleksanteri
I ei siirtänyt Suomea sellaisenaan osaksi

keisarikunnan hallintoa, vaan teki siitä
autonomisen ruhtinaskunnan osaksi luoteista valtakuntaansa. Erityisen merkittävä
koulutuksen ja liberaalimman Suomen
kehittämisen näkökulmasta oli Aleksanteri
II:n aika 1850-luvulta 1870-luvulle. 1800lukua kutsutaan usein aatteiden synnyn
vuosisadaksi. Vaikka liberalismin perusta
luotiin jo 1700-luvulla, sen todellinen
läpimurto tapahtui 1800-luvulla (kuten
esimerkiksi John Stuart Mill, Herbert
Spencer ja Thomas Henry Huxley). Sen
vastavoimaksi Ranskan vallankumouksen
ja Napoleonin diktatuurin keskellä syntyi
konservatismi 1800-luvun alussa (Edmund
Burke). Myös sosialismin (Karl Marx ja
Friedrich Engels) sekä nationalismin (Suomessa erityisesti Johan Vilhelm Snellman)
syntyhetki palautuu 1800-luvulle. Vuonna
1855 valtaan nousseen tsaari Aleksanteri
II:n uudistusten myötä Suomessa vaikutti
1800-luvulla erityisesti nationalismi ja
liberalismi. Aleksanteri II antoi Suomen
senaatille myös tehtävän uudistaa Suomen
oloja, mikä sisälsi myös suomalaisen koululaitoksen kehittämisen.
Koulu-uudistuksen suunnittelua ja
myöhemmin myös käytäntöön panoa vei
eteenpäin Jyväskylän seminaarin johtaja ja
Suomen kansakoulujen ylitarkastaja Uno
Cygnaeus. Kouluoloja koskeva uudistustyö
herätti paljon julkista keskustelua, johon
osallistui erittäin aktiivisesti myös Johan
Wilhelm Snellman. Hänellä oli itsellään
kokemusta opettajan työstä, sillä hän oli
toiminut yläalkeiskoulun rehtorina Kuopiossa ja vähän aikaa pedagogiikan professorina Helsingin yliopistossa. Sekä Cygnaeus
että Snellman myös tunsivat hyvin aikakautensa eurooppalaisen kasvatusajattelun,
mutta edustivat myös itse uutta ajattelua.

Erityisesti Cygnaeuksella on ollut merkittävä rooli suomalaisen koulun kehittäjänä;
suunnittelihan hän oman aikakautensa
puitteisiin suhteellisen radikaalin kansakoulun. Radikaalisuutta edustivat sekä
kansakoulujärjestelmän kattavuus että sen
sisältö. Cygnaeus painotti kasvatuksessa
kolmea periaatetta, jotka voi kiteyttää tietojen ja taitojen oppimiseen sekä kansalaiseksi kasvuun. Näistä erityisesti taitoaineiden painottaminen koulun tehtävänä oli ja
on edelleen piirre, joka erottaa suomalaisen
koulun muista. Cygnaeus näki, että koulun
keskeinen tehtävä oli kasvattaa yksilö löytämään oma lahjakkuutensa ja jalostamaan
sitä. Erityisen merkittävä askel demokraattisten arvojen näkökulmasta oli kuitenkin
se, että koulu, kuten myös opettajankoulutus, luotiin tasa-arvoiseksi niin pojille ja
tytöille kuin miehille että naisille. Kansakoulun laajentuminen koko maahan kesti
kuitenkin aina 1940-luvun lopulle saakka.
(Syväoja 2004.)
Cygnaeuksella oli vahva lapsilähtöinen
ja yksilöllisiä ominaisuuksiakin korostava
ajattelumalli. Sen rinnalla ajatus kansalaisuuskasvatuksesta perustui ideaalin mallikansalaisesta, jota kohti opettajankoulutus
pyrki opettajaksi opiskelevia kouluttamaan
ja kasvattamaan. Cygnaeuksen ajatus ideaalista kansalaisesta perustui hyvin siveelliseen, käytökseltään moitteettomaan ja
poliittisesti neutraaliin ajatukseen ihmisestä.
Opettaja kasvattaa kansalaiset ennen muuta
hyveellisyyden esimerkeiksi periksiantamattoman tavoitteellisen opetus- ja kasvatustehtävän kautta. Cygnaeuksen rakentama
opettajaideaali oli erittäin vaativa, sillä se
edellytti opettajalta suurta omistautumista
työlleen. Tätä Cygnaeus pystyi opettajilta
vaatimaan, koska hänen mukaansa opetta-
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jan työ oli Jumalalta saatu kutsumus, jonka
saaneen henkilön oli velvollisuus sitä seurata (ks. esim. Maijala 2014).
Cygnaeuksen mallikansalaisen sekä
kutsumustyötä tekevän opettajan ideaalista vakiintui varsin nopeasti suomalaisen
opettajan perikuva, jonka opettajasukupolvet toisensa jälkeen omaksuivat ja siirsivät eteenpäin. Tämän myötä syntyi myös
suomalaiselle opettajakulttuurille vahva
koheesio, joka perustuu tradition luomalle
sosialisaatiolle. Tämä koheesio toki resonoi aikaansa, mutta ei itse siihen kulttuurin
perustaan, jossa opettajat jakavat ammattikuntana sukupolvia yhdistäviä periaatteita

(esim. Lindén 2010; Vuorikoski & Räisänen 2010). Toki tätä koheesiota on haastettu kuluneiden 150 vuoden aikana, mutta
se on myös samalla osoittanut vahvuutensa.
Tämä muodostaa vahvan jännitteen koulun ja demokratiakasvatuksen kehittymisen välille. Demokratisoituminen ei edennyt koulussa samalla tapaa kuin se muuten
suomalaisessa yhteiskunnassa eteni. Koulu
pikemminkin muodosti vastavoiman
uhkakuville, joita demokratisoitumiskehityksestä seurasi. Nämä vastavoimat nousivat erityisesti itsenäistymisen alkuaikoina
sekä uudestaan 1970-luvulla. (Raiker &
Rautiainen 2017.)

1.2. Sivistys ja demokratia
Ajatus koulun kansalaiskasvatuksen demokratisoimisesta jatkoi kehittymistään
yhteiskunnan muutoksen myötä, vaikka
Aleksanteri II:n hallintokauden jälkeen
Suomeen kohdistettiin pikemminkin vaatimus yhdenmukaistua Venäjän kanssa
kuin pitää yllä ja kehittää vahvaa autonomiaa. Kansalaisten järjestäytyminen
järjestö- ja puoluetoimintaan lisääntyi
nopeasti, samoin naisasialiikkeen toiminta,
joka näkyi naisten kouluttautumismahdollisuuksien kasvamisena sekä työelämään
siirtymisessä. Erityisenä kansallisena
merkkipaaluna pidetään äänioikeuden laajentumista yleiseksi ja yhtäläiseksi vuonna
1906. Muutosten myötä kasvoi myös paine
siihen, että koulu reagoisi vahvemmin näihin muutoksiin kehittämällä kansalaiskasvatusta, jossa oppilaan rooli yhteiskuntaa
kehittävänä yksilönä muodostuisi suurem-
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maksi. Tämä liittyi ennen muuta Suomen
tiukentuneeseen asemaan osana Venäjän
valtakuntaa, yhteiskunnan jäsenten lisääntyneeseen aktivoitumiseen, yhteiskunnan
demokratisoitumiseen sekä kasvatuksen
rooliin kansalaiseksi kasvussa uudessa
yhteiskunnallisessa tilanteessa. Tuon ajan
kuvassa korostuivat sekä yhteiskunnallinen
muutos (aatteet, yhteiskunnallinen aktiivisuus) ja kasvatus suomalais-kansalliseen
identiteettiin että kansakunnan rakennustyöhön. (Ks. esim. Alapuro ym. 1989.)
Ajatus koulun kansalaisuuteen kasvattamisen tehtävästä polarisoitui yhteiskunnan
kehittymisen mukana. Eliitti näki koulun
tehtävänä ennen muuta sivistää sivistymätöntä, osin villinä pitämäänsä kansaa.
Työväenliikkeen piirissä taas koulun ja
koulutuksen nähtiin olevan yhteiskuntaa
muuttava elementti, mihin sisältyi myös

vahva, sosialistiseen aatteeseen kiinnittynyt demokratiakäsitys. Koulun osalta kysymykseen sen tehtävästä ei saatu ratkaisua
ennen itsenäistymistä ja vuoden 1918 sisällissotaa, joka sinetöi kansalaiskasvatuksen
perustan tuleville vuosikymmenille.
Voittajien näkökulmasta sota oli tapahtuma, joka kasvatuksen ja koulutuksen
avulla voitaisiin välttää. Se ajatus, miten
sota kasvatuksen ja koulutuksen avulla
vältetään, erosi kuitenkin voittajien keskuudessa paljon. Oppivelvollisuuslaki
vuodelta 1921 kiteytti vastauksen: koulutuksen ideaksi määriteltiin sivistyksen
ihanne, jonka avulla pyrittiin karsimaan
brutaali ja väkivaltainen käytös. Raa’an
sodan jälkeen tavoitteena oli eheyttävän
kasvatuksen avulla tehdä suomalaisesta
sivistysvaltiosta sellainen, ettei sisällissota toistuisi. Sivistyneen kansalaisen idea
sulki ulkopuolelle poliittisen kansalaisuu-

den. (Arola 2003.) Poliittinen tietoisuus
nähtiin sodan yhtenä syynä, minkä vuoksi
yhteiseen neutraaliin sivistyspohjaan pyrkimisen uskottiin lievittävän poliittista
radikalisoitumista. Koulun tavoitteeksi
voitiin siis karkeasti määritellä aktiivinen, demokratiaa kehittävä, sivistynyt
ja yhteiskuntaan sopeutuva kansalainen.
Käytännössä opettajakunta oli kuitenkin
hyvin heterogeeninen. Opettajia oli kuulunut sisällissodan molemmille puolille,
erityisesti punaisten paluu takaisin opettajan työhön oli hankalaa. (Rantala 2002.)
Myös valkoisten puolella taistelleiden
opettajien oli vaikea unohtaa sisällissota
ja suhtautua tehtäväänsä neutraalin eheyttävästi. Jälkimmäisten osalta kaunokirjallisuus tuntee useita karikatyyrejä, kuten
kansakoulunopettaja Pentti Rautajärvi
Väinö Linnan teoksessa Täällä Pohjantähden alla.

2. Demokratiakasvatuksen ”synty”
2.1. Radikaalin demokratian aalto
Toisen maailmansodan jälkeen poliittiset asetelmat Suomessa kääntyivät
ylösalaisin. Kommunistien nousu vallan
kahvaan käänsi katseet myös kouluun,
johon vaadittiin puhdistuksia ”fasistisista
voimista”. Nämä puhdistukset jäivät kuitenkin lopulta kuitenkin toteuttamatta.
(Rantala 1997.) Toisen maailmansodan
jälkeinen tilanne toi joka tapauksessa
demokratiakasvatuksen osaksi koulukeskustelua, eikä pelkästään osana koulun toimintaa, vaan laajemmin osana

koko koulujärjestelmää. Kritiikki rinnakkaiskoulujärjestelmää – jota erityisesti vasemmisto piti epätasa-arvoisena
– kohtaan oli kasvanut toisen maailmansodan jälkeen. Tämä johti 1960-luvulla
suureen koulutusreformiin, jonka myötä
rinnakkaiskoulujärjestelmä purettiin ja
tilalle rakennettiin yhdeksänvuotinen
peruskoulu. Koulutuspolut luotiin kokonaisuutena yhdessä sosiaaliturvajärjestelmän kanssa sellaisiksi, että kaikilla olisi
mahdollisuus kouluttautua.
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Samalla demokratian ja koulun suhdetta
koskeva keskustelu sekä siihen liittyvä kirjallisuus erilaisissa muodoissaan, erityisesti pamfletinomaisina puheenvuoroina,
kasvoi (ks. esim. Taanila 1967). Vasemmiston radikalisoituminen johti paitsi
kommunistien myös sosiaalidemokraattien parissa vaatimuksiin koulun perusteellisesta uudistamisesta. Keskustelu johti
myös uusin demokratisoiviin käytäntöihin
1970-luvun alussa. Lukioihin luotiin kouludemokratian edistämiseksi kouluneuvostot, joiden ensimmäiset vaalit järjestettiin
vuonna 1973. Kouluneuvostojen perimmäinen idea oli luoda kouluihin selvästi
aikaisempaa demokraattisempi toimielin
edistämään koulujen oppilaslähtöistä toimintakulttuuria. (Kärenlampi 1999.)
Kouluneuvostojen toimenkuvasta luotiin erittäin laaja, ja periaatteellisella tasolla
siitä tuli koulun johtava valtaelin. Käytännössä kouluneuvoston roolit vaihtelivat
lukioittain paljon, mutta erityisesti kouluissa, joissa kouluneuvostojen toiminta
politisoitui, niistä tuli sekä vasemmiston
sisäisen että oikeiston ja vasemmiston
välisen valtakamppailun kenttiä. Kyseiset
vastakkainasettelut jättivät koulun toimintaan traumaattiset jäljet. Erityisen ”lisämausteen” kouluneuvostojen toimintaan
toi alkuperäinen ajatus kouluneuvostovaalien ristiin äänestämisestä, jolloin oppilaat
saisivat äänestää myös opettajajäseniä ja
opettajat oppilasjäseniä. Ristiin äänestäminen yhden äänen periaatteella merkitsi
sitä, että valta vaaleissa olisi selkeästi oppilailla, jotka muodostivat lukumääräisesti
koulun enemmistön. Ristiin äänestämistä
toisaalta käytettiin vain kouluissa, joissa
opettajien enemmistö kannatti sen käyttöön ottamista ja niissäkin siitä kuitenkin
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luovuttiin pian sen käyttöönoton jälkeen .
Kouluneuvostojen myrskyisän alun jälkeen
koulutusuudistuksen karu arki tuli vastaan
koulutasolla. Ensinnäkin kouluneuvostojen toimenkuvan epämääräisyys aiheutti
sen, että niiden jäsenet löysivät itsensä
suuren työtaakan edestä. Tehtävien suorittaminen vaati perehtymistä asiaan, neuvotteluja ja lopulta päätöksentekoa. Työtaakka
uuvutti uudistajia, koska käytännössä, tämä
tehtävä oli mahdoton sekä oppilaille että
opettajille. Vasemmiston sisäinen taistelu
sekä oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelu puolestaan loi kouluneuvostojen
ympärille aggressiivisen ja vihamielisen
poliittisen kamppailun ilmapiirin, jossa
tulehtuneita rintamalinjoja syntyi eri ryhmien välille.
Demokratian hengessä 1970-luku toi
myös laajempia, peruskouluun liittyviä
kokeiluja, joissa koulun kulttuuria suunnattiin demokratian nimissä kohti vasemmistolaista maailmankuvaa. Tunnetuin
näistä oli Pirkkalassa toteutettu Pirkkalan
opetuskokeilu vuosina 1973–75. Kouluhallituksen rahoittaman kokeilun perustan muodosti Tampereen yliopiston tutkijaryhmä PETO (peruskoulun toimivan
opetussuunnitelman projekti) ja heidän
suunnitelmansa vahvasti marxilaiseen
maailmankuvaan tukeutuvasta opetuksesta, jonka tunnetuin opetusmateriaali
oli viidesluokkalaisille tehty historian
opetusmoniste, joka tunnetaan ”Pirkkalan
monisteena”. PETOa johtivat psykologian professorit Tapio Nummenmaa sekä
Annika Takala. Kouluhallituksen kokeiluhankkeeksi se puolestaan päätyi siksi, että
kouluhallituksen keskeisillä paikoilla istui
vasemmistopoliitikkoja, etunenässä pääjohtaja Erkki Aho. (Leskinen 2016.)

Kouluneuvostojen ja peruskoulukokeilujen taustalla oli poliittinen taistelu
Suomen tulevaisuudesta. Oikeisto pelkäsi
vasemmiston vallankumousta ja organisoitui Vapaan koulutuksen tukisäätiö -järjestön sisään toimimaan vasemmistoa vastaan
muun muassa keräämällä nimilistoja koulutuksen parissa toimivista radikaalivasemmistolaisista. Poliittinen taistelu kävi

kuumimmillaan 1970-luvun puolivälissä,
ja muun muassa Pirkkalan opetuskokeilusta käydyn julkisen keskustelun myötä
se saavutti ennen näkemättömän suuret
mittasuhteet. Pirkkalan opetuskokeilu
lopetettiin vuonna 1975 ja myös kouluneuvostojen toiminta hiipui alkuvuosien
jälkeen, vaikka ne lopullisesti lopetettiinkin
vasta vuonna 1985.

2.2. Neutraaliin maailmaan
Itse aloitin koulutaipaleen peruskoulussa
vuonna 1976 ja päättötodistuksen sain
keväällä 1985. Sain kokea ala-asteellani
edellisessä kappaleessa kuvattua Neuvostoliittoa ihannoivaa demokratiakasvatuspropagandaa sekä sitä seuranneen koulun
totaalisen neutralisoitumisen. Neutraaliuskehitys näkyi niin yläkoulussa kuin
lukiossa siinä, että niistä puuttuivat lähes
kokonaan demokraattiseen elämäntapaan
kasvattavat toiminnat. Koulu keskittyi
opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun oppiaineorientoituneesti. Radikaali,
intensiivinen ja puoluepoliittisesti sitoutunut demokratiakasvatuskokeilu jätti
kouluun pääosin ikäviä, traumaattisiakin
kokemuksia, joihin ei haluttu palata, vaan
pikemminkin niistä haluttiin päästä eroon.
Mekanismi oli samankaltainen kuin itsenäisyyden alussa: sivistyksen painottaminen koulussa nähtiin keinona estää vallankumous. Toisin kuin vuonna 1918, jolloin
sosialismia pyrittiin rakentamaan väkivallalla, 1970-luvulla sosialismia pyrittiin
rakentamaan kasvatuksen ja koulujärjestelmän kautta. Tästä olivat esimerkkinä
kouluneuvostot ja -kokeilut, etunenässä

Pirkkala. Nämä vaikuttivat osaltaan siihen,
että koko peruskoulu sai ensimmäiset vuosikymmenet osakseen kovaa kritiikkiä erityisesti talouselämän vaikuttajien taholta.
Vuosituhannen vaihteessa Suomi osallistui ensimmäistä kertaa kansainvälisiin
oppimisvertailututkimuksiin. Erityisesti
menestyminen koulun ydinoppimisalueita
eli matematiikkaa ja lukutaitoa mittaavassa PISA-tutkimuksessa lopetti kritiikin
peruskoulua kohtaan ja teki siitä kirkkaimman esimerkin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista. Samaan aikaan
toteutettu yhteiskuntaa liittyvää osaamista
mittaava Cived-tutkimus tuotti samaa
tulosta. Tutkimus osoitti. että suomalaisnuoret tunsivat yhteiskuntaa koskevat
tiedot muiden maiden nuoria paremmin.
(Brunell & Törmäkangas 2002.) Civedtutkimuksessa tietojen mittaaminen oli
kuitenkin vain yksi osa tutkimusta. Niiden
lisäksi selvitettiin nuorten asenteita ja kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan
sekä oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua koulua koskeviin asioihin
kuten päätöksentekojärjestelmään. Suomalaisnuoret olivat tutkimuksen mukaan
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muiden maiden nuoriin verrattuna vähän
kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tutkimus osoitti myös sen, että
suomalaisilla nuorilla on vähän vaikuttamismahdollisuuksia omassa koulussaan.
Myös yhteiskunnalliseksi katsottavia sisältöjä opiskellaan Suomessa kansainvälisesti
verrattuna vähän.
2000-luvun alkuun tultaessa koulu oli
toisin sanoen sekä demokratiaa koskevine
sisältöineen että deweyläisittäin ajateltuna

”elämäntavaltaan” kaikkea muuta kuin
demokratiakasvatusta edistävä. Suutarinen (2007) on 2000-luvun alussa kutsunut
Suomea kansalaiskasvatuksen autiomaaksi.
Koulu taas meni toiseen suuntaan kuin
suomalainen yhteiskunnan demokratisoituminen. Sen sijaan että vasemmistolaisesta demokratiakasvatuksen aallosta oltaisiin siirrytty tarkastelemaan demokratian
kehittymistä yhteiskunnassa, sen asema
marginalisoitiin.

2.3. Suunta muuttuu hitaasti
Cived-tutkimuksen jatkona toteutetut
ICCS-tutkimukset (International Civic
and Citizenship Study) (Suoninen, Kupari
& Törmäkangas 2010) kertovat varsin
samoja tuloksia kuin 2000-luvun vaihteessa. Vaikka demokratiakasvatuksen tilaa
on pyritty kohentamaan useilla projekteilla
ja opetussuunnitelman muutoksilla, kulttuuri näyttää kuitenkin omaavan vahvan
kuoren muutosta vastaan. Miksi näin?
Historiallisesta perspektiivistä tarkasteltuna koulun ja demokratian suhde on ollut
ongelmallinen. Demokratia on nykymuodossaan sitoutunut vahvemmin yleisiin
inhimillisiin arvoihin ja ajatukseen yhteisöllisestä osallisuudesta, mutta on silti loppujen lopuksi varsin uusi ajatus. Historiassa
ajatus demokratiasta ja sen seurauksista on
monessa vaiheessa jakautunut kahtia. Kahtiajako on ollut erityisesti suhteessa vasemmistolaiseen ja oikeistolaiseen politiikkaan,
eikä demokratiakasvatus ole suinkaan
perustunut konsensukseen kansalaisten
yhteisestä toiminnasta, kuten nykyisessä
demokratiakasvatuksen perustassa se vah-
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vemmin on. Konsensukseen perustuvaan
demokratiakasvatukseen näyttää kasvattajienkin olevan helppo periaatteellisesti
sitoutua, mutta ongelmaksi muodostuvat
käytänteet ja rakenteet. Vaikka kukaan ei
sinänsä asetu vastustamaan demokratiakasvatuksen merkitystä ja tärkeyttä, sitä ei
toisaalta moni myöskään lähde edistämään.
Kun traditio on luonut koulusta tietynlaisen, sinne on vaikea luoda uutta kulttuuria
ja arvostusta sellaiselle asialla, jota siellä ei
ennenkään ole arvostettu.
Demokraattisen kulttuurin luominen
vakiintuneessa demokratiassa tukee myös
pikemminkin aikaisempien mallien kopioimista kuin uuden luomista. Nuorten
passiivisten asenteiden tultua päivänvaloon 2000-luvun alussa valtiovalta reagoi
nopeasti ja määräsi muun muassa lainsäädännön kautta, että jokaisessa koulussa on
oltava oppilaskunta ja oppilaskunnalla hallitus. Ne tavat, joilla demokratiaa kouluun
luodaan, perustuvat lähinnä edustuksellisen
demokratian ratkaisuihin. Niiden tukeminen on luonnollisesti tärkeää, mutta ihanne

demokraattisen elämäntavan edistämisestä
koulussa vaatii kokeiluja myös arkisella,
opiskelun ja luokkahuonetoiminnan tasolla.
Demokratian edistämiseen liittyy myös
kysymys siitä, millaisena näemme lapsen
aseman ja oikeudet koulussa. John Deweyn
(1966) tunnetun ajatuksen mukaan kansalaisuutta tulee harjoitella koulussa. Hänen
mukaansa kansalaisuuteen kuuluu sekä
oikeuksia että velvollisuuksia ja niiden tulisi
olla huomattavasti laajemmat kuin yleisesti
yhteiskunnassa, jossa alle 18-vuotias kohtaa
lähinnä kieltoja. Tämä vaatiikin luottamuksen laajentamista ja kolmatta koulutusreformia, joka määrittelee lapsen oikeudet
kansalaisena. Koulutusreformin ensimmäisessä vaiheessa 1860-luvulla koulunkäynti
mahdollistettiin sekä tytöille että pojille
ja toisessa vaiheessa 1970-luvulla koulutusta tasa-arvoistettiin edelleen mahdollistamalla se kaikille taustasta riippumatta.
Kolmannessa reformissa kyse olisi lapsen
ottamisesta kansalaisten joukkoon jo koulussa, eikä ainoastaan heidän valmistamis-

taan kansalaisuuteen (ks. Biesta 2013, luku
6). Deweyn pienoisyhteiskunnan ideaalia
– koulua – pidetäänkin liiaksi nykyiseen
yhteiskuntaan kasvattavana instituutiona
sen sijaan, että se olisi paikka, jossa lapsille
annettaisiin mahdollisuus olla vahvemmin
mukana kehittämässä yhteiskuntaa.
Elokuussa 2016 voimaan astunut opetussuunnitelma painottaa osallisuuden ja
yhteistyön tärkeyttä koulutyössä. Vaikka
julkisissa keskusteluissa monet ovat
korostaneet uuden opetussuunnitelman ja
aikaisempien, erityisesti 1970-luvun opetussuunnitelmien yhtäläisyyksiä, ei vertailu
ole kaikkinensa relevantti. On selvää, että
nykyisen perusopetuksen sekä 1960- ja
1970-lukujen taitteessa luodun peruskoulun välillä on vahva periaatteellinen yhteys,
mutta opetussuunnitelma luodaan todeksi
kussakin ajassa. Suomessa peruskoulun
opetussuunnitelmaa on aina leimannut
lupaus ja toivo tasa-arvoisesta ja demokraattisemmasta koulusta. Tätä lupausta
eletään nyt 2010-luvun Suomessa.

3. Demokratiakasvatus ja opettajankoulutus
Koulun ja opettajankoulutuksen suhde
on automaattisesti läheinen, mutta myös
dikotominen. Opettajankoulutuksen tulee
yhtäältä antaa koulusta realistinen kuva ja
valmistaa opettajaopiskelijat toimimaan
siellä, mutta toisaalta myös tarkastella
koulua kriittisesti ja luoda kuvaa sen muutoksen suunnasta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Suomessa koulutukseen antaa
vielä oman lisämausteensa vahva akateeminen orientaatio eli tutkimusperustainen
suhde opiskeltaviin asioihin.

Demokratiakasvatuksen ja laajemmin
yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelu opettajankoulutuksessa on aina ollut
vähäistä ja se on sitä edelleen. Juha Sipilän johtaman hallituksen kärkihankkeissa
yhtenä alaohjelmana on opettajankoulutuksen uudistaminen. Lokakuussa 2016
opettajankoulutusfoorumin julkistama
”Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma” ei määritä opettajankoulutuksen
ja yhteiskunnan välistä suhdetta muutoin kuin linjaamalla pedagogisen suun-
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nan koulutukselle. Demokratia loistaakin poissaolollaan kehittämisohjelmassa.
Opettajankoulutuksen historiaa vasten
tarkasteltuna tämä on toki hyvin looginen
jatke. Opettajankoulutuksen arvioinnit
kritisoivat aina 1990-luvun lopulle saakka
opettajankoulutuksen yhteiskunnallisten
sisältöjen vähäisyyttä ( Jussila & Saari
1999). 2000-luvulla vastaavia kokonaisvaltaisia opettajankoulutuksen arviointeja ei
ole tehty, vaan selvitykset ovat muuttuneet
tulevaisuutta katsoviksi, opettajankoulutuksen kehittämistä korostaviksi dokumenteiksi (esim. Opettajankoulutus 2020).
Nykyisen opettajankoulutuksen asema
ei kuitenkaan kanna enää pelkästään
didaktiikan ja kasvatuspsykologian painotuksia, joihin opettajankoulutus Suomessa
on yli 150 vuotta tukeutunut (Rantala
& Rautiainen 2013). Nykyinen opettajankoulutuslaitosten korostama opettajaihanne on työtään tutkiva, kriittinen,

yhteisöllinen ja uudistava opettaja. Tämä
on kuitenkin mahdotonta ilman työn
tutkimista yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja demokratiasta käsin. Samaan
aikaan koulutukseen kohdistuu odotuksia,
jotka edellyttävät demokratiakasvatuksen
vahvistumista. Näitä odotuksia esittävät
ennen muuta sekä uusi perusopetuksen
valtakunnallinen opetussuunnitelma että
ministeriöiden välisenä yhteistyönä tehty
sisäisen turvallisuuden raportti, joka nosti
opettajankoulutuksen yhdeksi demokratiamme keskeisistä osa-alueista. Siinä missä
demokratiakasvatus on suhteessa aikaan ja
opetussuunnitelmaan myös demokratian
määritelmä elää ja kehittyy. Liberaali ja
deliberatiivinen demokratia ovat esimerkkejä nykyajassa käytettävistä demokratian
lisämääreistä, jotka toisaalta syventävät
kuvaa demokratiasta, mutta myös haastavat
meidät määrittelemään sitä toimintamme
ja päätöstemme kautta.
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Suomen koulutoimi ammatillinen koulutus mukaan lukien oli hallinnollisesti
seitsemän eri ministeriön alaisuudessa
(Laukia 2013, liite 1). Ammatillisen koulutuksen hallinnollinen yhdentyminen
opetusministeriön yhteyteen tapahtui
1960–1970-luvuilla peruskoulu-uudistuksen ja keskiasteenkoulun uudistuksen
yhteydessä. Tässä artikkelissa lähestyn
demokratiakasvatusta ennen muuta oppilaitosmuotoisen ja opetussuunnitelmaperustaisen, työelämään valmentavan ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.

1. Vapaa yhteiskunta, vapaa työntekijä

Johdanto
Koulumaailmassa demokratiakasvatuksen käsite mielletään usein yleiskoulun
yhteyteen, tarkemmin sanottuna siellä
tapahtuvaan yhteiskuntaopin tai historian
opiskeluun (esim. Rautiainen, VanhanenNuutinen & Virta 2014, 19–22). Demokratiakasvatus nousee harvemmin esiin
keskusteltaessa ammatillisesta koulutuksesta. Demokratian käsitettä ei ole helppo
määritellä yksiselitteisesti. Siihen voidaan
kuitenkin liittää tiettyjä perusedellytyksiä, jotka yhdistävät demokratia-käsitteen
erilaisia määrittelytapoja. Näitä yhdistäviä seikkoja ovat muun muassa vapaat
vaalit, vapaa poliittinen toiminta, ilmaisun
vapaus, vapaa lehdistö, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon sekä yhteisöllinen,
yhteiskunnallinen ja vastuullinen toiminta
(Rautiainen, Vanhanen-Nuutinen, Virta
2014, 20). Demokratiakasvatus kytkeytyy myös kansalaiskäsitteeseen: kansalai-

uudistamiseen liittyvissä suunnitelmissa?
Ammatillinen koulutus on käsitteenä monipuolinen ja monitasoinen. Ammattiin ja
työhön on opittu työpaikoilla kokeneempien työntekijöiden ohjauksessa, oppisopimuksen kautta tai oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen kautta. Työelämän
muuttuessa työntekijöiden ammattitaitoa
on pidetty yllä erilaisilla henkilöstökoulutuksilla ja lisäkoulutuksilla. Eri ammattialoilla ammattikoulutus kehittyi toisistaan
erillään, eriaikaisesti ja eri hallinnonalojen
alaisuudessa. Esimerkiksi vuonna 1947

nen on henkilö, jolla on yhteiskunnallisia
oikeuksia ja velvollisuuksia. Demokratiakäsitteen, kuten monien muidenkin käsitteiden määrittely, on vuosien kuluessa
elänyt ja siihen liittyvät painotukset ovat
muuttuneet. Käsitteisiin kuten demokratiakasvatukseen ja kansalaiskasvatukseen voi
liittyä myös ristiriitaisuuksia, kuten muun
muassa Perttu Männistö tässä julkaisussa
osoittaa.
Tarkastelen tässä artikkelissa demokratiakasvatusta ammatillisessa koulutuksessa
siitä näkökulmasta kuin Rautiainen ym.
(2014) ovat sitä lähestyneet. Miten yhteiskunnan demokratisoituminen ja talouselämän liberalisoituminen vaikuttivat
ammatillisen koulutuksen kehittymiseen?
Miten kasvatus aktiiviseksi kansalaiseksi
on toteutettu ammatillisessa koulutuksessa ja miten demokratiakasvatus näkyy
tänä päivänä ammatillisen koulutuksen

1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun
alussa Suomessa tapahtui rauhanomainen
vallankumous. Vuoden 1879 elinkeinolaki
mahdollisti vapaan yritteliäisyyden, ammatinharjoittamisen ja vapaan työvoiman liikkumisen maassa. Viimeistään tuossa vaiheessa käynnistyi etuoikeuksia nauttivien
ammattikuntien organisoiman oppipoikajärjestelmän rapautuminen. Säädyt, aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpoikaisto
luopuivat valtiollisesta vallasta, ja siirryttiin
kansanvaltaisesti valitun edustuksellisen
demokratian aikaan. Vuonna 1907 vaaleilla valittiin ensimmäinen yksikamarinen
eduskunta. Täysivaltaiset kansalaiset varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta
riippumatta saivat valtiolliset oikeudet.
Yhteiskunnan demokratisoitumista lisäsi
myös kunnallislain uudistaminen ja demokraattisesti valittujen valtuustojen valinta
vuodesta 1918 alkaen ( Jutikkala 1979,
156–171).

Oppipoikajärjestelmän rapauduttua
ensimmäiset oppilaitosmuotoiset ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset
perustettiin 1800-luvun lopulla. Helsingin
poikain valmistava ammattikoulu aloitti
toimintansa vuonna 1899. Alusta saakka
ammatillisella koulutuksella oli myös kasvatuksellisia tavoitteita. Kansakoulun päättäneet lapset, joilla ei ikänsä puolesta ollut
mahdollisuutta päästä vakituiseen palkkatyöhön ja joiden vanhemmilla ei ollut
varaa ohjata heitä oppikouluun, tuli ohjata
kasvattavaan ammatilliseen koulutukseen.
Filantrooppinen sivistyneistö halusi koulutuksen avulla kasvattaa ja sivistää myös
työläistaustaisia nuoria ja aikuisia. Kyse oli
sivistyneistön määrittelemän kunnon työläiskansalaisen kouluttaminen ja kasvattaminen. Työläiskansalaisen tunnusmerkkejä
olivat ahkeruus, työteliäisyys, raittius, säästäväisyys ja tavoitteellisuus. Tämänkaltainen vapaa, omalla työllään toimeentuleva
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työntekijä pystyi elättämään itsensä ja perheensä ( Jauhiainen 2002, 44–45, Haapala
1986 71–72).
Ammatillisen koulutuksen kehittämistä
tukivat myös edistykselliset liberaalit henkilöt, joilla oli usein korkea teknillinen
koulutus sekä työelämän työtehtävien tai
johtotehtävien kautta kytköksiä elinkeinoelämään. Tällaisia henkilöitä olivat esimerkiksi Leo Mechelin Helsingissä ja Matti
Viljanen Tampereella 1. Lisäksi Jalmari
Kekkonen2 oli yksi keskeinen ammatillisen koulutuksen vaikuttaja Suomessa. Hän
näki ammatillisella koulutuksella olevan
myös demokratiakasvatuksellisia tehtäviä.

Yhteiskunnan muuttuminen demokraattisemmaksi lisäsi yksilön vastuuta asioiden
hoitamisesta. Kaikkien kansalaisryhmien
kasvattaminen demokraattisen yhteiskunnan jäseniksi oli tärkeää. Kekkonen näki
demokraattisen yhteiskunnan jäsenen
aktiivisena toimijana, joka omalla toiminnallaan saattoi vaikuttaa elintasoonsa ja
elinoloihinsa. Demokraattinen yhteiskunta
mahdollisti kansalaiselle aktiivisen ammatillisen ja yhteiskunnallisen toiminnan
(Kekkonen 1916, 21–23). Kekkosen kirja
”Kansalaistietoa ammattilaisille” vuodelta
1916 oli ensimmäinen ammattikouluille
suunnattu yhteiskuntaopin oppikirja.

2. Ulkomailta saadut vaikutteet vahvistivat

ammatillisen koulutuksen kansalaisihannetta

Samaan aikaan kun Suomen talouselämä
vapautui ja yhteiskunta kansanvaltaistui,
Suomi avautui ulkomaille. Kaupalliset
yhteydet lisääntyivät ja koulutuksen kehittämisessä haettiin vaikutteita ulkomailta.
Ammatillinen koulutus kehittyi Suomessa
omintakeiseksi koulutukseksi kotimaisten
ja ulkomaisten toimijoiden yhteisvaikutuksesta. Suomesta tehtiin runsaasti matkoja
maihin, joita kutsuttiin ”sivistysmaiksi”.
Näitä maita olivat eräät Keski-Euroopan

ja Skandinavian maat sekä Yhdysvallat.
Vierailuille lähti oppilaitosten rehtoreita
ja opettajia. Muun muassa Helsingin
teollisuuskoulun lehtori Jonatan Reuter,
teollisuuskoulun johtaja W.V. Forsman,
Kuopion teollisuuskoulun lehtori K.J.
Karlsson sekä Wetterhofin työkoulun
johtaja Helena Brander kävivät monien
muiden joukossa ulkomailla tutustumassa
ammatilliseen koulutukseen (Laukia 2013,
57)3. Münchenissä, Saksassa vaikuttanut

koulutusfilosofin John Deweyn mukaan
koulun tuli ilmentää yhteiskuntaa.
Ammatillisessa koulutuksessa käytännöllisten taitojen avulla opiskelija oppi myös
sosiaalisia taitoja ja yhteiskunnallisia taitoja. Koulutuksen päämääränä oli paitsi
ammattitaitoinen työntekijä myös yhteiskunnassa aktiivisesti toimiva kansalainen
(Dewey 1957, 6–7, 21).
Ammatillisen koulutuksen kansalaisihanne oli hyvin lähellä yleisesti koulutuksen tavoitteena ollutta Hegelistä ja
Snellmannista vaikutteita saanutta valtiokanalaisen ihannetta. Vallitsevasta, talonpoikaisesta kansalaisihanteesta poiketen
ammattikoulun kansalaisihanne oli omalla
työlään ja ammattitaidollaan itsensä ja perheensä elättämään kykenevä työntekijä
kansalainen.

3. Koulujärjestelmän demokratisoituminen –
ammatillinen koulutus osaksi koulujärjestelmää
ammatillisen koulutuksen oppikoulun rinnalle koulujärjestelmässä.
Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteyteen perustetun ammattikasvatusosaston
päällikkö Aarno Niini4 oli yksi keskeinen
ammattikoulun kehittäjä sodanjälkeisessä Suomessa. Hänen tavoitteenaan oli
koulutuksellinen tasa-arvo ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen välillä.
Vuonna 1947 Niini laati yhdessä ammattikasvatusneuvoston kanssa ammattikas-

1. Leo Mechelin oli Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, senaattori ja senaatin talousosaston
varapuheenjohtaja (pääministeri). Matti Viljanen oli koulutukseltaan insinööri, joka työskenteli opettajana
teollisuusjohtajana kansanedustajana ja nimitettiin vuorineuvokseksi.

Vuonna 1939 säädetyssä ammattikoululaissa ja 1942 säädetyssä ammattikouluasetuksessa todettiin, että ammattikoulun
tehtävänä oli antaa käytännölliseen työhön
aikoville valmistavaa tietopuolista ja käytännöllistä opetusta sekä laajentaa opiskelijoiden ammattitoiminnassa tarpeellisia
kansalaistietoja (SA 1942 / 160 Asetus
kunnallisista ja yksityisluonteisista ammattioppilaitoksista). 1940 ja1950-luvuilla
ammattikoulun kehittäjät halusivat nostaa

3. Myös monet kansakoulun kehittäjät kuten Uno Cygnaeus ja Mikael Soininen tekivät matkoja ulkomaille. Jonatan Reuter teki pitkän matkan Keski-Eurooppaan vuonna 1898. Matkan vaikutteiden pohjalta hän
laati ehdotuksen Suomen ensimmäiseksi ammattioppilaitoksen opetussuunnitelmaksi.

4. Niini oli fysiikan tohtori, Helsingin yliopiston dosentti ja 1960-luvulla perustetun ammattikasvatushallituksen ensimmäinen pääjohtaja.

2. Arkkitehti Jalmari Kekkonen toimi Porin teollisuuskoulun opettajana, Kotkan ammattikoulun rehtorina,
teollisuushallituksen ja kauppa- ja teollisuushallituksen ammattikoulujen tarkastajana (vuosina 1911–1931).
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Georg Kerschensteiner korosti ammatillisen koulutuksen yhteisöllistä merkitystä.
Koulutuksen tavoitteena oli kasvattaa
nuoria liberalistisen yhteiskunnan jäseniksi. Nuoret opiskelivat ammattiin ja sitä
kautta he kasvoivat vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Tämä tapahtui myös
käytännöllisiä taitoja oppimalla. oli väylä
aktiiviseen kansalaisuuteen (Kerschensteiner 1908; Kerschensteiner 1925, 30).
Kerschensteinerin mukaan koulun tehtävä oli ohjata nuorta yhteiskunnan
kannalta hyödylliseen ammattiin ja sitä
kautta kehittää yhteiskuntaa kohti korkeampaa siveellisyyttä (Kerschenteiner
1925, 28–30). Korkeampaan siveellisyyteen kehittyminen tarkoitti yhteiskunnan
kehittymistä kulttuuri- ja oikeusyhteiskuntana. Myös tunnetun yhdysvaltalaisen
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vatuksen kehittämisen kymmenenvuotissuunnitelman. Suunnitelmassa visioitiin
koulujärjestelmä, jossa pohjakoulutuksen
jälkeen lukiokoulutus ja ammatillinen
koulutus toimisivat rinnakkain. Ammatillista väylää pitkin tuli olla mahdollisuus
hakeutua jatko-opintoihin (Laukia 2013,
176). Niinin mukaan koulun ja koko koulujärjestelmän kasvatuksellinen tehtävä,
nuoren persoonallisuuden kehittäminen,
toteutui ammatillisen koulutuksen kautta.
Ammatillinen koulutus oli demokratiakasvatuksessa jopa yleiskoulua parempi, sillä
se antoi valmiuksia työelämään ja auttoi
sitä kautta opiskelijaa taloudellisessa itsenäistymisessä. (Laukia 2013, 182; Niini
1950, 65–67). Niini arvosti tiedettä, taidetta kulttuuria ja myös lukiokoulutusta.
Hän halusi kuitenkin nostaa ammatillisen
koulutuksen arvostusta: ”Ammattikasvatushan ei merkitse yksinomaan tiettyä ammattia
varten vaadittavien tietojen ja taitojen opettamista, vaan kasvatettavan tulee käsittää
myös ammatin sisäinen henki, sen moraalinen ja kulttuurinen merkitys sekä tajuta sen
moninaiset suhteet sosiaalisen ja valtiollisen
elämän kokonaisuudessa” (Niini 1946).
Sivustatukea Niini sai kasvatustieteen
professori Oiva Kyöstiöltä, jonka mukaan

ammattikoulu oli kaikista yhteiskuntaluokista tulevien opiskelijoiden koulu.
Yleiset kasvatuspäämäärät edellyttivät sekä
yleissivistystä että ammattisivistystä, ja
Köystiön mukaan yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteet
lähentyivät tässä suhteessa toisiaan. Joku
opittava seikka oli toiselle yleissivistystä,
toiselle taas ammatilliseen osaamiseen
liittyvää (Kyöstiö 1964, 217–220).
Hajanaisesti rakentunut ja hallinnoitu
ammatillinen koulutus liittyi kiinteästi
koulujärjestelmään 1960- ja 1970-luvuilla
tapahtuneen koulutuksen hallinnollisen
yhdistämisen kautta. Ammatillinen koulutus yhdistettiin hallinnollisesti uuden
keskushallituksen, opetusministeriön
yhteyteen perustetun ammattikasvatushallituksen alaisuuteen. Keskiasteen
koulun uudistus 1980-luvulla nosti
ammatillisen koulutuksen lukiokoulun
rinnalle peruskoulun jälkeisenä koulutuksena. Ammatillista väylää pitkin oli
tämän myötä myös mahdollista hakeutua
opintoihin korkeakouluun. Ammatillinen
koulutus oli saavuttanut koulujärjestelmässä tasa-arvoisuuden lukiokoulun rinnalla työntekijöiden ja kansalaisten kouluttajana

4. Politiikka ammattikoulussa
1960- ja 1970-luvuilla yhteiskunnan
muuttumisen myötä myös ammattikoulun
tavoitteet muuttuivat. Sodan jälkeen syntyneet ikäluokat olivat tulleet kansakoulun
jälkeiseen kouluikään. Maatalouden rationalisoinnin myötä pientilat eivät enää tar-
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ulottuivat henkilökohtaisista asioista aina
kansainvälisiin kysymyksiin (Naumanen
1990, 140–141). Yhteiskunnallinen aktiivisuus koettiin yhdeksi ammatillisen koulutuksen päämääristä. Kasvatustavoitteena
oli yhteiskunnallisesti myönteinen kansalainen, joilla oli korkea sosiaalinen vastuuntunto (Pääkirjoitus, Ammattikasvatus
7 / 1963). Ammatillista koulutusta koskevissa puheenvuoroissa näkyi myös pelko
siitä, että tekniikka orjuuttaisi ihmisen.
Ammattikoulun tehtävänä oli kasvattaa
oppilaita oikeaan ihmisyyteen (Riihinen
1987, 26.). Nämä tavoitteet näkyivät erityisesti ammattikoulujen yhteiskunnallisten
aineiden opetuksessa, sekä kielten opetuksessa, mutta myös ammatillisten aineiden
opetuksessa.
Näkemys työstä, johon koulu valmisti
työntekijöitä, muuttui. Työ nähtiin elannon hankkimisen lisäksi kasvattavana ja
sivistävänä toimintana. Reijo Wileniuksen
mukaan työn tuli olla sivistävää ja työntekijää kehittävää. Sivistynyt työtekijä pystyi
vastamaan työelämän vaatimuksiin ja luomaan itselleen uusia tehtäviä (Wilenius
1982, 68–70).
Vuonna 1972 äänioikeusikärajaa laskettiin 18 vuoteen. Vuonna 1976 myös vaalikelpoisuuden ikäraja laskettiin 18 vuoteen.
Tämä osaltaan lisäsi kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Poliittiseen toimintaan kannustettiin kouluissa. Vuonna 1973 ammattikasvatushallitus lähetti ammattikouluille

ohjeen poliittista toimintaa varten. Ohjeen
mukaan ammatin menestyksellinen hoitaminen edellytti työtaitojen lisäksi myös
tietoja ympäröivästä yhteiskunnasta, sekä
taitoa toimia yhteiskunnassa ja osallistua
sen kehittämiseen. Poliittinen toiminta
tuli hyväksyä osaksi ammattikoulujen
toimintaa. Oppilailla oli oikeus perustaa
poliittisia yhdistyksiä ja käyttää poliittisia
tunnuksia, ellei siitä ollut opetuksellisesta
syystä haittaa. Demokratiaan kuului, että
ketään työntekijää tai opiskelijaa ei saanut häiritä poliittisten tunnusten vuoksi.
Poliittisessa toiminnassa tuli kuitenkin
ottaa huomioon Suomen ulkopoliittinen
linja sekä rauhansopimuksen ja YYAsopimuksen velvoitteet (Laukia 2013,
257).
Lain mukaisesti julkisiin ammattikouluihin perustettiin vuodesta 1974 alkaen
oppilaitosneuvostoja. Neuvostojen vaaleissa poliittiset tunnusmerkit nousivat
selkeästi esiin. Muutoinkin ammatillisten
koulujen toiminnassa näkyivät poliittiset,
esimerkiksi kansainvälisiin kysymyksiin
liittyvät kannanotot. Oppilaitosneuvostot
lakkautettiin vuoden 1987 ammatillista
koulutusta koskevien uusien säädösten
yhteydessä. Neuvostojen tuoma yltiöpoliittisuus aiheutti oppilaitosten sisällä
enemmän eripuraa kuin toimintaa kehittäviä uudistuksia ja 1990-luvulle tultaessa
niiden toiminta lakkasi. (Kärelampi 1999,
217, 233–234).

jonneet tulevaisuutta talonpoikaiselle kansalaisihanteelle. Nuoret opiskelivat uusia
ammatteja, myös monet aikuiset vaihtoivat
ammattia. Aktiivinen työntekijäkansalainen oli nyt myös poliittisesti kantaaottava
kansalainen, jonka kiinnostuksen alueet
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5. Hyvä ja tasapainoinen ihminen
ja yhteiskunnan jäsen
2000-luvulla voimaan tulleiden säädösten
mukaan ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista
osaamista, kehittää työelämää, vastata sen
osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä,
yrittäjyyttä ja elinikäistä oppimista. Tämän
lisäksi koulutuksen tavoitteena on tukea
opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi
sekä antaa opiskelijalle jatko-opintojen,
ammatillisen kehittymisen, harrastusten ja
persoonallisuuden kehittymisen kannalta
tarpeellisia tietoja ja taitoja (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630).
Lisäksi ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa määritellään myös koulutuksen arvoperusta. Esimerkiksi kone- ja
tuotantotekniikan tutkinnon perusteet
sisältävät sekä ammattialan arvoperusteet
sekä laajemmin ihmisenä toimimiseen
liittyviä eettisiä tavoitteita. Kone- ja tuotantotekniikka vaikuttaa muun muassa
ympäristön laatuun, ihmisten jokapäiväiseen elämään, ja yhteiskunnan sosiaaliseen,
kulttuuriseen ja taloudelliseen kehitykseen.
Alan ammattilainen on huolellinen, omaaloitteinen, yhteistyökykyinen, täsmällinen
ja luotettava henkilö, joka arvostaa omaa ja
toisten työtä (Kone ja metallialan perustutkinto, 325–326).
”Hän kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasaarvoa kaikessa toiminnassaan. Hän noudattaa yhdenvertaisuuslain periaatteita ja
kohtelee muita tasapuolisesti sukupuolesta,
iästä, etnisestä taustasta tai vammaisuudesta
huolimatta”.
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Nykyiset ammatillisen koulutuksen
tutkinnon perusteet määrittelevät tutkinnon laajuuden ja tavoitteet. Oppilaitosmuotoisena opiskeluna opiskeltava
perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Yhteisiä tutkinnonosia on
35 osaamispistettä ja vapaasti valittavia
tutkinnonosia kymmenen opintopistettä.
Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja
vuorovaikutusosaaminen (11 osaamispistettä), matemaattis-luonnontieteellinen
osaaminen (yhdeksän osaamispistettä) ja
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava
osaaminen (kahdeksan osaamispistettä).
Yhteisiin tutkinnonosiin liittyviä opintoja
tai lukio-opintoja voi koulutuksen järjestäjän päätöksellä opiskella lisää myös vapaasti
valittavissa tutkinnonosissa. Yleiset eettiset
tavoitteet ovat samansuuntaiset eri ammattialoilla, mutta ammattietiikkaan liittyvät
tavoitteet voivat vaihdella ammattialasta
riippuen. Ideaalin kansalaisen tavoitteet
ovat pysyneet hyvin samantyyppisinä
vuosikymmenten aikana. Lain määräämä
tavoite tukea ammattikoulun oppilaiden
kehittymistä hyviksi kansalaisiksi on tietenkin tulkinnanvarainen. Ammatilliselle
koulutukselle määritellyt tavoitteet antavat
koulutuksen järjestäjille näkökulmaa siitä,
mitä hyvällä kansalaisella tavoitellaan.
Demokratiaan, eettiseen kasvatukseen ja
ihmisoikeuksiin liittyvät tavoitteet ovat
pysyneet ammatillisen koulutuksen tavoitteena. Myös tutkinnon perusteet ottavat
huomioon eettiset tavoitteet, ihmisoikeudet ja yhteiskunnassa toimimisen.

6. Demokratiakasvatus digiajan yhteiskunnassa
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa ammatillisen koulutuksen reformiksi
nimetyn esityksen mukaan ammatillisen
koulutuksen tavoitteet pysyvät suunnilleen
2000-luvulla voimassa olleiden säädösten
mukaisina, mutta oppilaitosten menettelytapoja ja rakenteita muutetaan. Nuorten
koulutukselle ja aikuisten ammatilliselle
koulutukselle laaditaan yhteinen säädöspohja. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista
on tarkoitus lisätä ja tutkinnon perusteiden
osaamisperustaisuutta vahvistaa. Esityksen
mukaan opiskelijat saavuttavat määritellyn
osaamisen henkilökohtaisten suunnitelmien ja yksilöllisten opiskelutapojen avulla.
Oppimisympäristöjä on tarkoitus monipuolistaa ottamalla huomioon digitalisaatio
(Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 8.11.2016).
Lainsäädäntö on määrä uudistaa vuoden
2018 alusta alkaen. Reformia perustellaan
tulevaisuuden osaamistarpeilla, työelämän
nopealla muuttumisella ja digitalisaation
etenemisellä. Reformilla haetaan ratkaisua
työelämän muuttuviin tarpeisiin, opiskelijan työllistymiseen ja opintojen entistä
nopeampaan etenemiseen.
Kysymys hyvien ja tasapainoisten ihmisten ja yhteiskunnan jäsenten kouluttamisesta on uudistuskeskustelussa jäänyt
taka-alalle. Myös ammatillisen koulutuksen ja lukion tasavertaisuus koulujärjestelmässä on asetettu kyseenalaiseksi esimerkiksi suunniteltaessa koulutuksen tuomaa
jatko-opintokelpoisuutta korkea-asteen
koulutukseen. Suunnitelmissa on esitetty,
että pääsykokeista luovuttaisiin ja opiskelijavalinnat tehtäisiin ylioppilastutkinnon

perusteella (Valmiina valintoihin 2016).
Uusissa suunnitelmissa jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin ammatillisella
tutkinnolla on todettu.
Kansalais- ja demokratiakasvatusta
ei voi nähdä pelkästään opetettavan
oppiaineen näkökulmasta. Ammatillisen koulutuksen uudistamisessa voidaan
nähdä Kerschensteinerilaisia ja Niiniläisiä näkökulmia siitä, että työelämään
kiinnittymisen kautta opiskelija oppii
vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan tavoille. Opiskelijoilta odotetaan
itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta
ja aktiivisuutta ottaa itse selvää asioista.
Kuitenkin kriittisen ajattelun, yhteiskunnallisen osallisuus- ja demokratiataitojen näkökulmasta reformin tavoitteet
ja menettelytavat voidaan nähdä myös
ongelmallisina. Demokratiakasvatukseen
liittyvä yhteisöllinen ja vastuullinen toiminta on osittain ristiriidassa reformin
yksilöllistä kulttuuria korostavan kulttuurin kanssa. Digitaalisuuden ja sosiaalisen
median mahdollistama välitön viestintä
ja sen tuoma näkökulma äärettömästä
mielipiteen vapaudesta on tuonut myös
ongelmia. Populististen, yksinkertaisia
ratkaisuja tarjoavien yhteiskunnallisten
ryhmien kannatus on tämä vapauden
myötä lisääntynyt. Viestinnässä käytetään
hyväksi kiihkoa ja erilaisia populistisia
uskonkappaleita ja jopa täysin avoimesti
käytetty suoranaisia valheita omien tarkoitusperien edistämiseksi (esim. Henrik
Rydenfelt, HS 22.11.2016). Populismia
on ruokkinut tunne oman elämän hallinnan menettämisestä. Samaan aikaan
tutkijat kantavat huolta nuorten yhteis-
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kunnallisen aktiivisuuden vähäisyydestä
sekä siitä, että vain pieni osa opiskelijoista käyttää demokraattisia oikeuksiaan
(Blomqvist 2011; Fornaciari & Männistö
2015).
Viestinnän luonnollisesta evoluutiosta,
erityisesti digitaalisen viestinnän edistymisestä, seuraa myös totuuteen ja tutkittuun
tietoon pohjautuvan viestinnän paraneminen. Koulutuksen olisi omalta osaltaan
kyettävä kasvattamaan kansalaiset sellaiseen digitaalisuuteen, jonka tarkoituksena
on saada aikaan yhteisiä ratkaisuja yhteisiin
ongelmiin.
Keskeinen kysymys on, minkälaisia opetusmenetelmiä käyttämällä kasvatuksellisiin
tavoitteisiin pyritään ja kuinka tavoitteiden
saavuttamista arvioidaan. Varsinkaan nuorten kohdalla oppilaitoksissa tapahtuvaa
demokratiaopetusta tuskin on mielekästä
kokonaan poistaa. Myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä demokratiaan,
ihmisoikeuksiin ja etiikkaan liittyvät asiat
on syytä ottaa huomioon. Kyse ei ole niinkään oppimisympäristöstä, vaan siitä, että
demokratiakasvatuksen tavoitteet tiedostetaan ja että opiskelijoita ohjaavat myös
demokratiakasvatuksen näkökulmasta
ammattitaitoiset henkilöt. Aarno Niinä ja
Oiva Kyöstiötä mukaillen demokratiaan

ja ihmisoikeuksiin liittyvät tavoitteet pitää
nähdä ammatillisina tavoitteina ja ammatilliset tavoitteet demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukevina tavoitteina. Keskustelua
näiden tavoitteiden saavuttamisesta tulee
lisätä eri osapuolten keskuudessa ja kyseisiä teemoja tulee pitää yllä myös ammatillisessa opettajankoulutuksessa.
Näyttää siltä, että digiajan yhteiskunnassa
käytännön taitojen oppimisen siirtyessä
painotetummin työpaikoille, ammattioppilaitoksen rooli demokratiaan ja kansalaisuuteen liittyvien valmiuksien oppimispaikkana korostuu. Markku Tuominen ja Jani
Wihersaari (2006) toteavat teoksessaan
”Ammattikasvatusfilosofia”, että ammattikasvatuksessa on tilaus eettiselle kasvatukselle; ammattietiikkaan kuuluu ammattiin
kuuluvien arvojen ja eettisten vaatimusten
oppiminen. Kyse on myös laajemmin kasvamisesta ihmisyyteen, johon tänäkin päivänä
liittyvät vastuullisuus, yhteisöllisyys, rehellisyys, kriittisyys, ekologisuus ja kulttuurinen
moninaisuus (Tuominen & Wihersaari
2006, 284–288). Pekka Nummela (2008)
on puolestaan todennut, että ammatillisen
koulutuksen päämääränä on ammattisivistys, joka sisältää hyvän työn, hyvän työelämän ja hyvän yhteiskunnan rakentamiseksi
tarvittavat valmiudet.

7. Opettajat kasvattajina
ammatillisessa koulutuksessa
Kansakoulujärjestelmää rakennettaessa,
koulutettiin ensin opettajat ja sitten alkoi
koulutoiminta. Ammatillisessa koulutuksessa edettiin päinvastaisessa järjestyksessä. Koulutuksen varhaisvaiheessa
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ammatillisten aineiden opettajina toimivat käytännöllisen alakohtaisen koulutuksen saaneet henkilöt, joilla usein oli myös
alakohtaista työkokemusta. Teoreettisten
ammatillisten aineiden opettajilla saattoi

olla muun muassa insinöörin, arkkitehdin
tai kotitalousalan koulutus. Ammattitaitoa tukevia yhteisiä opintoja, äidinkieltä,
vieraita kieliä, kansalaistietoa, opettivat
usein kansakoulunopettajan koulutuksen
tai maisterin koulutuksen saaneet opettajat. Opettajakunta oli siis koulutukseltaan
ja työtaustaltaan vaihteleva. Koulutuksen
tavoitteena oli kuitenkin heti alkuvaiheesta
lähtien yhteiskuntakelpoisen kansalaisen
kasvattaminen. Tämä näkyi mm. opetussuunnitelmien ammattitaitoa tukevien
yhteisten opintojen sisällöissä (Laukia
2013, 132–133).
Ammatillisen koulutuksen kasvatukselliset tavoitteet sekä oppilaiden motivaation
puute ja opintojen keskeytymiset kuitenkin
herättivät keskustelun ammatillisen koulutuksen opettajien koulutuksesta. Leo
Ehrnrooth5 toteaa komiteamietinnössään,
että opettajan täytyi pystyä vaikuttamaan
nuorisoon siveellisesti ja pystyä ilman
erityisiä toimenpiteitä pitämään nuoret
kurissa. Opettajan tuli tuntea rakkautta
nuorisoon ja omaa tehtäväänsä kohtaan
(Ammattiopetuksen opettajanvalmistuskomitean mietintö 1910:19, 103). Ammatillisen koulutuksen tarjonnan vähäisyys ja
opettajankoulutuksen arvioidut kustannukset vaikuttivat siihen, että systemaattinen ammatillisten opettajien koulutus
sai vielä odottaa vuosikymmeniä. Jalmari
Kekkonen ryhtyi kuitenkin järjestämään
vapaehtoisia kursseja ammatillisen koulutuksen opettajille jo vuodesta 1913 alkaen.
Vuosien varrella keskusteluun opettajien
koulutuksen tarpeellisuudesta palattiin.

Komiteamietinnöissä mainittuja suunniteltuun opettajankoulutukseen liittyviä
teemoja olivat sielutiede, oppilaiden käyttäytymisen ymmärtäminen, aikakauden
ihanteet ja ammattikasvatus sekä ”murrosiässä olevan nuorison erikoislaatuinen
henkinen rakenne” (Ammattiopetuksen
opettajanvalmistuskomitean mietintö
1928:8 I-II). 1940-luvun lopulla Ammattiopetuksen opettajavalmistuskomitea oli
huolissaan myös siitä, että ammattiopettajankoulutuksen puute vähensi ammatillisen koulutuksen arvostusta yleiskouluun verrattuna. Opettajille oli komitean
mukaan ehdottomasti järjestettävä erityinen koulutus, jossa opetusmenetelmien
lisäksi painotettaisiin kansalaiskasvatusta
(Ammattiopetuksen opettajanvalmistuskomitean mietintö 1947:3; Laukia 2013,
208–209).
Systemaattinen ammatillisten opettajien koulutus alkoi hieman eri aikaa eri
ammattialoilla. Kuitenkin 1960-luvulle
tultaessa kaikilla perusasteen ammatillisissa oppilaitoksissa toimivilla opettajilla tuli olla opettajankoulutus. 1980
ja1990-luvuilla opettajankoulutus laajeni
koskemaan myös kaikkea opistotason
koulutusta. Tätä kautta pedagoginen koulutus siirtyi ammatillisten oppilaitosten
opettajien lisäksi 1990-luvulla perustettujen ammattikorkeakoulujen opettajien
kelpoisuusvaatimukseksi. Tehtyjen selvitysten mukaan ammatillisen koulutuksen
opettajat kokevat usein toimivansa myös
kasvatustehtävässä. Ammattiin valmistamisen lisäksi koulutuksella oli laajempi,

5. Leo Ehrnrooth oli lakitieteen tohtori joka toimi kansanedustajana, senaattorina, ministerinä ja Helsingin Osakepankin johtajana.
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sivistyksellinen ja yhteiskuntaan kasvattava tehtävä (Laukia 2013, 270). Nykyään ammatillisten aineiden opettajalta
vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto,
kolmen vuoden työkokemus ja opettajan
pedagogiset 60 opintopisteen opinnot
(Asetus opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998). Tiettyjen yhteisten
tutkinnonosien (yhteiset opinnot) opettajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto
ja opettajan pedagogiset opinnot. Ammatillisten aineiden opettajien kohdalla asetus siis hyväksyy, että opettajan tehtävään
tarvittavia tietoja ja taitoja voi saavuttaa
myös työelämässä.
Ammatillisessa koulutuksessa toimii
tänäkin päivänä erilaisen koulutustaustan ja työkokemuksen omaavia opettajia.
Opetushenkilökunnalla ei ole välttämättä samaa arvopohjaa tai yhteneväisiä
käsitteellisiä tietoja, mitä voidaan pitää
ammatillisen koulutuksen heikkoutena.
Jos kuitenkin otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen ammattisivistykseen
ja yleissivistykseen liittyvät monipuoliset
tavoitteet, voi opettajien erilaisuutta pitää
myös koulutuksen vahvuutena. Yhteistä
kaikille opettajille on kuitenkin opettajankoulutus, jossa yhtä lailla työelämän asiantuntija ja ammattityöntekijä kuin maisteri
ja tohtori hankkivat opettajaidentiteetin ja
pedagogisen osaamisensa. Ammatillisen
opettajankoulutuksen tulee sisältää kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua
ja muita opintoja (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014
/ 1129), joita eri taustaiset ja eri ammattialojen opettajaopiskelijat opiskelevat
yhdessä. Näin ollen opiskelijat tottuvat jo
opettajankoulutuksessa työskentelemään ja
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tekemään yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja ammattityöntekijöiden kanssa
opiskelijan parhaaksi.
Ammatillisen koulutuksen reformin
tavoitteena on, että oppiminen tapahtuisi
aiempaa enemmän työelämässä. Työelämässä tapahtuvaa oppimista ohjaa henkilö,
jolla ei useinkaan ole opettajan koulutusta.
Opiskelija siis oppii ammatin eritaustaisten opettajien lisäksi työpaikan työntekijöiden tai työpaikkaohjaajan ohjauksessa.
Ammatillista koulutusta koskevassa lakiesityksessä korostetaan, että opettajan työ
muuttuu. Tänä päivänä se on ohjaavaa,
kannustavaa ja osaamisen hankkimista
edistävää. Opettajan tulee tukea yksilöllistä
oppimista ja edistää opiskelijan osaamisen
hankkimista (Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta
koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi, 8.11.2016, 90). Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen työnjako voidaan sopia työelämän ja koulutuksen järjestäjän kesken.
Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän Demokratia ja ihmisoikeudet -raportin mukaan yhteiskunnallinen tasa-arvo,
etiikka, opettajan aktiivinen yhteiskunnallinen toiminta ja esimerkiksi kulttuurisen
erilaisuuden ymmärtäminen tulevat esiin
ammatillisessa opettajankoulutuksessa
(Rautiainen ym. 2014). Ammatillisen
koulutuksen opettajat ovat jo suorittaneet
korkeakoulututkinnon, joten demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja sivistykseen liittyviä
kysymyksiä on lähestyttävä opettajan oman
työn kautta ja myös sen kautta, miten opettaja omassa työssään kyseisiä arvoa, asenteita ja osaamista opiskelijoille välittää.
Demokratia, kansalaisuus ja opettajan
työn eettiset periaatteet on mainittu opet-

tajankoulutuksen opetussuunnitelmissa.
Opetuksessa nämä toteutuvat käytännössä
keskusteluina opettajan eettisistä periaatteista, arvoista ja tasa-arvoista opettajaopiskelijoiden kanssa. Demokratiaulottuvuus toteutuu myös esimerkiksi opiskelijan
mahdollisuuksina vaikuttaa opintoihin liittyviin asioihin. Edellä mainittuja teemoja
voidaan käsitellä myös opettajaopiskelijoiden ja oppilaitosten opiskelijoiden välisessä
kanssakäymisessä opettajaopintojen aikana.
Tärkeä kysymys on se, miten oppilaitokset
voivat vaikuttaa työpaikkojen käytänteisiin
ja demokratiaan ja tasa-arvoon työpaikoilla
mahdollisesti esiintyviin epäkohtiin (Vanhanen-Nuutinen 2015). Ammatillisen
koulutuksen tulisi myös tietoisesti tukea
nuorten kasvua aktiivisiksi demokraatti-

sen yhteiskunnan kansalaisiksi (Fornaciari
ja Männistö 2015).
Demokraattisen yhteiskunnan kansalaisena toimimisen osaamisen ja toimintamallien välittymien voi tapahtua myös
työpaikoilla. Parhaimmillaan se tapahtuu
oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyönä.
Demokratia, kansalaisoikeudet, vapaudet
ja velvollisuudet pitää tunnistaa ammatillisen koulutuksen osaamiskriteereissä, jotta
niiden saavuttamista ja osaamisen tasoa
voidaan arvioida. Opiskelijan osaamisen
saavuttaminen ja arviointi tulee toteuttaa
kokonaisvaltaisesti ammatillisen koulutuksen osaamistavoitteiden valossa. Muuten
on vaarana, että opetussuunnitelmiin kirjatut eettiset ja kasvatukselliset tavoitteet
jäävät ”kuolleeksi kirjaimeksi”.

8. Pohdinta – koulutuksen tavoitteena
demokratiaa ja ihmisoikeuksia
kunnioittava ammattilainen
Modernin ammatillisen koulutuksen synty
perustuu vapauden ja demokratian lisääntymiseen yhteiskunnassa. Koulutus antoi
perusvalmiuksia työelämään ja vapaan
yhteiskunnan kansalaisena toimimiseen.
Ammatillisen koulutuksen kansalaisideaali oli alusta asti hyvin samantapainen
kuin yleiskoulun; rehellinen, ahkera, lakia
noudattava ja yhteisön eteen töitä tekevä
kansalainen. Erona näiden kahden kansalaisideaalin välillä oli se, että vallitseva
fennomaaninen käsitys kansalaisesta oli
vapaa talonpoikainen kansalainen, kun taas
ammatillisessa koulutuksessa kansalaisideaali oli omalla palkallaan elävä työntekijäkansalainen. Snellmanilainen näkökulma

oli, että sivistys, aktiivinen kansalaisuus
sekä taloudellinen kasvu ja ammatillinen
osaaminen kulkivat käsi kädessä. Kansakoulun kehittäjät Uno Cygnaeus ja
Mikael Soini eivät kuitenkaan pitäneet
ammattiin valmistavaa koulutusta kasvattavana tai sivistävänä (Laukia 2013, 65 –
66). Ammatillisen koulutuksen kehittäjät,
hyvän teknillisen ja käytännöllisen koulutuksen saaneet henkilöt sekä filantrooppiset sivistyspiirit halusivat levittää sivistystä
kaikkiin kansalaispiireihin ja kasvattaa ja
sivistää myös työläisnuorisoa.
Demokratia ja ihmisoikeudet ovat näyttäytyneet ammatillisessa koulutuksessa eri
ulottuvuuksissa. Ammatillinen koulutus on
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antanut valmiuksia työelämään, oman elämän hallintaan ja kohottanut opiskelijoiden
itsetuntoa ja itseluottamusta. Työelämään
kiinnittyminen on samalla kiinnittänyt
yksilön työyhteisöön ja yhteiskuntaan ja
sitä kautta demokraattisen yhteiskunnan
jäseneksi. Koulutus on tukenut opiskelijan
osallistumista myös yhteisölliseen poliittiseen toimintaan. Tänä päivänä sosiaalinen media ja sähköiset mediat mahdollistavat uudella tavalla vapaan mielipiteen
ilmaisun. Myös opiskelussa, työelämässä

ja vapaa-ajalla korostuvat yksilölliset toimintatavat ja mahdollisuudet. Yksilöllistyminen on rakentanut pohjaa myös populistisille ääriliikkeille, jotka ovat asettaneet
demokraattiset toimintamallit ja vallitsevat
arvot kyseenalaisiksi. Nämä asiat ovat nostaneet esiin kysymyksiä myös koulutuksen
kasvatustehtävästä. Koulutuksen tarjoama
sivistys- ja demokratiakasvatus korostuvat
tänään samalla tavalla kuin runsas sata
vuotta sitten ammatillisen koulutuksen
varhaisvaiheessa.
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Osa 2.
Käytännön kokeilut
ja kehittämistyö
opettajankoulutuksessa

1. Demokratia opintojen teemana

Tulevaisuuden koulun
demokraattiset tilat ja muodot
Matti Rautiainen & Aleksi Fornaciari | Jyväskylän yliopisto

Johdanto
Viime vuosien aikana tulevaisuuden koulusta on puhuttu enemmän kuin vuosikymmeniin. Syitä tähän on ollut useita,
mutta erityisesti uusi perusopetuksen
opetussuunnitelma sekä valtiovallan
taholta tulleet paineet muuttaa koulun ja
opettajankoulutuksen toimintakulttuuria
(mm. uusi peruskoulu sekä opettajankoulutusfoorumi) ovat herättäneet keskustelua. Myös PISA-tulosten ”romahtaminen”
vuonna 2013 aiheutti Suomessa pienoisen
hätätilan ja johti laajaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun sekä erilaisten työryhmien
perustamiseen.
Näissä keskusteluissa on puhuttu paljon myös opiskeluun liittyvistä tilallisista ratkaisuista ja oppimisympäristöistä.
Todelliseksi keskustelun on tehnyt se,
että Suomessa rakennetaan tällä hetkellä
uusia kouluja melko paljon tai vähintään-
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kin peruskorjataan jopa niin radikaalisti,
että ulkoseiniä lukuun ottamatta kaikki
muu tehdään uusiksi. Vaikka yhteisöä
(osassa myös oppilaita ja opiskelijoita)
osallistetaan rakennusprosesseissa, suunnittelussa ei yleisesti ottaen ajatella koulua
demokratian tilana.
Demokratiakasvatuksen kannalta opetukselle annettu tila on olennainen asia.
Jos koulun ajatellaan toteuttavan kasvatustavoitetta, jossa demokraattinen elämäntapa on todellisuutta, vaatii se kouluun uusia ratkaisuja. Näitä tiloja ja muita
demokratiaan kasvamista tukevia muotoja
Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijat ja erityispedagogiikan opiskelijat
työstivät syksyllä 2016. Tässä artikkelissa
kuvaamme tuon kokeilun taustat ja toteutuksen sekä lopuksi analysoimme sitä,
kuinka kokeilumme onnistui.

Syksyllä 2016 luokanopettajakoulutuksen
aloittaneiden opiskelijoiden opintoihin
rakennettiin vahva demokratiakasvatuksellinen sisältö. Opintoja ideoitiin opettajankouluttajien kesken huhtikuussa 2016.
Esimerkiksi kahdelle opintojaksolle rakennettiin yhteinen tehtävä, jossa opiskelijan
tuli hahmotella tulevaisuuden koulun
demokraattisia tiloja seuraavan tehtävänannon mukaisesti:
Kukin kotiryhmä suunnittelee tulevaisuuden
kouluun innovaation, joka tukee demokratiakasvatusta. Innovaatio voi olla tilallinen konstruktio, esine tai jotain muuta. Se
voi olla visionäärinen ”hahmo” tai konkretiaa, joka voitaisiin ottaa käyttöön koulussa
vaikka heti. Demokratiakasvatuksen luon-

teen mukaisesti siinä tulee olla vuorovaikutuksellinen elementti.
Suunnitelmat toteutetaan eli niistä tehdään joko pienoismalli, prototyyppi tai muu
näyttelykohde. Niiden pitää olla valmiina
15.11 klo 14-16, jolloin ne esitellään toisille. Tämän jälkeen ne laitetaan näytille
Ruusupuistossa.
Tehtävänantoa edelsi useita luentoja,
joissa näkökulmaa avattiin niin suhteessa
historiaan, käsitteen sisältöön, kasvatukseen, yhteisöllisyyteen kuin vuorovaikutukseen. Lisäksi erityisesti ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijoille suunnatuilla,
opintojaksoilla koko henkilökunnan toivottiin ottavan demokratiaan liittyviä näkökulmia mukaan tehtävien toteutukseen.

2. Opetuksen tila demokratisoi…
Opetuksen/oppimisen tila on demokratian kannalta olennainen asia. Tiloihin
on kuitenkin perinteisesti kiinnitetty
erittäin vähän huomiota niin opettajankoulutuksessa kuin yleisesti kouluissa.
Traditionaalinen luokkahuonedesign
pulpettiriveineen ja opettajan edessä olevine työpöytineen on ollut osa suomalaista
koulutraditiota. Sen rinnalle on tullut
erilaisia vaihtoehtoja, mutta perinteinen
muoto on säilyttänyt pintansa. Eri puolilla
Suomea kateederit (opettajan tai puhujan
koroke) koristavat edelleen luokkahuoneita, eikä sanonta, että sata vuotta sitten

elänyt lapsi kokisi edelleen olonsa kotoiseksi koulussa, ole edelleenkään tuulesta
temmattu. Luokkatilojen lisäksi koulujen
yleinen laitosestetiikka tuo usein mieleen
pikemminkin hierarkkisen kasarmin kuin
emansipoivan demokraattisen tilan.
Demokratia ei voi syntyä ilman yhteistä
tilaa ja yhteiseen tilaan kokoontumiselle
annettua aikaa. Aika ja paikka luovat
mahdollisuuden keskustelulle ja keskustelu luo mahdollisuuden tulla vapaaksi
ja autonomiseksi yksilöksi osana yhteisöä. Tästä syystä tilan ja ajan merkitys on
merkittävä.
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3. …siinä missä työskentelykin
Tiloihin sisältyy myös demokratian kehittämisen perusta – kokeilu. Demokratia ei
ole valmis, vaan alati tarkastelua vaativa
kehittämisen kohde. Siksi myös sen tulevaisuus on avoin ja riippuvainen niistä
ihmisistä, jotka tätä tulevaisuutta tekevät –
koulussa oppilaat ja opettajat ja opettajankoulutuksessa opiskelijat ja opettajankouluttajat. Edellä mainitun semokraattisia
tiloja koskevan tehtävän tekee demokraattisemmaksi se, ettei tilan rakentamiselle ole olemassa oikeita ratkaisuja, vaan
ainoastaan erilaisia perusteluita kokeiluille.
Tilanne tasa-arvoistaa radikaalisti opettajan ja opiskelijoiden asemaa suhteessa toisiinsa ja lähenee Jacques Rancièren ajatusta
oppijoiden tasa-arvoisesta yhteisöstä, jossa
opiskeltava asia on kaikille ratkaisematon
ja yhteinen.

Jyväskylän yliopiston järjestämässä interventiossa opiskelijoille annettiin ryhmänä
vapaat kädet tuottaa omat perustelunsa eli
ehdotuksensa tulevaisuuden koulun demokratisoimiseksi. Ainoa asia, joka prosessin
kuluessa kontrolloitiin oli se, että opiskelijaryhmän suunnitelma kohdistuu demokratian
kehittämiseen. Tällä korostettiin oppijayhteisön vastuuta omasta opiskelustaan. Opettajan
tehtäväksi muodostui muistuttaa tehtävästä
eli ratkaistavasta kysymyksestä, ei ohjata ryhmiä tekemään tehtävä tietyllä tavalla. Tähän
antoi hyvän alustan Jyväskylän yliopiston tapa
organisoida ensimmäisen vuoden opinnot
tiiviisti niin sanottujen pysyvien kotiryhmien
ympärille. Kotiryhmissä opiskelijoilla on
mahdollisuus harjoitella demokratian perustoja ja tasa-arvoista oppimisyhteisön muodostamista niihin liittyvien tehtävien parissa.

4. ”Kauas katsominen” metodina
Opiskelijat työskentelivät opintojaksoilla
samalla tavalla kuin Jyväskylän yliopiston
opettajankoulutuslaitoksella on jo vuosia työskennelty. Kyse on metodista, jolla
pyritään irtaantumaan nykyisistä, historiallisesti muotoutuneista koulutuksen ja oppimisen rutiineista ja näkemään tulevaisuus
avoimemmin ja useimmin vaihtoehdoin.
Mitä pidemmälle visio sijoittuu, sitä pelkistetymmäksi ja myös abstraktimmaksi
skenaarioiden luominen muuttuu. Pitkä
aikajänne helpottaa irtaantumista nykyisyyden tavoista toimia ja organisoitua. Nämä
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tulevaisuuden abstraktiot pelkistävät tekijöidensä ajatukset koulun kehittämisen
suunnasta. Tällä tavalla ajateltuna tulevaisuuden visiomme heijastuvat nykyisyyteen luomalla sille vertailuparin, ja mikäli
halutaan, myös historialliseen perspektiiviin. Näin tulevaisuuteen kurkottaminen
muuttuu analyysiksi omasta ajastamme.
Tulevaisuuden ja nykyhetken samankaltaisuudet ovat niitä nykykoulun asioita, joita
pidämme säilytettävän arvoisena. Nykyhetken ja tulevaisuuden erilaisuus taas heijastelee koululle toivomaamme suuntaa.

5. Opiskelijoiden näkökulmat
koulun demokratisoimiseksi
Edellä esitettyjä ajatuksia demokratiasta ja
oppimisen tiloista käsiteltiin opiskelijoiden
kanssa luennoilla sekä pienryhmätyöskentelyssä ennen varsinaisen työskentelyn
aloittamista. Lisäksi yksi kahden tunnin
työskentely käytettiin demokratiatehtävän
ideointiin seuraavasti:
1. Kukin kotiryhmä ideoi aihioita tehtävälle (vain ideointi oli sallittua). Ideat
kirjattiin post it -lapuille. Aikaa tähän
ensimmäiseen vaiheeseen käytettiin 30
minuuttia.
2. Toisessa vaiheessa kotiryhmä valitsi
ideoista kolme parasta ja niistä lopulta
yhden, jota kotiryhmä ajatteli (tässä
vaiheessa) lähtevänsä työstämään. Tälle
vaiheelle oli varattu aikaa 15 minuuttia.
3. Kolmannessa vaiheessa kukin ryhmä
esitteli lyhyesti (yhden minuutin ajan)
valintansa muille kotiryhmille.
Ideointisession loppukeskustelussa korostimme ryhmille tehtävänannossa pysymisen tärkeyttä. Erityisesti demokratia oli
tehtävässä oleellinen. Joidenkin tehtävien
toteutuksissa suhde siihen oli vahva, osalla
kuitenkin hyvinkin löyhä. Tämän lisäksi
jokaisen ryhmän tuli kolmen viikon sisällä
toimittaa kommentoitavaksi tarkempi
kuvaus ideastaan. Niiden pohjalta muutaman ryhmän kanssa käytiin tarkempi keskustelu siitä, mitä demokratia tarkoittaa ja
mikä on sen suhde kasvatukseen. Kokonaisuudessaan ryhmät kuitenkin ymmärsivät
hyvin tehtävänannon ja toimivat erittäin
itsenäisesti.

Tehtävän tuloksen tuli olla tuote, joka
oli mahdollista ottaa osaksi näyttelyä
”Välähdyksiä tulevaisuuden demokraattisesta koulusta”. Ennen näyttelyä työt
esiteltiin toisille ryhmille messutyyppisesti niin, että kullakin kotiryhmällä oli
käytössään oma piste. Ryhmien tuotokset
olivat hyvin monimuotoisia ja tematiikkaa
lähestyttiin eri kulmista. Demokraattisia
elementtejä innovoitiin kouluun niin oppilaiden osallisuutta tukevien applikaatioiden kautta kuin luomalla ulkoavaruuteen
kokonaan uusi yhteiskunta. Usean ryhmän
tuotoksissa demokratiaa lisäävät elementit
oli ymmärretty laajemmin toimintakulttuurin taustalla vaikuttavina päämäärinä
ja arvoina, ei vain konkreettisina ”demokratiatekoina”. Tämä nousi esiin siinä,
että useamman esityksen ytimenä olivat
esimerkiksi dialogisuus, oppijalähtöisyys
sekä eettiset päämäärät kuten tasa-arvo.
Muutaman ryhmän luomien ”demokratiapelien” kautta nostettiin tarkasteluun myös
neuvottelun, ulossulkemisen ja mukaanoton
käsitteisiin liittyvä problematiikka.
Huomionarvoista ja mielekästä oli
huomata digitaalisuuden ja teknologian
tuomat mahdollisuudet edistää demokraattisten elementtien lisäämistä koulun
toimintakulttuuriin ja fyysisiin tiloihin.
Näitä mahdollisuuksia hyödynnettiin opiskelijoiden esityksissä kirjavasti. Sähköisiä
alustoja käytettiin useassa tuotoksessa,
kuten esimerkiksi erään ryhmän luomassa
valtakunnallisessa uutisportaalissa. Youtubeen luotuun uutisportaaliin oppilailla
oli mahdollista ladata itsetuottamiaan ja
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ideoimiaan uutisia ja näin nostaa esille
itselleen merkityksellisiä aiheita ja asioita.
Julkaisemisessa apuna toimivat lukuiset
sosiaalisen median kanavat kuten Twitter,
Instagram ja Periscope. Yhden ryhmän
näyttelyssä neitsytlentonsa lensi puolestaan
luokan ilmatilassa liitävä, oppilaiden ajatuksia ja mielipiteitä ajankohtaisiin asioihin tiedusteleva ”demokratiapöllö” Sinikka.
Opiskelijoiden kanssa demokratiatehtävää analysoitaessa nousi esiin myös näkemys siitä, että demokratiakasvatus on joiltain osin hankala pala koululle, kuten jo
aikaisemmin tässä artikkelissa totesimme.
Suomalaisen koulun perinne toimia heikkona foorumina yhteiskunnalliselle tematiikalle, opettajajohtoinen opetusperinne ja
osittainen spontaaniuden puute nousevat
joskus esteeksi uusia ”radikaaleja” toimintatapoja suunniteltaessa. Tällainen negatiivinen asenne demokratian kouluissa
edistämistä kohtaan oli myös osalla opiskelijoista. Opintojakson tehtävästä saadun
kokemuksen pohjalta opettajaopiskelijoita
tuleekin kannustaa vielä lennokkaampiin
visioihin koulun kehittämisen suunnasta.
Tällaisesta rohkeasta visiosta toimi esimerkkinä erään ryhmän tuotos, jossa ideoitiin kokonaan uusi planeetta. Tämä ryhmä
oli tavoittanut ajatuksen ympäröivästä
todellisuudesta irtautumisesta – kaiken
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kyseenalaistamisen mahdollisuudesta.
Tällainen asenne on ominaista elävälle ja
”jatkuvassa liikkeessä olevalle” demokratialle ja siksi myös yksi tämän intervention
demokratiatehtävän tavoitteista.
Tehtävän tavoitteena oli myös se, etteivät suunnitellut ideat jäisi vain kokeiluiksi,
joita opiskelijat voivat tulevaisuudessaan
toteuttaa ”silloin tällöin” normaalin koulunpidon ulkopuolella. Demokratiatehtävän
pohja rakentui vastavuoroisuuden, osallisuuden ja toisen kohtaamisen periaatteille,
jotka näiden interventioiden kautta voisivat liukua osaksi jokapäiväisen kouluarjen
toimintakulttuuria. Päämääränä tehtävässä
oli istuttaa opiskelijoihin demokraattista
asennoitumista, jossa demokraattinen
”asenne” juurtuu kaikkea pedagogista toimintaa ohjaavaksi ajattelumalliksi. Kuten
opiskelijoiden tuotoksista kävi ilmi, teknologian suomien moninaisten kanavien
kautta tähän tulee aukeamaan tulevaisuudessa koko ajan monimuotoisempia
keinoja. Erilaisia kanavia käyttämällä voi
edesauttaa sitä, ettei demokraattisen asenteen istuttaminen pakene kouluinstituutiosta ja sen tiloista.
Opiskelijoiden töistä on laadittu verkkonäyttely, johon voi käydä tutustumassa
osoitteessa http://www.demokratiakasvatus.fi.
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1. Opiskelija ja opettaja demokratian
ja ihmisoikeuksien edistäjinä

Näkökulmia
maailman hahmottamiseen
ihmisoikeuksien avulla
Johanna Lampinen & Kaisa Leinonen | Oulun yliopisto

Johdanto
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutettiin syksyn 2016
aikana tiedekunnan kaikille opiskelijoille
ja henkilökunnalle avoin luentosarja sekä
vapaavalintainen kurssi Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatus opettajan työvälineenä.
Luentojen ja kurssin kautta ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevat kysymykset
pyrittiin nostamaan opiskelijoiden ja
opettajien arkeen sekä töiden suunnitteluun. Intervention suunnitteluun annettu
tuki mahdollisti myös sen, että syksyn
aikana Oulun yliopistoon saatiin monia
asiantuntijoita vieraileviksi luennoitsijoiksi
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Luentosarjan ja kurssin lisäksi järjestimme yhteistyössä Vastaanottokeskuksen,
Vuolle Setlementin ja Oulun kaupungin kanssa iltaisin toteutettavan avoimen
Ennakkoluuloja vai tietoa? -luentosarjan.
Sen aiheina olivat radikalisoituminen, ääriliikkeet, maahanmuutto ja liikkuvuus sekä
Lähi-idän historia ja nykyinen tilanne.
Monipuolisten ja helposti lähestyttävien
tilaisuuksien tavoitteena oli saada myös
henkilökunta osallistumaan, jotta he saisivat
lisää tietoa ja taitoa opettaa demokratiasta
sekä tahtoa nostaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen aiheita opettajankoulutuksen eri kurssien läpileikkaaviksi teemoiksi.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille suunnatulla kurssilla Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatus opettajan työvälineenä
pyrittiin yhdistämään ihmisoikeus- ja
demokratiakasvattajan työssään tarvitsemat
tiedot, taidot ja asenteet. Kurssin tavoite oli,
että opiskelija ymmärtää kurssin suoritettuaan ihmisoikeuksien keskeisimmät käsitteet, pystyy toteuttamaan ihmisoikeus- ja
demokratiakasvatusta koulussa ja varhaiskasvatuksessa eri menetelmin, tutustuu
globaalikasvatukseen ja maahanmuuttoon
liittyviin teemoihin sekä perehtyy ihmisoikeuspuolustajiin ja heidän työhönsä. Kurssin sisältö määriteltiin kattamaan ihmisoikeuksien sisältö ja tärkeimmät sopimukset,
ihmisoikeuksien- ja demokratiakasvatuksen peruskäsitteet, eri menetelmien käyttö
koulussa sekä ihmisoikeuspuolustajat.
Kurssin pystyi suorittamaan 2–5 opintopisteen laajuisena. Verkkokurssi oli kahden
opintopisteen kokonaisuus, joka pohjautui
Ihmisoikeudet.net -verkkosivuston materiaaliin. Luentoja ja seminaareja järjestettiin
torstaisin 13 viikon ajan syyskuusta joulukuuhun. Yhdessä ryhmätöiden ja kirjallisen työn kanssa tämä osa muodosti kolmen
opintopisteen kokonaisuuden.
Kurssin alussa opiskelijat vastasivat
kyselyyn, jossa he määrittelivät lyhyesti
käsityksiään ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta sekä odotuksiaan kurssin
suhteen. Kurssin lopussa kerättiin yleistä
palautetta kurssista, opiskelijoiden käsityksistä demokratia- ja ihmisoikeuskas-

vatuksesta sekä mielipiteitä ja perusteluja vastaavan kurssin tarpeellisuudesta
Kasvatustieteiden tiedekunnassa yleisesti.
Kurssiin kuuluvana osatyönä opiskelijat
palauttivat kokoavan pohdintatehtävän,
joka oli luentoihin, harjoitusten sisältöön
ja lähdekirjallisuuteen pohjautuva kirjallinen essee. Opiskelijat täyttivät myös
kurssin ajan kalenterityyppistä muistiota,
johon he merkitsivät jokaisesta luennosta
tai harjoituksesta kolme mieleen jäänyttä,
merkityksellistä asiaa. Tavoitteena oli , että
opiskelija voi näiden merkintöjen kautta
seurata omaa oppimisprosessiaan ja että ne
helpottaisivat kokonaisuuden seuraamista
ja hahmottamista, loisivat siltoja aiheiden
välille sekä motivoisivat luennoille osallistumista.
Vapaavalintaisuus vaikutti kurssin luonteeseen. Opiskelijat olivat lähtökohtaisesti
kiinnostuneita aiheesta ja halusivat lisää
tietoa sekä parempaa ymmärrystä mahdollisuuksistaan toteuttaa demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatusta opettajan työssä.
Seminaarien ilmapiiri ja vuorovaikutus
kurssin osallistujien välillä oli hyvä, mikä
kurssipalautteiden mukaan vaikutti myös
henkilökohtaisten oppimistulosten, aiheiden käsittelyn ja keskustelun merkityksellisyyden ymmärtämisessä. Kurssin sisältöjen
esittelyssä käytämme otteita opiskelijoiden
töistä ja palautteesta. Olemme valinneet
otteita, joista välittyy kurssille asetettujen
tavoitteiden mukainen opiskelijan ymmärryksen lisääntyminen.
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2. Verkkokurssi ihmisoikeuksista
Itsenäisen etäopiskelun tavoitteena oli
tarjota helposti lähestyttävä kokonaisuus ihmisoikeuksien opiskeluun kuuden
kiinnostavan osa-alueen kautta: 1) Johdanto ihmisoikeuksiin, 2) Ihmisoikeuspuolustajat, 3) Sananvapaus, 4) Syrjintä
ja yhdenvertaisuus, 5) Liikkuvuus sekä 6)
Ihmisoikeudet ja kehitys. Kurssin ohjeistus perustui pääosin Ihmisoikeudet.net
-verkkosivuston ohjeisiin ja sama työtapa
kertautui jokaisen teeman kohdalla. Verkkosivuilta löytyvän materiaalin ja ohjeistuksen lisäksi opiskelijat tekivät jokaisesta
teemasta tuntisuunnitelman, joka jaettiin
kurssille osallistuneiden kesken sähköisellä
oppimisalustalla. Tuntisuunnitelmapohjana käytettiin Oulun normaalikoululla
käytettävää suunnitelmaa, johon merkitään
opetuksen tavoitteet sekä käytetyt lähteet.
Noin kahden viikon välein jokaisesta tee-

masta tehdyt kurssityöt palautettiin vastaavalle opettajalle.
Verkkokurssiin liittyvien töiden tavoitteena oli peruskäsitteiden perehtymisen
lisäksi tutustua valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai perusopetuksen
opetussuunnitelmaan sekä eri järjestöjen
tuottamiin materiaaleihin. Halusimme
ohjata opiskelijoita ymmärtämään, millaisia
sisältöjä opetussuunnitelmat vaativat opettamaan sekä miten muokata valmista materiaalia oman opetustuokion tavoitteisiin
sopivaksi. Verkkokurssin suorittivat loppuun
kaikki siihen ryhtyneet opiskelijat, mikä oli
positiivista ottaen huomioon, että verkkokurssi oli täysin itsenäisesti työstettävä. Hyvä
ohjeistus, tehtävien tarkat palautuspäivät sekä
yhteisesti kurssin osallistujien kesken jaetut
tuntisuunnitelmat auttoivat todennäköisesti
opiskelijoita kurssin loppuun suorittamisessa.

3. Asiantuntijaluennot
Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros, globaalikasvatuksen emeritaprofessori Rauni Räsänen sekä toimittaja
ja tietokirjailija Rauli Virtanen vierailivat
opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatuilla luennoilla syksyn aikana. Demokratiakurssin keskeinen tietopohja rakentui näiden kolmen asiantuntijaluennon
ympärille. Kristiina Kouroksen luennon
aiheina olivat ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden sisältö. Muiksi
keskeisiksi sisällöiksi nousivat ihmisoikeusjärjestelmän historia, sopimusten sisältö,
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ihmis- ja perusoikeussopimusten juridinen
perusta ja velvoittavuus, ihmisoikeudet
normeina sekä opettajan työn velvoittavuus yhdenvertaisuuden aktiivisessa edistämisessä.
“Tämän luennon ansiosta tiedän, mitä
ihmisoikeuksista puhuttaessa tarkoitetaan.
Olen aika varma siitä, etteivät kaikki jotka
väittävät tietävänsä ole kuitenkaan ihan
kartalla. Jokaisella suomalaisella viranhaltijalla on velvollisuus edistää ihmisoikeuksia.”

Rauni Räsäsen luennon aiheena olivat
ihmisoikeuskasvatus ja opettajan ammattietiikka. Keskeisiksi sisällöiksi nousivat
ihmisoikeuskasvatuksen määrittely historiallisesti ja nykyisin, koulun merkittävä
rooli yhteiskunnallisena ihmisoikeuksien
ja yhdenvertaisuuden edistäjänä, opettajan
työ eettisenä ammattina ja ihmisoikeussopimusten velvoittavuus opettajan työssä.
”Vaikka lastenoikeuksissa puhutaan, että lapsen pitää voida ilmaista mielipiteensä, tasaarvo [oppilaiden ja opettajien välillä] tulisi
mielestäni määritellä enemmän oikeuksien
ja velvollisuuksien kautta kuin siitä lähtökohdasta, että tasa-arvo jollain tavalla tarkoittaisi, että kaikilla on oikeus tehdä mitä
haluavat, muista piittaamatta.”

Rauli Virtasen luennon aihe oli ”Kuvia
konflikteista ja köyhyydestä – monilukutaitoa etsimässä”. Luennon keskeisiksi
sisällöiksi nousivat historiattomuuden
vaarat nykyisessä yhteiskunnassa ja koulussa, valemedian merkitys ja vaikutukset,
monipuolisen tiedon etsimisen tärkeys,
väkivallan ja väkivaltaisten kuvien näkemisen vaikutus oppilaisiin sekä opettajan
rooli toivon ylläpitäjänä haastavia globaaleja kysymyksiä käsiteltäessä.
“Rauli Virtaselta kysyttiin luennolla, miten
hän on voinut estää kyynistymisen kaiken
sodan ja kurjuuden keskellä. Hän vastasi,
että sodan ja kriisienkin vallitessa ihmisestä voi vielä löytää hyvyyttä ja myötätuntoa.”

4. Työpajat teemojen syventämiseksi
Toiminnallisuuden, kokemuksellisuuden
sekä pedagogisten mallien luomiseksi
annoimme Demokratiakurssilla paljon tilaa
erilaisten draamallisten harjoitusten kokeiluun sekä mediakasvatuksen materiaaliin ja
menetelmiin tutustumiseen. Demokratiaja ihmisoikeuskasvatuksen arvosidonnaisuus, pedagogisen draaman tavoitteellisuus,
opettajan ja opiskelijan perehtyminen käsiteltäviin teemoihin sekä erilaisten toimintamallien luominen koulussa tehtävään
työhön vahvistuivat harjoitusten aikana.
Pidimme kurssin aluksi ohjaavina opettajina työpajoja media-, ihmisoikeus-,
demokratia- ja tunnekasvatuksesta. Draamapedagogi Jouni Piekkari ohjasi työpajan
draamakasvatuksen käytöstä ilmiöpoh-

jaisen oppimisen tukena sekä globaalien
ilmiöiden esiin nostamisesta osallistavien
menetelmien avulla. Yhteisöpedagogi Asta
Rentola ohjasi opiskelijoille demokratiakasvatuksen roolipelin ”Gaia – kansojen
kokous”. Kansalaisjärjestöt Seksuaalinen
tasavertaisuus (SETA), Suomen Punainen Risti (SPR) ja Taksvärkki ohjasivat
opiskelijoille myös omaan materiaalinsa
perustuvat työpajat.
“Työpajassa huomasin todella konkreettisesti, miten kysymykset haastoivat ja auttoivat kehittämään omia ajatuksiani eteenpäin. Kysymyksillä opettaja luo ilmapiirin,
jossa sana on vapaa ja varmistaa, että kaikki
saavat vaikuttaa.”
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Opiskelijat pitivät pienryhmissä osallistuvia harjoituksia toisilleen. Kurssin
päättävässä seminaarissa opiskelijat pitivät Pecha Kucha -tyyppisen esityksen
valitsemastaan ihmisoikeuspuolustajasta.
Yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut
työpajat koettiin merkitykselliseksi kokemukseksi työpajojen ohjaamiseen käytännössä, jotta rohkeutta riittäisi tulevaisuudessa myös oppilasryhmien ohjaamiseen
ja demokraattisen ilmapiirin luomiseksi.
Ihmisoikeuspuolustajien nostaminen
yhdeksi teemaksi toi kurssille maailman-

laajuisen sisällön ja loi toiveikkaan ilmapiirin.
“Valmista materiaalia on enemmän kuin
olisin voinut kuvitella! Voin opettajana
hyödyntää sitä ja säästää oman luovuuteni
siihen, miten erilaisia harjoituksia voidaan
soveltaa erilaisten oppilaiden kanssa. ---Jos
keskustelun tavoitteena olisi väittelyn voittamisen sijaan yhteisen ymmärryksen luominen, niin silloin hyvinkin erilaisista lähtökohdista olevat ihmiset voisivat löytää heitä
yhdistäviä arvoja ja tavoitteita.”

5. Tuloksena oman oppimisen
ja opettajuuden pohdintaa
Opiskelijoiden esseissä ja kurssilta annetussa palautteissa kertautuivat samat teemat, joita he pitivät keskeisinä oppimiskokemuksina myös luennoilla, seminaareissa
tai ryhmässä ja itsenäisesti pohtiessaan.
Opiskelijat kykenivät itsenäisesti luomaan
siltoja käsiteltävien teemojen välille ja
syventämään ajatteluaan kurssin edetessä
sekä kiinnittämään kurssilla oppimansa
myös ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin
keskusteluihin. Kirjoitelmissaan he reflektoivat omaa asemaansa tulevana opettajana, omia ennakkoluulojaan ja tiedon
muuttumisen prosessia. Tiedon ja uusien
näkökulmien etsiminen ja yhdistäminen
sekä innostus hankkia uutta tietoa monipuolisesti nousivat esille kaikissa kurssipalautteissa. Opiskelijat kokivat tärkeäksi
oman tiedon lisääntymisen, jotta he olisivat valmiita käsittelemään tulevaisuudessa
omien oppilaidensa kanssa demokratiaan
ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja.
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Opettajan työn ammatillisuuden pohtiminen sekä omien taitojen lisääntyminen
oli toinen esille nousseista teemoista. Pohdinnoissa tuli esiin opettajan työn eettisyys
sekä opettajan oman toiminnan vaikutus
demokraattisten tilojen ja yhdenvertaisuuden mahdollistajana tai niiden estäjänä.
Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen
paikka ja aika koulussa askarrutti joitain
opiskelijoita. Osa opiskelijoista pohti kurssin lopussa, mihin oppiaineeseen ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen sisällöt
kuuluisivat tai miten ne voidaan yhdistääopetettaviin aineisiin. Useimmat tarkastelivat asiaa kokonaisuutena ja toivat esille
koko koulun toimintakulttuurin merkityksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisessa. Omaan henkilökohtaiseen kasvuun liittyvät kysymykset,
muiden opiskelijoiden ja opettajien kiinnostus tai kiinnostuksen puute askarruttivat myös kurssille osallistuneita.

6. Kurssilla käytetty materiaali
Ihmisoikeudet.net, Yhdenvertaisuus.fi
ja Kolmasulottuvuus.fi -verkkosivuilta
löydettävissä oleva opetusmateriaali sekä
opettajille suunnatut oppaat ja ohjeet
muodostivat kurssilla käytetyn keskei-

sen sisällön. Niiden lisäksi esittelimme
työpajoissa eri globaalikasvatusjärjestöjen tuottamaa materiaalia, kirjallisuutta
ja opiskelijoiden itsensä esiin tuomaa
materiaalia.

Opetustuokioiden suunnitteluun käytettiin seuraavia oppaita:
Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. 2012.
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Compasito_SU_pdf_nettiversio.pdf
Compass - the manual on human rights education with young people. 2002.
http://www.coe.int/en/web/compass
Kuvien tarinat – Artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta. 2014.
http://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2016/11/Kuvien_tarinat_suojattu.pdf
Älä oleta Normit nurin! Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnästä
ja vapaudesta olla oma itsensä. 2013.
http://normit.fi/wp-content/uploads/2013/06/AlaOletaNormitnurin.pdf
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Gränsöverskridande möten

tigheter i en undervisningskontext. Vid
fokusintervjuer betonades det dock att
demokrati inte bara är något som ska
läras, utan demokrati behöver även upplevas, och där ansåg personalen att det finns
brister. Den studentpolitiska aktiviteten
ansågs inte vara väldigt aktiv, mycket på
grund av att studentkårens beslutande

organ i allmänhet sammanträder på universitetets centralort i Åbo. I Åbo Akademis Studentkårs styrelse för 2017 finns
inte en enda representant från Vasa, med
motiveringen att inga frivilliga anmälde
sig. Det finns således ett starkt motiv för
en starkare fokusering på studenternas
aktivitet.

och demokratiska samtal
Tom Gullberg, Mårten Björkgren & Mikaela Björklund | Åbo Akademi

Introduktion
Uppgiften att inom ramen för projektet
”Demokrati- och människorättsfostran
i lärarutbildningen” genomföra en lokal
intervention, uppmuntrade personalen vid
lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa
att förverkliga en idé som funnits under
flera år. Idén har varit att vid campus i Vasa
uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober
på ett sätt som skulle kopplas till lärarstudierna. På samma sätt som det i skolorna
borde vara naturligt att uppmärksamma
FN-dagens tema i till exempel morgonsamlingarnas form, borde det inom lärarutbildningen vara naturligt att för studerande visa hur man kan aktualisera den 24
oktober.
I och med att FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter ligger som grund
för hela diskursen om människorättsfrågor,
och FN rent allmänt betraktas som den
främsta globala företrädaren för en demo-
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kratisk världsordning, är FN-dagen i sig
en god utgångspunkt för en aktualisering
av demokrati- och människorättsfostran.
Målsättningen med interventionen var
att aktivera både studerande och undervisande personal genom att dels erbjuda
ett intressant och tankeväckande teoretiskt program, som kunde väcka intresset
för olika pedagogiska dimensioner kring
demokrati och mänskliga rättigheter. Dels
var målsättningen också att försöka inspirera till egna aktiviteter. Utgångsläget var
att lärarstuderande under studietiden bör
tillägna sig en teoretisk grundförståelse för
demokrati- och människorättsfostran.
Den utredning (Rautiainen, Vanhanen-Nuutinen & Virta, 2014) som låg
till grund för detta riksomfattande projekt, visade att det finns en hel del inslag
i utbildningen i Vasa som fokuserar och
fördjupar demokrati och mänskliga rät-

1. Programmet
Grundramen för FN-dagens intervention
blev ett seminarium, med fokus på barnens
rättigheter. Den speciella inriktningen på
barn ansågs vara relevant med tanke den
primära målgruppen lärarstuderande.
Arrangörsgruppen hade två personer i
åtanke när planeringen inleddes, och lyckades knyta bägge personerna till seminariet. Den ena personen var Ylva Wibeaus,
historiedidaktiker vid Stockholms universitet, och tillika ordförande för det svenska
Korczaksällskapet. Sällskapets primära
uppgift är att sprida information om den
polsk-judiska barnläkaren och pedagogen
Janusz Korczak, som var en föregångare i
arbetet för barnens rättigheter, och författare till böcker och artiklar om uppfostran
i teori och praktik.
Avsikten med att lyfta fram Korczak
var att ge ett historiskt perspektiv och ett
exempel på en person som försvarat barnens rättigheter och barnens möjligheter
att få inflytande. Korczak etablerade flera
barnhem, och på dessa grundades så kal�lade barndomstolar, där barnen själva
dömde i frågor som berörde till exempel
brott mot barnens ordningsregler.

Den andra personen som bjöds in var
Finlands barnombudsman, Tuomas Kurttila. Baktanken med inbjudan var dels att
det är bra för blivande lärare att känna till
att det inom statsmakten finns en person
som i den pågående samhällsutvecklingen
har ansvar för barnens rättigheter, och dels
att det är viktigt för barnombudsmannen
att få bekanta sig med den svenskspråkiga
lärarutbildningen och de svenska barnens
situation. Intrycket blev att arrangörsgruppen lyckades med bägge syftena. Barnombudsmannen lyfte på ett intressant sätt
fram dokumenterad statistik över dels
mobbningsproblematik i skolan, dels över
hur barn som blir hörda upplever sin situation i en skolkontext. Han lyckades på ett
skickligt sätt utmana lärarstuderande att
ställa frågor, och pekade på hur viktigt det
är att såväl lärare som andra ansvarspersoner lär sig att analysera problem kring
barns rätt till inflytande, och orsakerna till
att barn ofta upplever att de inte blir hörda.
Merparten av de omkring 100 deltagande lärarstuderandena var klasslärarstuderande på den första årskursen. Interventionen kunde kopplas till en existerande
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kurshelhet, vilket innebar att vi kunde
schemalägga interventionen för hela den
första årskursen. Andra kolleger hade
bestämt sig för att ta med pågående kurser

för äldre studerande på seminariet, men en
klar majoritet av de deltagande studerande
var unga och hade inte fått några förkunskaper från tidigare kurser.

2. Teoretiska utgångspunkter –
det aktiva mötet med omvärlden
Demokratiska kunskaper och färdigheter utvecklar ingen ensam. Utgångsläget
är att demokrati är ett socialt fenomen,
och därmed beroende av flera olika aktörer för att få en samhällelig och dynamisk
funktion.
Strävan var att sammanföra en rad
olika typer av aktörer till samma evenemang. Utöver de två föredragshållarna gick
inbjudan ut till en rad olika organisationer – de flesta som är verksamma i Finland – inom främst tredje sektorn. Tanken
var att organisationerna skulle presentera
sin verksamhet, samt även försöka locka
lärarstuderande att delta i verksamheten. I
våra samtal med organisationerna försökte
vi vinkla in studerandenas deltagande på
mycket konkreta saker: läxhjälp för finländska barn eller flyktingar, utdelning av
mat i brödköer, eller medelinsamling med
insamlingsbössor på stan.
Under planeringsprocessen fördes även
diskussioner med studentkåren och olika
studentorganisationer. Bland studentföreningarnas ledande personer var attityden
till projektet mycket positivt, och vissa av
studentföreningarna ställde sedan även
upp med egna utställningar under interventionsdagen. Studenterna tog även initiativ till en fotokampanj, där alla kunde
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fotograferas med skylten ”Jag ställer upp
för barns rättigheter”.
Interventionen organiserades så, att de
organisationer som tackade ja till inbjudan under en timme före seminariet fick
presentera sin verksamhet i aulan utanför
seminarieutrymmet. Under själva seminariet fick de några minuter på sig att berätta
om sin organisation, samt nämna vilken
form av verksamhet de ansåg att de studerande kunde delta i.
Inte heller alla lärarstuderande är stöpta
i samma form, och tanken bakom att skapa
ett möte mellan organisationer och lärarstuderande vilade på en deliberativ teoretisk
grund. Det deliberativa demokratiska perspektivet tar sin utgångspunkt i möten och
samtal där olika uppfattningar och värden
kan brytas med varandra, med den uttalade
förhoppningen att olika grupperingar –
genom att lyssna, överväga, söka argument
och värdera – kan skapa en kollektiv strävan
att finna värden och normer som alla kan
enas om. Trots att en mängd olika aktörer
var på plats under interventionen är vi inte
övertygade om att den deliberativa ambitionen förverkligades, men den fungerade
ändå som ett avstamp för interventionen.
En mera genuin deliberativ utgångspunkt
skulle ha krävt mera tid.

En annan viktig teoretisk utgångspunkt
var strävan till att möta det autentiska.
Såvida lärarstuderande gick med i organisationernas konkreta verksamhet, skulle
de få en möjlighet att erfara ett autentiskt
arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Det teoretiska utgångsläget påminner till denna del om John Deweys inriktning mot ”learning by doing”, där lärandets
drivkraft baserar sig på det som barnet
erfar och upplever. För att detta lärande
ska lyckas betonade Dewey vikten av att
eleverna – och i detta fall lärarstuderande
– utvecklar en förståelse för ändamålsenliga begrepp som underlättar förståelsen
för världen.
Det tredje teoretiska utgångsläget betonade vikten av att röra sig över institutionella gränser. De nya läroplanerna för såväl
grundläggande utbildning som för gymnasiet har betonat vikten av att skolor skapar
flera kontakter utanför skolsamfundet, och
samma perspektiv bör med andra ord finnas även i lärarutbildningen.

Bild 1. Barnombudsmannen Tuomas Kurttila föreläser om barns rätt att bli hörda.
Foto: Mårten Björkgren

3. Det deliberativa samtalet
och gränsöverskridande möten
Det gick ut en inbjudan till i princip
samtliga större nationella organisationer
som är engagerade i frågor som berör
demokrati och mänskliga rättigheter.
Därtill bjöds det in lokala organisationer
som profilerat sig inom temat: församlingarna, en idrottsförening, och en organisation som arbetar med kulturarv och
tidsresor. Även Åbo Akademis eget biståndsprojekt – en långvarig utbildning av

pedagoger i Tanzania (Morogoro) – presenterade verksamheten och drivkrafterna
bakom projektet.
Lokala organisationer ställde gärna upp
i interventionen. Den enda stora nationella organisationen som ställde upp var
Röda Korset, visserligen med sin lokalorganisation.
För de stora organisationerna – oftast
med en internationell koppling – var det
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4. Konsekvenser för lärarutbildningens
demokrati- och människorättsfostran

Bild 2. Organisationerna presenterar sig. Foto: Mårten Björkgren

betydligt svårare att ta sig till interventionen. Trots att temat var barnens rättigheter, hade inte UNICEF resurser att sända
en person till Vasa. Inte heller Amnesty
International såg några möjligheter att
delta. Rädda barnen (Pelastakaa lapset)
svarade aldrig på våra upprepade kontaktförsök.
Det var således problematiskt att få med
organisationer som har sin huvudsakliga
verksamhet och huvudkontor i Helsingfors.
Man kan reflektera över vad dessa svårigheter har för konsekvenser för demokratin.
Är det lättare att i organiserad form arbeta
för demokrati och mänskliga rättigheter om
man är bosatt i huvudstadsregionen? Var det
rent av så att vissa organisationer undvek den
svenskspråkiga lärarutbildningen av språk-
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liga orsaker? I så fall kunde man hävda att
demokratifostran har demokratiska problem.
De närvarande organisationerna meddelade efter interventionen, att de hade kommit
i samspråk med många personer. Oftast var
det dock i första hand med lärarutbildningens personal diskussionerna fördes. I rätt
liten utsträckning tog studerande initiativ
till diskussioner med organisationerna. Det
fanns en handfull med exempel på studerande som hade anmält intresse för att delta i
någon verksamhet (närmast utdelning av mat
i församlingarnas matutdelningar). De organisationer som kom, var dock väldigt tacksamma över inbjudan och ville gärna fortsätta ett samarbete med lärarutbildningen.
Ambitionen att röra sig över institutionella
gränser lyckas alltså tillfredsställande.

En dylik intervention bör uppfattas som
ett pilotförsök, med ambitionen att prova
ut nya former och att på sikt utveckla en
verksamhetskultur kring uppdraget om
demokrati- och människorättsfostran.
Balansen mellan de bägge mera teoretiska föreläsningarna och organisationernas praktiskt inriktade verksamhet var
viktig. I och med att merparten av de deltagande studerande var unga, var det viktigt också med en teoretisk input, som kan
byggas på successivt under studiernas gång.
Det var också viktigt att kunna lyfta fram
många konkreta exempel via organisationerna. En orsak till att det inte var speciellt
många studerande som tog kontakt med
organisationerna kan säkert förklaras med
de studerandes korta erfarenhet i studierna.

En lärdom av detta försök är att även
demokratiska processer bör styras av ett
brett förankrat ledarskap. Det kan kanske
inte uppfattas som en speciellt demokratisk tanke att tvinga en eller flera studentårskullar till ett demokratiseminarium,
men eftersom ambitionen var att fördjupa
kunskaperna kring demokratifostran, var
det viktigt att styra in alla studerande i
processen.
För lärarutbildningens del är det uppenbart att det blir en fortsättning nästa år.
Tack vare projektet kunde vi förverkliga
tanken om att uppmärksamma FN-dagen,
och med interventionen som grund kommer en motsvarande satsning på demokrati- och människorättsfostran säkerligen
att äga rum igen den 24 oktober 2017.
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Kasvatusalan asiantuntijan
valmiuksien vahvistaminen
pedagogisessa seminaarissa
Leena Isosomppi & Marjaana Leivo
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Johdanto
Tarkastelemme seuraavassa luokanopettajien aikuiskoulutuksessa kehitettyä
opintojaksoa, jossa Opettajankoulutusfoorumin (2016) suositusten mukaisesti
hyödynnetään opiskelijoiden tietoja ja
kokemuksia opetuksen ja opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojakso
toteutetaan vastavuoroisen opettamisen
periaatteella, jolloin opiskellaan yhteisöllisesti ja yhdistetään osaamista. Opiskelijat
pääsevät siten toimimaan asiantuntijaroolissa oppimiseen ja kasvatukseen liittyvissä
kysymyksissä. Kuvaamme demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen teemoihin keskittyvän seminaarin toteutuksen ja arvioinnin
sekä teemme johtopäätöksiä ensimmäisen
toteutuskerran pohjalta.
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelevat luokanopettajien
aikuiskoulutuksen opiskelijat poikkeavat
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ryhmänä tavallisten opettajankoulutusohjelmien opiskelijoista ikänsä (23–55 v.) ja
kokemustaustansa suhteen. Aiemmat opinnot ja työkokemus ovat muokanneet heidän tulkintojaan opettamisesta ja opettajan
työstä. Opettajan ammattiin sosiaalistuminen on siten käynnistynyt aikuisopiskelijoilla jo ennen opettajankoulutusta. Osalla
aikuisopiskelijoista on toinen opettajapätevyys esimerkiksi esikoulun, yläkoulun,
lukion, ammatillisen koulutuksen tai
aikuiskoulutuksen puolelta. Osa opiskelijoista on selkeästi alan vaihtajia ja osa on
edennyt luokanopettajaopintoihin avoimen yliopiston opintojen kautta. Suurin
osa aikuisopiskelijoista on toiminut erilaisissa opettajan tehtävissä usean vuoden ajan
ennen luokanopettajakoulutuksen aloittamista. Entistä useampi heistä on toiminut
epäpätevänä erityisopettajana.

Koulutus on aikuisopiskelijan aiemmista
opinnoista riippuen noin 1,5 – 2,5 vuoden
tiivis opiskelurupeama, josta puolitoista
vuotta on läsnäoloa edellyttävää kokopäiväopiskelua. Koulutuksessa vuorottelevat
lähiopetus ja opiskelijan omatoiminen
työskentely osittain opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla. Lähiopetus on luonteeltaan
keskustelevaa ja aikuisopiskelijan aiemmissa

opinnoissa ja työelämässä karttuneen sosiaalisen ja kulttuurisen pääomaa arvostavaa
ja hyödyntävää. Luokanopettajakoulutuksen tarjoamat teoreettiset lähtökohdat ja
reflektiota tukevat välineet yhdessä autenttisista ympäristöistä saatujen kokemusten
kanssa näyttävät muodostavan aikuisopiskelijalle mielekkään ja tunne- ja tietotasolla
havahduttavan oppimisympäristön.

2. Opiskelijoita osallistava seminaari
Pedagoginen seminaari (3 op) on osa kasvatustieteen syventäviä opintoja. Käytännössä se on suurelle osalle luokanopettajien
aikuiskoulutuksen opiskelijoista viimeinen
yhteisesti toteutettava opintojakso ennen
tutkintoon valmistumista. Opintojakson
tarkoitus on tukea maisteriopintojen loppuvaiheessa opiskelijan asiantuntijaidentiteetin vahvistumista osallistamalla hänet
vahvasti opintojakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijat laativat
pienryhmissä valitsemastaan aiheesta alustuksen, jonka pohjalta käydään yhteinen
keskustelu seminaariryhmässä. Opiskelijat
saavat tätä kautta mahdollisuuden tuoda
yhteiseen keskusteluun itse valitsemiaan
kasvatusalan ilmiöitä ja samalla rakentaa
tietoa dialogisesti teoria- ja tutkimustiedon sekä oppimisyhteisön kanssa. Istunnoissa keskustelua johtaa kulloinkin tehtävään valittu opiskelija. Työskentelyssä ja
keskustelussa korostetaan erityisesti teorian
ja tieteellisen tiedon merkitystä käytännön
toiminnan jäsentämisessä ja kehittämisessä.
Seminaarin laajuus on 15 tuntia ja opiskelijan omatoimisen työn osuus on 39 tuntia.

Aiheenvalintaa on kannustettu miettimään mm. sitä kautta, mihin teemoihin ja
kasvatuksen ilmiöihin opiskelijat kaipaavat
lisähuomiota omassa koulutuksessaan tai
mitä opettajan työn kannalta uusia kysymyksiä koulutus on herättänyt. Pedagogisen seminaarin teemaksi on määritelty
erityisesti ”tutkiva opettaja” -malli, joka
tarkoittaa tässä yhteydessä valittujen aiheiden ongelmaperustaista ja käsitteellistävää
tarkastelua. Opiskelijoiden tuottama oppimateriaali ja kirjallisuuslähteet sekä ryhmän itsearvioinnit kootaan opintojakson
verkkoympäristöön. Asiantuntijakulttuuria rakentavalla keskustelulla on keskeinen rooli seminaarin toteutuksessa, mutta
perinteisistä seminaarikäytännöistä poiketen opiskelijoiden suunnittelemat työskentelymuodot ja työtavat ovat monipuolisia ja
osallistujia aktivoivia ja osallistavia. Pedagogisen seminaarin toteutuksesta vastanneet opiskelijat pääsevät näin soveltamaan
paitsi hankkimaansa sisältötietoa myös
aikaisemmissa koulutuksissaan aikuiskouluttajan roolissa hankimaansa pedagogista
osaamistaan vertaisopettajuudesta.
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Asiantuntijavastuu toteutuu kasvatuksen ja opetuksen kysymyksiä käsittelevän
seminaarin yhteistoiminnallisessa suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
Valitessaan ja rajatessaan seminaarin
aihetta ja valmistellessaan seminaaria opiskelijakollegoilleen tuleva opettaja harjaantuu tutkivan otteen soveltamisessa. Samalla
kasvatustieteellisen tutkimuksen merkityk-

sen ymmärtäminen kasvatuksen ilmiöiden
jäsentämisessä vahvistuu. Koulutuksen
opettajien roolina on perehdyttää opiskelijat opintojaksoon, koordinoida toteutusta ja
ylläpitää opintojakson verkkoalustaa. Opettajat antavat myös tarpeen mukaan tukea
aiheen rajauksessa ja käsittelyssä. Lisäksi he
osallistuvat seminaariin ja arvioivat lopuksi
sen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

3. Interventio: demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen teemoihin keskittyvä
pedagoginen seminaari
Intervention ensimmäinen vaihe toteutettiin (1) rajaamalla pedagogisen seminaarin sisältö väljästi kansalaiskasvatuksen,
demokratiakasvatuksen ja ihmisoikeuskasvatuksen aihepiireihin, (2) perehdyttämällä opiskelijoita aihepiiriin, (3)
tukemalla materiaalipankin avulla ja tarvittaessa keskusteluin opiskelijoita aiheen
valinnan ja rajauksen tekemisessä sekä
(4) kehittämällä opintojakson arviointia
ja palautteenantoa opiskelijoita osallistavaksi.

Opintojakson lyhyessä perehdytyksessä
esiteltiin opintojakson tavoitteet, toteutustapa ja kootusti esimerkkejä mahdollisista
aihealueista. Kansalaiskasvatuksen käsitettä avattiin lyhyesti ja samalla havainnollistettiin sitä aihe-esimerkkien kautta.
Opiskelijoille esiteltiin samalla myös kansalais-, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sivustoja linkkilistan muodossa.
Tämän jälkeen opiskelijat saivat muodostaa asiantuntijaryhmät oman mielenkiintonsa mukaan.

3.1. Itsearviointi, vertaisarviointi
ja kouluttajan antama arviointi
Opintojakson arviointia kehitettiin intervention yhteydessä vastaamaan paremmin
uudistunutta toteutustapaa ja sisältöä.
Kasvatustieteen arviointikriteerejä oli jo
muokattu aikaisemmin seminaarimuo-
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toista toteutusta silmällä pitäen. Kriteereitä
tarkennettiin ja selkeytettiin edelleen, ja
seminaarin uudistunutta sisältöä ja kriteeripohjaista, numeerista arviointia sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa tässä opinto-

jaksossa. Arviointi kohdistui opintojakson
sisältöön ja vuorovaikutukseen. Opettaja
arvioi näiden lisäksi myös ryhmän kirjallisen itsearviointitehtävän.
Opiskelijoiden osallisuutta vahvistettiin
ottamalla vertaisarviointi osaksi opintojakson kokonaisarviointia. Tämä toteutettiin
niin, että opiskelijat arvioivat kriteeriperustaisesti jokaisen seminaarikerran kokonaisuutta. Seminaarin toteuttajat saivat
heti toteutuksen jälkeen sanallista palautetta opiskelijakollegoilta ja kävivät yhtei-

sen arviointikeskustelun pienryhmänä
opettajan kanssa. Tämän lisäksi opiskelijakollegat arvioivat heti toteutuksen jälkeen
kriteeripohjaisesti ja numeerisesti jokaista
seminaaria. Tämä vertaisarviointi painottui opintojakson kokonaisarvioinnissa
kertoimella 0,4. Pedagogisen seminaarin
toteutukseen oli jo aikaisemmin kuulunut
pienryhmien kirjallinen valmisteluprosessi
ja oppimista koskeva itsearviointi, mikä oli
mielekästä säilyttää osana opintojakson
arviointia.

3.2. Toteutusesimerkki 1.”Osallistuva oppilas”
”Osallistava oppilas” -opiskelijaryhmä oli
jakanut seminaarin kokonaisuuden kolmeen osaan: demokratiataitoihin, osallistavaan kasvatukseen luokassa ja oppilaskuntatoimintaan. Jokainen ryhmäläisistä
perehtyi yhteen asiakokonaisuuteen ja
toimi seminaarissa kyseisen osuuden

vetäjänä. Teorian rinnalla opiskelijat olivat haastatelleet videolle toisluokkalaista
Oonaa ja hänen luokkatovereitaan oppilaskuntatoiminnasta. Näin perusopetuksen oppilaiden autenttiset ajatukset
välittyivät myös seminaarin muille osallistujille.

3.3. Teemaesimerkki 2.
”Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet”
”Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet” teeman
opiskelijat avasivat vuorotellen valitsemaansa aihetta kolmen käsitteen näkökulmasta: ihmisoikeudet, ihmisoikeuskasvatus
ja lasten oikeudet. Näitä käsitteitä he tarkastelivat kolmella tasolla: tiedot, taidot ja
asenteet. Ryhmäläiset peilasivat käsitteitä
myös perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden arvopohjaan. Seminaarissa
esiteltiin Harisen ja Halmeen (2012) tutkimus ”Hyvä, paha koulu”, jonka tuloksia

peilattiin yksityiskohtaisesti YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteisiin.
Lisäksi ryhmäläiset esittivät Lasten hyvinvoinnin tila – kansallisten indikaattoreiden
kuvaamana -tutkimuksen tuloksia. Ryhmä
A pohti seminaarin toteutuksen jälkeen
sisältö ja asiantuntijaroolin merkitystä.
”Tavoitteenamme oli avata lasten ihmis-
oikeuskasvatusta teoreettisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta ja siinä onnistuimme
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mielestämme erinomaisesti. Kokemuksemme
mukaan pedagoginen keskustelu opettajien
keskuudessa on osin vähäistä ja koemme,
että koulumaailmassa pitäisi olla huomattavasti enemmän ihmisoikeuksiin ja lapsen
oikeuksiin liittyvää arvokeskustelua, jolloin se näkyisi koulun toimintakulttuurissa.
Seminaarityöskentely asiantuntijaroolissa
oli meille kaikille uusi, haastava kokemus.
Se toi arvokkaan lisän tieteellisen tiedon

esittämiseen, vertaiskeskustelun tärkeyden
huomioimiseen ja oman opettajuutemme
kehittymiseen. (Opiskelijaryhmä A)
Muut seminaarilaiset osallistettiin ryhmätyöskentelyssä aiheen käsittelyyn seminaarin
aihetta syventävien kysymysten avulla Niiden tuloksena opettajan työhön syntyi erilaisia tulkintoja ja sovelluksia muun muassa
draaman, räpin, uutisten ym. muodossa.

4. Intervention toteutuksen arviointia
ja johtopäätöksiä

4.2. Toteutuiko asiantuntijakulttuurin
kyllästämä keskustelu?
Arviointikriteereissä kiinnitettiin huomiota vuorovaikutuksen dialogisuuteen:
esille tulevien näkökohtien hyödyntämiseen keskustelussa, ristiriitaisten näkemysten sietämiseen ja hyödyntämiseen
sekä keskustelun rakentamiseen ja hyvään
koontiin. Seminaareissa keskusteltiin
runsaasti ja niissä sovellettiin monipuolisia työtapoja. Keskustelujen koonnit
jäivät kuitenkin usein ohuiksi. Monet
opiskelijat kokivat jännittävänä ja uutena
kasvatusalan asiantuntijan roolissa toimimisen. Itsearvioinneissa tuli esiin myös
se, että osa ryhmistä oli löytänyt kriittisen
asiantuntijakeskustelun idean.

4.1 Toteutuiko teorian ja käytännön sitominen?
Arvioimme opettajina seminaarien aiheenvalintaa ja sisältöjen käsittelyä keskustelujen, esitettyjen seminaarimateriaalien ja
ryhmien kirjallisten itsearviointien kautta.
Sisällön arvioinnissa kiinnitimme huomiota teorian ja käytännön sitomiseen, tarkastelun monipuolisuuteen sekä toteuttajien
kriittisyyteen ja reflektiiviseen otteeseen.
Seuraavassa opiskelijaryhmän itsearvioinnissa tämä orientaatio oli myös nähtävissä.
”Aiheeseen perusteellisesti perehtyessämme myös oma tietomme laajeni ja syveni, ja
tiedostamme sen, että asiantuntijaroolissa
oleminen edellyttää tuoreen, tieteellisen
tiedon hankkimista ja hyödyn
tämistä.”
(Opiskelijaryhmä B)
Aiheet liittyivät kokonaisuutena hyvin
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
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teemaan kuten demokratiataitoihin,
poliittiseen lukutaitoon, osallistavaan
kasvatukseen perusopetuksessa, oppilaskuntatoimintaan, ihmisoikeuksiin,
lasten oikeuksiin, lasten ihmisoikeuskasvatuksen menetelmiin, monikulttuurisuuskasvatukseen, koulun ulkopuolisten
oppimisympäristöjen hyödyntämiseen
kansalaiskasvatuksessa, suomalaisiin
vähemmistöryhmiin ja demokratiakasvatuksen teemaan. Pienryhmän alustukset
sisälsivät valitun aiheen ja käsitteiden
kannalta relevanttia, lähinnä suomalaista
tutkimuskirjallisuutta – tosin esillä oli
myös esimerkiksi kansalaiskasvatuksen
tilaa ja tavoitteita eurooppalaisessa viitekehyksessä tarkasteleva tutkimus. Opiskelijat sitoutuivat valtaosin tutkivaan otteeseen, mutta parissa ryhmässä toteutus jäi
yksipuolisen praktiseksi.

”Halusimme ravistella seminaariin osallistujia herättelemällä heidät ajattelemaan omia
asenteitaan ja ennakkoluulojaan. Osallistuvien harjoitusten tavoitteena oli [opiskelijoiden] oman itsetuntemuksen lisääminen sekä
dialogiin kutsuminen.” (Opiskelijaryhmä C)
Yksi pienryhmä huomasi itsearviointia
tehdessään kysyä, mitä muut seminaariin
osallistujat oppivat käsiteltävästä aiheesta.
Osa kiinnitti huomiota seminaariryhmän
läsnäoloon ja mobiililaitteiden käyttöön
seminaarin aikana. Hyvän ilmapiirin ylläpitämisen eetos saattoi rajoittaa vuorovaikutustilanteiden ohjaamista, esimerkiksi
passiivisen opiskelijatoverin herättelyä.

Johtopäätökset
Opintojakson palaute ja arviointi tuottivat
muutaman kehittämisajatuksen seuraavaa
toteutuskertaa ajatellen. Nämä näkökohdat
liittyvät käänteisen opetuksen mahdollisuuksiin, vertaisohjaukseen, arviointiin ja opetussuunnitelmaan. Opintojakson alussa pidetty
tunnin perehdytys ei ole riittävä. Seuraavalla kerralla on tarpeen lisätä käänteistä
opetusta ennen opintojakson alkamista ja
varmistaa, että jakson ydinkäsitteet ovat
avautuneet opiskelijoille ymmärrettävästi.
Suunnitteluvaiheessa pienryhmät kannat-

taa osallistaa suunnitelmien välitarkasteluun, jossa kukin pienryhmä saa vertaispalautetta toiselta ryhmältä. Osallistavan
arviointiajattelun lähtökohtia on tarpeen
avata opintojakson aikana yksityiskohtaisesti opiskelijoille, sillä ryhmät arvioivat
usein toisiaan yksipuolisen myönteisesti.
Opetussuunnitelmatyössä tulee vahvistaa
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen
liittyviä teemoja ja sitoa niitä entistä vahvemmin muihin opintoihin, esimerkiksi
kasvatustieteen kirjallisuusopintoihin.

107

Tässä artikkelissa kuvaamme lyhyesti
interventiomme toteutuksen ja keskeiset
tulokset. Lopuksi esittelemme lyhyesti
HAMK ammatillisessa opettajankou-

Demokratia -ja ihmisoikeuskasvatusta keskustelemalla
– Opetussuunnitelmasta toteutukseen

Alla Lemechkova-Toivonen & Heikki Hannula | Hämeen ammattikorkeakoulu

Johdanto
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)
ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma uudistettiin lukuvuoden
2015–2016 aikana. Nykyistä opetussuunnitelmaa siis toteutetaan vuonna 2017 ensimmäistä kertaa. Opetussuunnitelma rakentuu
moduuleista, jotka puolestaan muodostuvat
teemoista. Opettajankoulutuksen opetussuunnitelman tehdyn sisällönanalyysin
perusteella demokratiaa ja ihmisoikeuksia
käsitteleviä sisältöjä on tarjolla jonkin verran. Esimerkiksi Kasvatustiede tieteenalana
-teeman aikana käsitellään erilaisia ihmiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia opettajan
työhön. Itsetuntemusosaaminen -teeman
tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa
omat arvonsa ja ennakkokäsityksensä
sekä arvioi realistisesti ominaisuuksiaan
ja toimintamahdollisuuksiaan opettajana.
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Lisäksi sisältöjä on myös muiden teemojen
sisällä ns. läpäisyaiheina.
Eri opettajankouluttajat toteuttavat
edellä kuvattuja oppimistavoitteita eri
painotuksin ja kukin oman työelämätaustansa ja elämänkokemuksensa pohjalta.
Koska tuoreeseen opetussuunnitelmaan
ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tänä
vuonna muutoksia ja teemat kattavat intervention tavoitteet melko hyvin, päätettiin
henkilöstön kesken käydä keskusteluja ja
syventää käsityksiä sisältöjen toteutuksesta.
14.11.2017 pidetyn opettajankoulutuksen
henkilöstön kehittämispäivän yhteydessä
toteutimme intervention, jonka tavoitteena oli taata kaikille opiskelijoille kosketuspinta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen keskustelemalla henkilökunnan
kesken sen sisällöistä.

lutuksessa kehitetyn ja käyttöön otetun
pedagogisen mallin, joka osaltaan tukee
myös demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita.

1. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus
-interventio opettajakorkeakoulun
henkilökunnalle
HAMKin opettajakorkeakoulun johto tarjosi mahdollisuutta toteuttaa demokratiaja ihmisoikeuskasvatusinterventio henkilöstökokouksessa (kuvio 1). Kokoukseen
osallistui yksikön koko henkilöstö: sekä
opettajat että tukihenkilöstö. Työskentely

pienryhmien
muodostaminen
ja käsitteiden
määrittely
(3 ryhmä / käsite)

tulosten vertailu,
yhteenvedon
tekeminen &
tuotosten esittely

eteni kuvion 1 vaiheiden mukaisesti pienryhmäkeskusteluista yhteenvetojen tekemiseen, pohdintaan ja lopulta yhteiseen
keskusteluun demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumisesta opettajankoulutuksessa.

demokraatia ja
ihmisoikeuskasvatusasioiden
opettamisen
pohtiminen

tulosten vertailu
ja yhteinen
keskustelu

Kuvio 1. Intervention eteneminen

2. Mitä demokratia ja ihmisoikeudet ovat
opettajankoulutuksen kontekstissa?
HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstö koki Demokratian käsitteen
uhteellisena ja sen määrittely oli jossain
määrin hankalaa. Käsitteen todettiin heijastavan vahvasti sekä yhteisön kulttuuria
että sen arvopohjaa. Nämä muovautuvat

vuoropuhelussa, jossa kaikilla osallistujilla
on tasa-arvon ja sananvapauden kautta
mahdollisuus vaikuttaa. Demokratiassa
enemmistön näkemys kuitenkin lopulta
ratkaisee. Demokratian synonyymeistä
vahvimmin esiin nousi kansanvalta. Eli
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mahdollisesti demokratiaa tarkasteltiin
pikemminkin julkisen hallinnon näkökulmasta kuin pienehkön organisaation
tasolla. Kansanvallassa kaikille katsottiin
kuuluvan samat oikeudet ja velvollisuudet.
Haasteena nähtiin erityisesti demokratian
oikeudenmukainen ja luotettava mittaaminen. Näin demokratialle ilmeisesti haluttiin antaa kvantitatiivinen ulottuvuus.
Opettajankoulutuksen näkökulmasta
nähtiin, että ammatillisen opettajankoulutuksen toiminnalle tulee asettaa
selkeästi määritellyt rajat ja reunaehdot.
Näiden määrittelyn tulee toki tapahtua
demokraattisesti, mihin liittyen osallistujat pohtivat opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Keskusteluissa ihmisoikeuk-

sien käsitettä ei määritelty erikseen, vaan
opettajankouluttajien oletettiin tuntevan
käsitteen merkityssisältö. Todettiin että
yhteiskunnan rakenne määrää aika pitkälle sen, kuinka paljon perusoikeuksia
henkilöllä kussakin yhteiskunnassa on.
Suomessa eletään ”lintukodossa”, koska
suuri osa ihmisistä pystyy toteuttamaan
myös muita kuin perustarpeitaan eli
oikeutta elää ja olla olemassa. Tarpeiden
seuraavalla tasolla tässä tarkastelussa ovat
ihmisen tarve saada olla ja elää turvassa.
Tämän yläpuolelle sijoittuu ihmisen
oikeus sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja
sen yläpuolelle oikeus arvonantoon yhteisössä. Tarpeiden ylimmälle tasolle sijoittuu
oikeus kehittyä ihmisenä.

3. Miten demokratiaa voidaan
oppia ja opettaa?
Demokratian oppiminen kiteytyy yhden
ryhmän määritelmässä: ”Demokratiaa
opitaan elämällä sitä todeksi”. Tähän
määritelmään yhtyivät omin sanoin myös
muut ryhmät. Määritelmän antanut ryhmä
jäsenteli demokratian oppimisen rakenteiden, toimintatapojen, kohtaamisten ja
autonomian kautta. He lähtivät siis siitä,
että organisaation rakenteet tarjoavat reunaehdot ja puitteet demokratian toteutumiselle. Päätöksenteko ja mahdollinen
osallisuus organisaatiossa tarjoavat yhden
mallin demokratian edistämiselle.
Merkittävin yksittäinen tapahtuma on
kuitenkin jokainen kohtaaminen, jossa
tasa-arvo, kunnioitus ja arvostus tai niiden puute realisoituvat. Miten demokratia
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toteutuu niin opintopiirien ja opintoryhmien toiminnassa kuin vastuuopettajan ja
yksittäisen opiskelijan välisessä dialogissa
ja muussa vuorovaikutuksessa? Opettajan työtä säätelevät eettiset pelisäännöt,
mutta ovatko ne kaikille samat ja ymmärtävätkö kaikki niiden merkitykset samalla
tavoin? Olisiko demokratian oppiminen
viisainta aloittaakin eettisten pohdintojen kautta? Mahdollisina konkreettisina
keinoina demokratian edistämiselle esitettiin palautteiden keräämistä ja niiden
sisältävän viestin huomioon ottamista,
osallistavia opetus- ja ohjausmenetelmiä,
tiimimäistä työskentelyä, yhteisöllistä
oppimista sekä yksilöllisten ratkaisujen
sallimista.

4. Miten ihmisoikeuksia voidaan
oppia ja opettaa?
Ihmisoikeudet, kuten demokratiakin, ovat
aina läsnä opetuksessa, otettiin ne huomioon ja tavoitteiksi tai ei. Organisaation ja sen toimijoiden ihmiskäsitykset
vaikuttavat toimintaan joko tietoisesti tai
alitajuisesti. Käsitykset viestittävät omaa
sanomaansa, jonka merkityksiä opiskelijat tulkitsevat. Tämän takia opettajankoulutusorganisaatiossakin on tärkeää
käydä avointa keskustelua niin yhteisistä arvoista kuin eettisistä periaatteista.
Opettajankoulutuksessa ihmisoikeuksien
huomioon ottamista voidaan opettaa
ensinn äkin toimimalla ihmisoikeuksia
kunnioittavalla tavalla. Esimerkkinä toimiminen on lähettää tärkeän viestin opiskelijoille. Opettajankoulutus tarjoaa opettajaopiskelijoille myös tilaisuuden hankkia
opintojensa aikana monenlaisia oppimiskokemuksia. Esimerkiksi oppimis
ympäristöillä, oppimateriaaleilla, oppimistehtävillä, opetus- ja ohjausmenetel-

millä sekä pedagogisilla malleilla voidaan
viestittää paljon esimerkiksi demokratiasta ja ihmisoikeuksista.
Yksi ryhmä painotti keskusteluissaan
nimenomaan opettajankoulutuksen mahdollisia ihmisoikeuksia edistäviä (tai myös
rajoittavia) menetelmiä. Tällaisina menetelmiä ovat opiskelijavaihto, draamapedagogiikka, videot keskustelun pohjana, historiallisglobaalinen tarkastelu, itsereflektio,
kokemuksen ja asiantuntijoiden hyödyntäminen, opettajankoulutusryhmien yhteinen ihmisoikeusseminaari sekä ”Heikin ja
Allan malli”, jolla viitattiin ylläkuvattuun
ja tässä tehtävässä käytettyyn aiheen käsittelytapaan. Henkilöstön mukaan kaiken
taustalla pitäisi olla ”biopsykososiaalinen”
humanistinen ihmiskäsitys, jolla viitattaneen ihmisen ymmärtämiseen kokonaisuutena eikä häntä tulisi tarkastella erikseen biologisena, psyykkisenä tai fyysisenä
olentona.

5. Köydenpunojan pedagogiikkaa
HAMK ammatillisessa opettajankoulutuksessa on toteutettu demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatusta tai ainakin sen
kanssa yhdenmukaista toimintaa monellakin tavalla. Se ei kuitenkaan tarkoita
sitä, etteikö asiassa olisi vielä mahdollista
kehittyä. Demokratia ja ihmisoikeudet
ovat erityisesti globaalisti todella ajankohtaisia kehittämisen kohteita. Suomikaan

ei ole tässä suhteessa vielä valmis, vaan
tavoitteellista kehitettävää riittää edelleen myös täällä. Jo pitkään yhteisöllisen
oppimisen varaan rakentuneet HAMKin
opettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat tarjoavat hyvän pohjan
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukselle.
Nykyisten teemojen ja entisten opintojaksojen oppimisprosessit ovat rakentuneet
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siten, että oppimisen perusyksikkönä toimii useimmiten opintopiiri, jonka kanssa
jaetaan ja luodaan uutta tietoa. Opintopiiri
toimii tiimimäisesti, mistä aiheutuu toki
aika ajoin myös haasteita. Globaalin tason
yksi haaste yhteisölliselle oppimiselle on
kuitenkin yksilöllisyyttä korostavien arvojen nouseminen entistä vahvempaan asemaan.
Uusin ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutettava pedagoginen malli on
nimeltään ”Köydenpunojan pedagogiikka”.
Siinä opintopiirit suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat vuorollaan opetussuunnitelman mukaisia teemoja. Malli perustuu
ajatukselle, että ihminen oppii parhaiten
opettaessaan asiaa toisille. Se on myös
hyvin osallistava malli, jossa opiskelijat
saavat sekä autenttisia oppimiskokemuksia opettajan työstä että osallistuvat itse
vahvasti oman oppimisensa toteutukseen.
Osallistumista voidaan pitää hyvin keskeisenä periaatteena demokratia- ja ihmisoi-

keuskasvatuksen käytännön toteuttamisesta puhuttaessa.
HAMK ammatillisessa opettajankoulutuksessa on eri tavoin painottuneita
opiskelijaryhmiä. Näistä demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita parhaiten ovat tukeneet monikulttuurisuuteen
keskittyvät opiskelijaryhmät. Myös yrittäjyyskasvatukseen painottuneissa opiskelijaryhmissä tavoitteet ovat toteutuneet, koska
myös yrittäjyys perustuu vahvasti yhteiskuntaan osallistavalle kehitykselle. Lisäksi
HAMKissa toteutetaan edelleen vuosittain englanninkielinen opettajaopiskelijaryhmä, jonka opiskelijat tulevat käytännössä kaikkialta maailmasta. Toteutetun
intervention perusteella voidaan sanoa, että
jatkossa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusteemojen tärkeyttä on tarpeen painottaa ja yhteistä keskustelua lisätä. Yhteisiä
keskusteluja tullaan käymään HAMKissa
jatkossakin sekä henkilöstö- että opettajien
kokouksissa.
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Yhteisestä prosessista

demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
pysyviksi käytänteiksi
Päivi Lehtonen ja Minna Seppälä | Tampereen ammattikorkeakoulu

Johdanto
Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa vuonna
2013 käyttöönotetun uuden opetussuunnitelman valmisteluvaiheessa käytiin vilkasta arvokeskustelua. Keskustelu jatkui
opetussuunnitelman toteuttamisen myötä.
Tämän keskustelun kannalta opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa -hanke ajoittui hyvin.
Päätimme keskustelujen pohjalta käynnistää prosessin, jonka tavoitteena oli kirkastaa, jäsentää ja löytää yhteistä ymmärrystä
demokratia- ja ihmisoikeuskäsitteille sekä
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
toteuttamiselle koulutuksissamme.
Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu (myöhemmin TAOK, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen

opettajankoulutus) oli mukana jo vuonna
2006 käynnistyneen Kansalaistoiminnan
opetus, tutkimus ja kehittäminen -hankkeen myötä virinneissä kansalaisvaikuttamisen teemojen tehostamistoimissa.
Tuolloin koko TAOKin opetushenkilöstöä perehdytettiin hankkeen ajatuksiin, ja yhteisesti luotiin myös keinoja
saada hankkeen vaikutukset ulottumaan
opettajankoulutukseen. Kyseinen hanke
loi pohjaa ihmisoikeus- ja demokratiaajatusten huomioimiselle ammatillisen
opettajankoulutuksen toteutuksessa sekä
myös opetussuunnitelmatyössä. Sittemmin TAOKissa on myös toteutettu tähän
aihepiiriin liittyvää valinnaiskurssia ”Johdatus ihmisoikeusajatteluun”.
Tässä artikkelissa käsittelemme TAOKin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus
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opettajankoulutuksessa -kehittämisprosessia. Kehittämistyötä kuvaamme tässä
artikkelissa vaiheittain sen mukaisesti
miten se käytännössä eteni. Artikkelin loppuun vielä kiteytimme keskeiset

ajatuksemme siitä, miten demokratiaja ihmisoikeuskasvatus voidaan saada
elävästi toteutetuksi ja kehittyväksi
asiaksi ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

1. Kaikki lähtee käsitteistä
Prosessi käynnistyi keväällä 2016 toteutetulla sähköisellä kyselyllä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa TAOKin opetushenkilöstön käsityksiä termeistä demokratia- ja
ihmisoikeus sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisesta omassa
työssä. Kysely lähetettiin ammatillisen
opettajankoulutuksen henkilöstölle (n=31).
Kyselyyn vastanneet olivat kaikki opettajia
ja vastausprosentti oli 42.
Kysymykset olivat:
Luettele sanoja, joita sinulle tulee mieleen sanasta demokratia (vähintään viisi
sanaa).
Luettele sanoja, joita sinulle tulee mieleen sanasta ihmisoikeus (vähintään viisi
sanaa).
Kerro, huomaatko demokratia- ja
ihmisoikeusasioiden olevan mukana
omassa työssäsi. Jos huomaat, kuvaile
lyhyesti, miten.
Sanasta demokratia TAOKin opettajille
tuli mieleen kymmenittäin erilaisia asioita, mutta sanat tasa-arvo, kansanvalta,
yhdenmukaisuus, osallistuminen, oikeudenmukaisuus, huomioonottaminen ja
vaikutusmahdollisuus toistuivat useissa
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vastauksissa. Mukana oli myös seuraavia
termejä: mielipiteen-, kokoontumisen- ja
uskonnonvapaus, jäsenyys, äänestäminen ja
oikeus. Joillekin oli tullut mieleen sellaisiakin asioita kuin Ranskan vallankumous,
diktatuuri ja tasapäisyys.
Sanasta ihmisoikeus vastaajille tuli vieläkin enemmän mielleyhtymiä. Tässäkin
kohdassa he luettelivat hyvin paljon erilaisia ihmisten vapauksia, kuten uskonnon-,
sanan-, kokoontumis- ja mielipiteenvapaus. Paljon mainintoja tuli myös koulutuksesta, suvaitsevaisuudesta, ihmisarvosta,
moraalista, etiikasta, väkivallattomuudesta
ja kunnioituksesta. Joillakin vastaajista oli
tullut mieleen myös pakolaiset, kiduttaminen, turvapaikanhakijat ja kehitysmaat.
Kyselyn perusteella demokratia- ja
ihmisoikeusasioita koettiin olevan mukana
omassa opetustyössä. Joku opettajista
ilmaisi, että hän pyrkii kaikin tavoin kohtelemaan opiskelijoitaan tasa-arvoisesti ja
kunnioittaa ihmisoikeuksia kuten seksuaalista suuntautuneisuutta, uskonnollista
vapautta, sananvapautta ja oikeutta oikeudenmukaiseen arviointiin. Osa opettajista
koki, että demokratia- ja ihmisoikeusasiat
läpäisevät kaiken opetuksen. Yleisesti
koettiin, että osallistava pedagogiikka ja
tutkivan oppimisen mukainen toiminta

luovat keskeisen perustan kyseisten asioiden olemassaololle.
Demokratiaa korostettiin erityisesti
oikeudenmukaisen arvioinnin näkökulmasta. Demokratia sulkee pois mielival
taisuuden sekä oppijan alistamisen ja
väheksynnän ja suunta on kohti kannustamista ja oppimisen tukemista. Jos opettaja
elää oman käyttöteoriansa mukaan niin
demokratia- ja ihmisoikeusasioiden pitäisi
opettajan työssä olla arkipäivää – hyvänä
päivänä ne toteutuvat paremmin, huonona
päivänä huonommin. Käyttöteorialla tarkoitetaan opettajan työhönsä valitsemia
ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksiä. Vastaajat mainitsivat, että myös opiskelijoilta odotetaan opettajien ihmisarvoista kohtelua.

Vastaajat kokivat ihmisoikeuksien ja
demokratian olevan peruslähtökohtia
ihmisen kohtaamisessa. Siten niiden täytyy
olla myös opetussuunnitelmissa, ei erillisinä sisältöinä, vaan osallistavaan pedagogiikkaan ja autenttiseen oppimiseen kuuluvina osa-alueina.
Vastauksien perusteella Tampereen
ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen opettajat vaikuttivat
jo aiemmin pohdiskelleen syvästi näitä
asioita. Vastauksista kuvastui vahvaa eettistä ajattelua ja omakohtaista kokemusta.
Opettajien vastaukset olivat yllättävänkin
hyvin muotoiltuja huolimatta suppeasta
orientaatiosta kyselyssä tarkasteltuun
aiheeseen.

2. Yhdessä tekemällä eteenpäin
TAOKin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa -kehittämisprosessi eteni lokakuussa 2016 toteutetulla
työpajatyöskentelyllä. Osallistujille esiteltiin
kevään kyselyn tulokset ja alustettiin yhteistyöskentelyä demokratia- ja ihmisoikeusajattelun teemoilla. Työskentelyn aineistona
oli opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu
”Demokratia- ja ihmisoikeudet. Tavoitteet
ja sisällöt opettajankoulutuksessa” (OKM
2014, 87–88). Työpajassa työskenneltiin
pienryhmissä, joiden tehtävänä oli pohtia vastausta kysymykseen: ”Miten minä
omalla toiminnallani edistän demokratiaja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista
TAOKssa?” Ryhmät kirjoittivat vastauksensa sähköiselle työskentelyalustalle.
Pienryhmien työskentelystä nousi vahvasti esille opettajankouluttajan oma toi-

minta ja esimerkillisyys demokratia- ja
ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Käytännön esimerkkeinä tällaisesta esimerkillisestä toiminnasta mainittiin ihmisenä
kohtaaminen, omien arvojen mukaisesti
toimiminen ja oman työpaikan kulttuurin
tasa-arvoisuuden toteuttaminen. Tärkeänä
pidettiin myös sitä, että yhteisistä asioista
sovitaan työyhteisössä yhteisesti. Sopimuksista ja pelisäännöistä pidetään kiinni
ja opiskelijoita laajasti osallistetaan opetuksen suunnitteluun sekä toteuttamiseen.
TAOKissa opettajat ja opiskelijat oppivat
yhdessä näistä asioista muun muassa pohtimalla opettajan käyttöteoriaa.
Työpajatyöskentelyn päätteeksi pajaan
osallistuneet totesivat, että demokratia- ja
ihmisoikeuksiin liittyvää keskustelua pitää
jatkaa niin opettajien kouluttamisessa kuin
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opettajankoulutuksen työyhteisössä. Aihe
onkin jo ehtinyt innoittaa TAOKin henkilöstöä muun muassa ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ja eri koulutusryhmien opetuksen kehittämisessä. Tällä

hetkellä työn alla on Johdatus ihmisoikeusajatteluun -verkkokurssin kehittäminen edelleen hyödyntäen Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa -täydennyskoulutuksen antia.

3. Itsensä tunnistaminen
avaimena onnistumiseen
Prosessin myötä TAOKin henkilöstö tuli
tietoiseksi käynnissä olevasta hankkeesta
ja oli mukana löytämässä yhteistä ymmärrystä sekä kehittämässä demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista
opettajankoulutuksessa. Prosessin edetessä
kävi ilmi, että henkilöstö piti asiaa erittäin
ajankohtaisena ja tärkeänä.
Kehittämistyöhön lähdettiin mukaan
varauksetta ja innostuneena. Keskustelu tuotti paljon erilaisia näkökulmia
ja konkreettisia ideoita oman toiminnan
kehittämiseen opettajankouluttajana ja
työyhteisön jäsenenä. Merkille pantavaa tässä prosessissa oli se, että opetta-

jilla huomio kohdistui monesti itseen ja
omaan toimintaan työyhteisön jäsenenä.
Opettajasta itsestään lähtevä oman toiminnan kehittäminen saattaa olla avain
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
todelliseen onnistumiseen, jolloin se ei
jäisi vain opiskelijoilta edellytettäväksi
osaamiseksi. Kehittymisen ja pysyvien
käytäntöjen kannalta on välttämätöntä,
että demokratia- ja ihmisoikeusasioihin
palataan säännöllisesti yhteisissä keskusteluissa. Tämän varmistamiseksi näiden
asioiden on oltava näkyvillä ja kirjoitettuina TAOKin toiminta-ja kehittämissuunnitelmissa.

Primitiivisestä demokratiasta
kohti kypsempää kansalaisyhteiskuntaa
Patrow Izadi, Sari Niemisalo | Lapin yliopisto

Johdanto
Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa interventio päätettiin toteuttaa
sovellettuna versiona globaalikasvatuksen
kurssiin Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto
& yhteisörakentaminen liittyvästä simulaatiotehtävästä. Kyseinen kurssi sisältää osion,
joka liittyy suoraan hyvään hallintoon ja
demokratiaan; kurssi on osa valinnaista globaalikasvatuksen suppean sivuaineen opin-

tokokonaisuutta. Kurssin lähtökohtana on
että nykyinen demokraattinen järjestelmä,
vaikkakin parempi kuin historialliset mallit,
on silti hyvin puutteellinen. Kurssilla käsitellään mm. vallankäytön etiikkaa ja sellaisia vaalimalleja ja päätöksentekomalleja,
jotka mahdollistavat viisaiden ja relevanttien päätösten tekemisen. Nämä ovat myös
toteutetun simulaation lähtökohtina.

1. Intervention lähtökohdat ja toteutus
Simulaatio toteutettiin 1. vuosikurssin
luokanopettajaopiskelijoille siten, että yksi
viidestä pakollisen yhteiskuntaopin harjoitusryhmistä valjastettiin tähän tarkoituksen. Tapaamiskertoja oli yhteensä kolme:
perjantaina 22.4.2016, tiistaina 26.4.2016,
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sekä torstaina 19.5.2016. Jokainen istunto
oli nelituntinen. Mukana oli yhteensä 15
opiskelijaa. Lähtökohtaisesti oli tiedossa,
että näin vähän tapaamiskertoja ja näin
suppea ryhmä ei ole optimaalinen asetelma
tällaiselle kokeilulle, mutta tämä kompro-
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missi nähtiin hyväksyttävänä ja riittävänä
tässä tilanteessa. Ideaalisti kuusi tapaamiskertaa ja n. 20 osallistujaa toimii koetusti
paremmin.
Simulaatiossa ajatuksena oli, että opiskelijaryhmä esittää pienehköä n. 600
asukkaan kylää, joka sijaitsee suhteellisen
kaukana suuremmista asutuskeskuksista ja
johon ollaan sijoittamassa n. 100 syyrialaista kiintiöpakolaista. Kylän pitää päättää, miten suhtautua ja valmistautua tähän
muutokseen.
Kylällä on myös kyläneuvosto, joka
valitaan hieman tavallisesta poikkeavalla
menettelyllä, jonka tarkoitus on toteuttaa aidommin lähidemokratian ajatusta.
Tätä tarkoitusta palveli myös se tapa, jolla
asiaa käsiteltiin sekä kyläneuvostossa että
kyläläisten piirissä. Näitä perusteita selvennettiin simulaation alussa, ensimmäisessä istunnossa pidetyn luennon aikana.
Luennolla selostettiin menettelyn periaatteellista ja teoreettista perustaa että simulaation käytännön järjestelyistä sekä kylään
ja pakolaisiin liittyviä ‘faktoja’. Seuraavassa
tarkemmin tuon periaatteellisen ja teoreettisen perustan soveltamisesta.
Ensinnäkin, toteutetaan kyläneuvoston vaali muokatulla ja vaihtoehtoisella
demokraattisella vaalimenettelyllä, jossa
on seuraavat elementit: (a) vaalissa ei ole
minkäänlaista ehdokasasettelua, eli jokainen äänestäjä voi myös tulla äänestetyksi;
(b) henkilöistä ei käydä minkäänlaista keskustelua yksityisesti tai julkisesti, vaan asia
jää jokaisen omantunnon varaan; (c) äänestyskriteerinä ei tule käyttää omia mieltymyksiä vaan eettisiä perusteita (esim.
sitoutuneisuus yhteiseen etuun, epäitsekäs
työskentely sen puolesta, riittävän harjaantunut ymmärrys ja äly, ilmeinen kyvykkyys
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asioiden hoidossa, kypsä kokemus ja viisaus ym.); (d) jokaiselle äänestäjällä on
viisi ääntä (kyläneuvoston jäsenmäärä), ja
äänestäjän on käytettävä kaikki viisi ääntä
annettava ne eri henkilöille (näin äänestäjä
joutuu miettimään myös ryhmän ominaisuuksia eikä vain yhden henkilön). Vaali
toteutetaan suljetuin äänestyslipuin.
Toiseksi, päätöksenteon ja neuvonpidon
(niin kyläneuvostossa kuin kyläläisten kesken) tulee noudattaa seuraavanlaisia periaatteita: (a) päätöksenteko ja diskurssi eivät
perustu eturyhmäajatteluun, puoluelinjoihin eikä opposition ja enemmistön väliseen
vastakkainasetteluun; (b) ennen päätösten
ja ratkaisujen tekemistä on selvitettävä
perusteellisesti asioihin liittyvät faktat ja
myös relevantit eettiset periaatteet (etenkin jälkimmäinen aidon diskurssin voimalla); (c) neuvonpidossa esitetyt ideat ja
ajatukset eivät ole kenenkään ‘omaisuutta’
vaan kontribuutio ratkaisujen tekemisen
prosessiin; (d) kyläneuvoston tulee kuulla
myös kyläläisten ääntä, joka erityisesti tulee
esille ajoittaisten ‘kyläfoorumien’ yhteydessä (mutta tämä ei ole mikään ‘kansanäänestys’ eikä sido kyläneuvoston käsiä); (e)
keskustelussa ja päätöksenteossa on hyvä
myös kuunnella laajemman kokemuksen
omaavien ‘neuvonantajien’ ääntä, jotka
tulevat kylän ulkopuolelta ja joita ei ole
valittu vaaleilla eikä heillä ole päätösvaltaa
(tässä tilanteessa tällaisina ‘neuvonantajina’
toimivat kaksi edistynyttä globaalikasvatuksen sivuaineopiskelijaa); (f ) kaikkien
‘kansalaisten’ tulee antaa täysi moraalinen
ja käytännön tukensa näin saavutetuille
ratkaisuille ja tehdyille päätöksille.
Lopuksi, on tärkeää huomata, että
mikään edellä mainituista menettelytavoista ei itsessään takaa ihanteellista val-

lankäyttötapaa ja yhteiskunnallista tilaa
eikä kanna suurtakaan hedelmää, ellei
siihen liity myös kaikkien ihmisten (niin
‘kansalaisten’ kuin ‘päätöksentekijöidenkin’) moraalinen sitoutuminen. Eli rakenteelliset innovaatiot ja uudistukset voivat
olla hyödyllisiä, mutta ne vaativat rinnalleen yhteiskunnan jäsenten eettisen ja
moraalisen sitoutumisen.
Kylään ja pakolaisiin liittyvistä simuloi
duista ‘faktoista’ todettakoot nämä seikat:
• Kylä on reilut 600 asukkaan keskus,
joka on suhteellisen kaukana kaupungeista; kylällä on kompakti keskusta ja
maaseutumainen ympäristö. Kylä on
demograafisesti melko normaali, joskin
hieman ‘vanheneva’. Elinkeinoista n.
40 % perustuvat maatalouteen ja loput
pienteollisuuteen, myös etätyötä (akateemista ym.) tekeviä on jonkin verran;
työttömyys aste on 8 % (n. 50 henkilöä).
Kylällä on oma koulu, posti, kaupat, kirjasto ja terveysasema. Vapaita asuntoja
kylästä löytyy n. 70 henkilölle.
• Kylään sijoitettavat n. 100 pakolaista
ovat YK:n (eli UHHCR) otettuja syyrialaisia kiintiöpakolaisia; he ovat saapumassa n. kuuden kuukauden kuluttua, Valtio ja/tai kunta maksavat heidän
kotoutumis- ja ylläpitokustannuksensa
ensimmäisen kahden vuoden osalta.
Pakolaisista 30 on alle 20-vuotiaita, 28
on 21–40-vuotiaita, 25 on 41–60-vuo-

tiaita, 16 on 61–80-vuotiaita, ja 1 on yli
80-vuotias. Heistä on käsityöläisiä 19,
opettajia 9, media-alan ihmisiä 6, sairaanhoitajia 5, kampaajia 3, lääkäreitä
2, muiden ammattien edustajia 8, eläkeläisiä 7, ja alaikäisiä 16 (joista 11 kouluikäistä). Uskonnoltaan 90 % heistä on
muslimeja ja 10 % kristittyjä.
Ensimmäisen istunnon aikana e.m. luennon lisäksi toteutettiin myös kyläneuvoston vaalit yllä esitetyllä tavalla. Sen tulos
viisi opiskelijaa tuli valituksi, joista suurimman äänimäärän saanut sai 9 ääntä ja
pienimmän äänimäärän saanut 6 ääntä.
Ääntenlaskijana toimi opettaja. Opiskelijat kokivat erityisen kiinnostavana, sen että
kullakin oli käytettävänään viisi ääntä, joita
sai täysin vapaasti antaa kenelle tahansa
viidelle henkilölle. Neuvostoon valituksi
tulleet kokivat myös tehtävän luottamuksellisuuden korostuvan tässä menettelyssä.
Aloittaen tällä ensimmäisellä istunnolla
ja jatkaen toisella ja kolmannella istunnolla kyläneuvoston viisi jäsentä pitivät
omaa kokoustaan, ja muut kyläläiset omaa
paljon vapaamuotoisempaa keskusteluaan
(sillä ajatuksella että nämä ovat ‘turuilla ja
markkinoilla’ käytäviä epämuodollisia keskusteluja haastavasta tilanteesta). Mitään
‘mielipiderooleja’ ei ollut, vaan kaikkien
piti edustaa aidosti ja vilpittömästi niitä
ajatuksia, joita heillä oikeasti on asioista,
vaikka tilanne olikin roolileikinomainen
simulaatio.

119

2. Intervention tuloksia
Simulaatiossa yllättävää oli, miten aidosti
ja vakavasti kaikki ottivat nämä keskustelut ja minkälaista dynamiikkaa tästä syntyi. Tätä edisti myös toisella ja kolmannella
pidetty ‘kyläfoorumi’. Tämä oli tilanne,
jossa kylä kokoontui yhteen, jolloin ensin
kyläneuvosto kertoi omista pohdinnoistaan ja työn alla olevista mahdollisista päätöksistä, ja sitten kyläläiset kommentoivat
näitä ja toivat ihan uusiakin ideoita esille;
kyläneuvoston jäsenten tehtävä oli ottaa
nämä hyvinkin vakavasti, vaikka ne eivät
sitoneetkaan heidän käsiä päätöksenteossa.
E.m. ‘neuvonantajat’ olivat myös tärkeässä ja kiinnostavassa roolissa. He toisaalta keskustelivat kyläläisten kanssa
vapaamuotoisesti ja toisaalta olivat välillä
(muttei liian paljon) mukana kyläneuvoston kokouksessa. Heitä oli ohjeistettu
pidättäytymään liian yksityiskohtaisten neuvojen antamisesta ja toimimaan
pikemminkin tavalla, joka auttaa kaikki
rakentavaan ja luovaan keskusteluun —
kiinnittäen ihmisten huomion pikemminkin periaatteen tason asioihin ja jättäen
soveltaminen enemmän heidän itsensä
mietittäväksi. Tämän roolin he toteuttivat
yllättävän mallikelpoisesti. Esimerkiksi,
kun jossain vaiheessa kyläläisten epämuodollisessa keskustelussa, joku alkoi esittämään tarpeettoman kitkerää kritiikkiä
kyläneuvostoa kohtaan (joka oli ollut hyvin
yhteistyöhaluinen eikä ollut ollenkaan
‘saneleva’), yksi ‘neuvonantajista’ totesi, että
minkähänlainen ideointi auttaisi korjaamaan noita kritiikin kohteita. Tämä riitti
muuttamaan keskustelun sävyn hyvinkin
myönteiseksi.
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Prosessin tuloksen kyläneuvoston tekemät
‘lopulliset’ päätökset, jotka esiteltiin kyläläisille kolmannen istunnon loppupuolella,
olivat:
• Pakolaiset saapuvat kahdessa erässä,
mutta saman viikon aikana.
• SPR:n ammattilainen päivystää
kylässä ensimmäiset kaksi viikkoa pakolaisten saavuttua
• Koulussa järjestetään pienimuotoinen
tervetuliaistilaisuus
• Suurempi tervetuliaisjuhla järjestetään pakolaisten asetuttua paikoilleen
• Kannustetaan kyläläisiä vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi ystäväperhetoiminnan kautta
• Vapaaehtoistyö palkatonta (kulut
korvataan)
• Järjestetään mahdollisimman pian
tiedotustilaisuus, jossa paikalla SPR
ammattilainen sekä jo kotiutunut pakolainen
• Pyritään järjestämään SPR:n kolmiportainen tuki
• 11 kouluikäistä pakolaista joustavasti
ensimmäisen vuoden samalla luokalla
• Aikuisille järjestetään kielikoulu
• Parin vuoden päästä laaditaan jatkosuunnitelma ja tehdään kattava tilannearvio
• Palkataan tulkki

• Erilaisia harrasteseuroja kannustetaan
järjestämään ilmaisen kokeilun päiviä
• Perustetaan etukäteen työryhmät tulevia tapahtumia ja toimintaa varten
• Jaetaan tervetuliaistilaisuudessa sanakirja arjen sanastosta
• Noin 70 tulijoista sijoitetaan kunnan
tyhjiin vuokraasuntoihin, loput tilapäismajoitetaan ja vapaaehtoistenmukaan sijoitetaan heidän tiluksilleen
• Rakennetaan asuntoja
• Palkataan kolmen hengen lyhyaikainen (2 kk) koordinoiva työryhmä, joiden tehtävänä pyörittää aluksi kotiuttamistoimintoja
On tietysti muistettava, että tämä oli vain
simulaatio, johon osallistui enimmäkseen
nuoria opiskelijoita, joiden yhteiskunnallinen kokemus oli pääsääntöisesti varsin rajallinen. Opiskelijoilta pyydettiin
myös oppimispäiväkirjat, joista käy ilmi,
että tuntemukset koko tätä simulaatiota
kohtaan olivat hyvin vaihtelevat. Lähes
poikkeuksetta vaalimenettely koettiin
virkistäväksi vaihteluksi ja positiiviseksi
edistysaskeleeksi verrattuna vakiintuneeseen demokratiaan – samoin kuin nykydemokratian muiden itsestäänselvyyksien
kyseenalaistaminen. Itse teemasta ja tehdyistä päätöksistä mielipiteet sen sijaan
vaihtelivat erittäin positiivisesta varsin
kriittiseen – lähinnä siinä suhteessa, että
ihmeteltiin, mikä tämän kaiken tarkoitus
mahtoi olla.
Tarkoitus tietysti oli, että nuoret opettajaopiskelijat saisivat vaihtoehtoisen
kokemuksen sekä lähidemokratian toteutumisesta että tasa-arvokysymysten poh-

timisesta muualta tulevien ja eri kulttuuria edustavien tilanteet huomioon ottaen.
Juuri tällaisen kokemuksen he todennäköisesti saivatkin, ja sen merkitys ilmennee varmaan sitten, kun kukin heistä toimii opettajana, ja joutuu tekemisiin sekä
demokratiaan että ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten kanssa koulunsa ja luokkansa arjessa.
Simulaatiosta opiskelijoiden oppimispäiväkirjoissa sanottua ((k) = kyläläinen,
(kn) = kyläneuvoston jäsen):
• ”Löysin itseni miettimästä täysin
uudenlaisia asioita ja pohtimassa nimenomaan niitä asioita, jotka eivät ole ikinä
kiinnostaneet ja ovat tuntuneet aina turhilta.” (k)
• ”Opin ja kuulin myös uusia käsitteitä,
kuten lähidemokratia.” (k)
• ”Nykyistä demokratiajärjestelmää
pitää helposti itsestäänselvyytenä, vaikka
sen puutteita tiedostaakin. Luento opetti
itseäni ainakin ajattelemaan itsestäänselvyyksinä pitämiään asioita rohkeasti
kriittisemmin.” (kn)
• ”Se oli oikeestaan aika mielenkiintosta
ku kattoki jotenki eri tavalla omia luokkalaisia ku tavallaan pohti niiden erilaisia osaamisalueita [äänestysprosessissa].”
(k)
• ”Kahden tahon [kyläfoorumin aikana
kyläläisten ja kyläneuvoston] lähestymistavat olivat sen verran erilaiset, että niiden yhdessä pohtiminen on käytännössä
välttämätöntä parhaan ratkaisun löytämisessä.” (kn)
• ”Oli myös kiva huomata, kuinka kyläneuvosto myös kuunteli meitä kyläläisiä
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[kyläfoorumin aikana] ja tarttui meidän
ehdotuksiin.” (k)
• ”Tunnilla kerrottu kuvaus sisään- ja
uloshengityksestä on mielestäni hyvä
kuvaamaan tätä [kyläfoorumin toimintaa].” (k)
• ”Prosessi oli myös raskas ja keskusteltavat asiat eivät olleet helppoja, kuten ne
eivät olisi oikeastikaan.” (kn)
• ”Hyvää oli, että saimme tehdä konkreettisen harjoituksen lähidemokratiasta.
Huonoa oli, että todellisuus aiheesta jäi
hieman sivulle ja oli helppo tehdä päätöksiä, koska niillä ei ollut mitään seurauksia.” (k)
• ”Intervention edetessä oppi eniten siitä,
kuinka monta erilaista näkökulmaa voi
nimenomaan tuottaa sellaisia ideoita
joita ei muuten olisi osannut ajatella.” (k)
• ”Voin yhtyä ajatukseen, että joskus
matka joka kuljetaan päätöksen tavoittelun eteen voi olla merkityksellisempi kuin
itse lopullinen tulos johon päädytään.”
(kn)
Simulaatiosta ‘neuvonantajina’ toimineet
opiskelijat kirjoittivat raportissaan mm.
seuraavaa:

• ”Kumpikin meistä oli tehnyt itsenäisesti
saman johtopäätöksen – jotta voimme toimia tehokkaasti, meidän täytyy saavuttaa
‘kyläläisten’ luottamus. ... vaikka kumpikaan meistä ei ollut puhunut luottamuksen saavuttamisesta, molemmat olivat
valinneet sen intuitiivisesti ensimmäiseksi virstanpylvääkseen tehtävässä. ...
Kaikesta haastavinta koko interventiossa
oman roolimme osalta, oli jatkuva itsereflektio ja oman aseman pohtiminen. Neuvonantajan roolissa oleminen edellyttää
asiantuntijana toimimista, ja siten tietynlaista auktoriteettiasemaa. Tehtävänä
ei kuitenkaan ole osallistua tai vaikuttaa
suoraan tehtyihin päätöksiin. ... neuvonantomme tuli pysyä pääasiassa periaatteellisella tasolla. Pääasiassa pyrimme
ohjaamaan toimijoita ajattelemaan tiettyä asiaa jostain uudesta kulmasta, tai
muistutimme hyvän yhteistyön ja johtamisen periaatteista virittääksemme keskustelua rakentavampaan suuntaan.”
Ja lopuksi:
• ”Samaa työskentelymallia on mahdollista hyödyntää myös koulussa oppilaiden
kanssa soveltaen sitä lasten iän mukaan
sopivalla tavalla. Työskentelymallissa
hyvää on ympäröiviin asioihin sitouttaminen sekä osallistaminen ajatteluun.” (kn)

Draaman keinoin
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta edistämässä
Laura Halonen, Pirkko Kepanen & Janne Länsitie | Oulun ammattikorkeakoulu

Johdanto
Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (Amok) interventiota alettiin toteuttaa tilanteessa, jossa opettajankoulutuksen
opetussuunnitelmasta (OPS) ei löytynyt
varsinaisia suoraan demokratia- tai ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä sisältöjä. Näitä
teemoja on kuitenkin löydettävissä sekä

sisällöistä että toimintakulttuurin tasolla,
ja yhteinen tahto toiminnan kehittämiselle
on edelleen olemassa. Vuonna 2016 otettiin
käyttöön myös uusi osaamisperusteinen
OPS, joka omalta osaltaan edesauttaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen teemojen
suunnitelmallista käsittelyä Amokissa.

1. Osaamisperusteisuus edistää tasa-arvoa
ja korostaa vahvuuksia
Osaamisperusteisuus tarkoittaa opiskelijan
osaamistarpeesta lähtevää henkilökohtaista
osaamisen kehittämisen prosessia, jonka
tavoitteena on saavuttaa vaadittu osaamisen taso. Osaamisperusteisuus toteutuu
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henkilökohtaistavana osaamisen tunnistamisen, hankkimisen ja tunnustamisen
prosessina. Tällaisessa prosessissa toteutuu
tasa-arvo opiskelijan omista lähtökohdista
käsin: jokainen opiskelija tarvitsee erilaista
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osaamista saavuttaakseen tarvittavan tason,
joten opintopolkukin rakentuu jokaisen
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kyse on
tasa-arvosta, ei tasapäistämisestä. Henkilökohtaistaminen ja oppimisen omistajuus
toteutuvat aidosti, sillä osaamisperusteisuudessa opiskelija on keskiössä. Kun
opiskelija kokee, että hänen osaamisensa
on oikeudenmukaisesti otettu huomioon,
hän kykenee paremmin ymmärtämään ja
sisäistämään koulutukseen liittyvien osaamistavoitteiden tarkoituksen. (Karjalainen
& al. 2016.)
Osaamisperusteisessa koulutusmallissa
opiskelija suunnittelee itse oman opintopolkunsa, ja koulutuksen järjestäjä ottaa
huomioon opiskelijan tarpeet ja tarjoaa
oppimisympäristön sen mukaisesti. Oppimismuodot ja oppimisympäristöt suunnitellaan opiskelijan tilanteeseen ja tarpeisiin sopiviksi. Henkilökohtaistaminen on
parhaimmillaan kaiken kattavaa palvelua.
Oppilaitos ei aseta esteitä, vaan helpottaa
oppimisprosessin toteuttamista henkilökohtaisella tasolla. Oppimisen suunnittelussa korostuvat osallisuus, yhdessä
tuottaminen sekä ohjauksen ja kumppanuuden tarjoaminen oppijalle. Oppimisen
itsesäätelyllä on myös positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin, kun opiskelija
saa olla oman oppimisensa pääroolissa.
Osaamisperusteisissa opettajanopinnoissa
opiskelija saa omakohtaisen kokemuksen
oppimisensa omistajuudesta, osaamisensa
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arvostamisesta ja yhteistoiminnallisuudesta. Tämän omakohtaisen kokemuksensa
kautta hän, mitä todennäköisimmin, siirtää oppimaansa omaan tulevaan työhönsä
opettajana. Osaamisperusteisissa opettajanopinnoissa jokainen opiskelija nähdään
omana yksilönään ja jokaista kunnioitetaan
omana persoonanaan. (Karjalainen & al.
2016.)
Opettajat ovat keskeisiä toimijoita
ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksessa.
Ihmisoikeuskasvatus kasvattaa opiskelijan
ihmisarvoa kunnioittavaan elämäntapaan,
ja opettajat ovat tällaisen ihmisoikeuskulttuurin rakentamisen avainryhmä. Osaamisperusteisessa opettajankoulutuksessa
demokratia ja ihmisoikeudet toteutuvat
opiskelijan kohtaamisessa: jokaista opiskelijaa kunnioitetaan ja kuunnellaan, hänen
vahvuuksiaan nostetaan esiin ja uutta osaamista kehitetään niistä käsin. Demokratian
ja ihmisoikeuksien toteutumisen keskiössä
on juuri tuo jokaisen opiskelijan kunnioittaminen ja ihmisyyden loukkaamattomuus.
Osaamisperusteinen opettajankoulutus toimii siis mitä parhaimpana toimintaympäristönä ja yhteisenä tahtotilana
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
teemojen pohdinnassa ja intervention
toteuttamisessa. Tavoitteenamme on vielä
vahvemmin saada näitä teemoja näkyviin
opetussuunnitelmassamme, minkä vuoksi
lähdimme toteuttamaan interventiota
Amokin henkilöstölle.

2. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia
työstetään draaman keinoin
Halusimme toteuttaa intervention ja tuoda
demokratia- ja ihmisoikeuskysymykset
esiin toiminnallisen työskentelytavan kautta, jolloin henkilöstömme pääsisi tuomaan
näkemyksensä esiin mahdollisimman kattavasti. Päädyimme toteuttamaan intervention yksikkömme työpaikkakokouksessa,
“kuumassa ryhmässä”, johon varasimme
iltapäivän työpajaa varten. Työpaja toteutettiin draamakasvatuksen menetelmin, ja
sitä oli vetämässä draamaopettaja, Amokin
lehtori Janne Länsitie.
Draamakasvatus sopi loistavasti työpajan menetelmäksi, sillä siinä hyödynnetään tyypillisesti fiktiota, tarinoita, rooleja
sekä draaman työpajassa valittua teemaa
tai aihetta. Draama toimii erityisen hyvin
menetelmänä sellaisille asioille, millä on
vahva arvolataus, monia tulkinnan mahdollisuuksia ja erilaisia inhimillisiä näkökulmia. Demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiä pohdittaessa näin usein onkin.
Menetelmänä interventiossa oli foorumiteatteri (forum-teatteri), joka on osallistavaa teatteria ja brasilialaisen Augusto
Boalin (1931–2009) kehittämä draaman
lajityyppi. Alun perin tällä työtavalla on
pyritty vaikuttamaan yhteiskunnallisiin
epäkohtiin, epäoikeudenmukaiseen vallankäyttöön ja sortoon sen eri ilmenemismuodoissa. Boalin ja foorumiteatterin
filosofinen tausta linkittyy vahvasti Paolo
Freiren sorrettujen pedagogiikkaan, jonka
yksi ydinajatus on etsiä sellaiset kestävät
ja toiminnalliset ratkaisut, jotka mahdollistavat vallankäytön tai epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi joutuvien ihmisten

voimaantumisen ja toimijuuden. Koska
demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksissä
käsitellään samankaltaisia teemoja, tämä
menetelmä sopi hyvin työskentelymme
toteutustavaksi. Työpajan tavoitteena oli
toteuttaa draamallinen lähestyminen ja
aiheena olivat ihmisoikeudet ja demokratia
arkielämän kokemuksina. Työpajan runko
pohjautuu Australiassa kehitettyyn Cooling conflicts -työpajaan (O'Toole, Burton
& Plunkett 2005).
Työpajan toteutuksen vaiheet lyhyesti:
1. Osallistujat palauttivat mieleen oman
kokemuksensa tilanteesta, johon liittyi
kokemus epäoikeudenmukaisuudesta,
esimerkiksi omassa työssä tai arjessa.
2. Kokemus jaettiin parille, jonka kokemukseen omaa kokemusta peilattiin.
Lopuksi parin osapuolet vaihtoivat
tarinoita ja siirtyivät pienryhmiin kertomaan toisen tarinaa omana tarinanaan.
3. Jokainen kertoi tarinansa 4–6 hengen ryhmissä, minkä jälkeen kerrottujen kokemusten pohjalta muotoiltiin
yksi tarina. Alkuperäiset kokemukset
muutettiin fiktiiviseksi tarinaksi, jonka
tapahtumat ja teemat olivat peräisin
osallistujien aidoista kokemuksista.
4. Fiktiivinen tarina esitettiin pysäytyskuvina (patsaina) muille osallistujille.
Yksi ryhmästä toimi kertojana.
5. Esityksen jälkeen keskusteltiin. Työpajan ohjaaja toimi jokerina (jokerin
roolista ks. esim. Boal 1992, 265–266).
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Katsojat valitsivat tarkempaan käsittelyyn teeman ja tapahtuman kannalta vaikuttavimman tarinan, johon yhdessä koko
ryhmän kanssa pohdittiin ratkaisuja.
Lopuksi pienryhmässä tehtiin posterit, joiden tuli kuvata tiivistetysti kerrottua tarinaa. Koonnissa osallistujat myös
hahmottelivat jatkotoimia demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen teemojen käsittelyyn.
Kaikki ryhmien muodostamat tarinat käsittelivät epäoikeudenmukaisuutta
työympäristössä. Ihmisoikeuskysymykset
ja demokratia nousivat esille tarinoissa,
jotka kertoivat epäoikeudenmukaisesta
vallankäytöstä, epätasa-arvosta työyhtei-

sössä, työntekijän sortamisesta laittomin
perustein ja epäeettisestä johtamisesta.
Tarinat muodostuivat osallistujien joskus
kokemista tai kuulemista tarinoista yhdisteltyinä fiktiivisiksi tarinoiksi, eivätkä siten
kertoneet tämänhetkisestä työympäristöstämme. Lopputyöskentelyssä osallistujat
toivat esille demokratiaa ja ihmisoikeuksia
edistäviä asioita opettajankoulutuksessa.
Tärkeänä nähtiin hyvän yhteistyön merkitys ja se, että opettajan kannustaa, ei lannista, opiskelijoita. Opettajan tulee siis keskustella ja etsiä opiskelijoiden vahvuuksia
yhdessä heidän kanssaan. Hänen on myös
pidettävä huolta opiskelijoista ja hyväksyttävä monenlaisia oppijoita.

nen tahtotilamme on, että näitä teemoja
sanallistettaisiin ja tuotaisiin enemmän
näkyville myös arjen toiminnassa. Onneksi
työyhteisössämme on yhdessä tekemisen
eetos, joten kenenkään ei tarvitse miettiä
näitä asioita yksin. Yhdessä tehden sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin. Näin mahdollistamme omakohtaisten kokemusten
kautta opettajaopiskelijoillemme sellaisen
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta
edistävän yhteisöllisen toimintatavan,
joka vahvistaa heidän valmiuksiaan toimia
opettajana ammatillisen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulutuksen kentillä.
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
toimintaympäristönä Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ammatillinen opettaja-

korkeakoulu (Amok) panostaa koko yhteisön hyvinvointiin, ja yhteisenä arvopohjana
toimii välittämisen kulttuuri. Luottamuksellisiin suhteisiin sekä opiskelijoiden
yksilölliseen HOPS-ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Demokraattista toimintaympäristöä tukee hyvänä
käytäntönä myös kuukausittain järjestettävät kokopäiväiset henkilöstökokoukset,
“kuumat ryhmät”. Nämä kuukausittaiset
tapaamiset mahdollistavat ajan ja paikan
yhteiselle keskustelulle, edesauttavat uusiin
asioihin sitoutumista, jalkautumista sekä
jatkuvuutta työn kehittämisessä, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä. Kuuman ryhmän yhteydessä järjestettiin myös
edellä kuvattu draamatyöpaja.

3. Kehitämme ja kehitymme yhdessä
Konfliktipajatyöskentelyymme osallistui
opettajia ja opintotoimiston henkilökuntaa. Työskentely oli aktiivista, ja vakavasta teemasta huolimatta koko iltapäivän
vallitsi iloinen ja vapautunut ilmapiiri.
Iloinen puheensorina ja nauru täyttivät huoneen. Draamallinen työskentely
toteutettiin hienovaraisesti ja osallistujia
kuunnellen, minkä ansiosta osallistujat
heittäytyivät draamaan rohkeasti ja avoimin mielin. Konfliktityöpajan päätteeksi
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
teemojen kehittämistyötä ja jatkoaskelia
ideoitiin pienryhmissä. Ideana esitettiin
säännöllisiä opettajien draamatreenejä,
joiden avulla opettajat voisivat paremmin
tunnistaa omien asenteidensa merkityksiä.
Ehdotuksissa tuotiin myös esille, että opet-

126

tajan tulee elää kuin opettaa; esimerkin
voima on voittamaton. Vaikeat asiat tulisi
aina voida käsitellä yhdessä opiskelijoiden
kanssa, ja draamatreenit voisivat toimia
tässäkin menetelmänä. Yksi kehittämisidea oli myös erilaisten kulttuurien kohtaaminen opettajan työssä, johon liittyen
suunnittelimme maahanmuuttajien omien
kertomusten hyödyntämistä yhteisissä työpajoissa. Ideoimme myös demokratia- ja
ihmisoikeusaiheisia lyhytelokuvia ja opetusvideoita.
Draamatyöpajamme oli vasta alkuinterventio demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen teemaan. Jatkossa haluamme vaikuttaa opetussuunnitelmatyöhön siten, että
aihe tulee käsitteellisellä tasollakin enemmän esille opetussuunnitelmassa. Yhtei-
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1. Lähde matkalle -teemapäivä

Demokratiasta ja ihmisoikeuksista teemapäivillä
– Ideoita opettajankokouksiin
Riitta Larna & Leena Nuutila | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johdanto
Ihmisoikeudet nähdään usein abstraktina
käsitteenä eikä ihmisoikeuksien oikeudellista luonnetta tunneta. Tärkeää on tuoda
esille, mitä oikeuksien toteutuminen tai
toteutumatta jääminen tarkoittaa lapsille,
nuorille ja aikuisille käytännössä. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi siihen, miten
kiusaaminen ja väkivalta ovat keskeisiä osallisuuden ja ihmisoikeuksien sekä turvallisen
oppimisympäristön rakentumisen esteitä.
Väärinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi on
kehitettävä entistä toimivampia malleja ja
käytäntöjä. Demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiä tulee jo opettajankoulutuksessa
käsitellä konkreettisesti ja koulun arkeen
liittyvänä; samalla, kun niistä tuotetaan
aineistoja ja pedagogisia toimintamalleja.
Työyhteisössämme Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa on useita eri aloja
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edustavia toimijoita, joiden jokaisen päämääränä on tehdä työtä opettajaksi opiskelevan opiskelijan parhaaksi; hänen
tarpeitaan ja tavoitteitaan kunnioittaen,
ohjaten ja tukien. On tärkeää, että kaikki
toimijat puhaltavat yhteen hiileen, yhdistävät tietonsa ja taitonsa pyrkien yhdessä
tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen ja ratkaisujen löytämiseen. Tavoitteenamme on
moniammatillinen ja -alainen yhteistyö,
jossa verkostojen välinen yhteistyö korostuu ja mahdollistaa osallisuuden ja tiedon
jakamisen kaikkien kesken.
Kerromme tässä artikkelissa, miten
Demokratia- ja ihmisoikeudet -hanke
toteutettiin Haaga-Helian ammatillisessa
opettajakorkeakoulussa yksikkökokousten
yhteyteen rakennetuista teemoista ja vierailuista.

Lähtölaukaus demokratia- ja ihmisoikeuksien käsittelyyn aloitettiin 11.3.2016
parin tunnin istunnolla yksikkökokouksessamme, johon osallistui koko opettajakorkeakoulumme henkilökunta.
Olimme valmistaneet kokousta varten
lyhyen videon Youtubeen (’Lähde matkalle’) tunnelman virittämiseksi. Sen
tekstiksi rakensimme lauseet, jotka mielestämme tavoittavat ihmisoikeuskasvatukseen sopivan asenneilmaston:
Lähde kanssamme matkalle

Näe, kuule, tunne...
Mieli avoimena ja luottavaisena
Havahdu todellisuuteen katsoen,
kuunnellen
Yhdessä toimien, erilaisuutta arvostaen
Tämä on elämän mittainen matka.

Videon katsomisen jälkeen keskustelimme
pienissä ryhmissä siitä, miten opettajakoulutuksen arjessa eri toteutuksissa käsitellään seuraavat osaamiskriteerien kohdat:

Kohtaa ihmisiä

• ”Toimin opettajan työn eettisten periaatteiden mukaisesti.”

Heittäydy uusiin ulottuvuuksiin, antaudu
kokemuksille

• ”Edistän työssäni ihmisoikeuksia,
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.”

2. Amnestyn vierailu –
perehtyminen ihmisoikeuksiin
Syksyllä 2016 palasimme henkilökunnan
kanssa aiheeseen. Ensimmäisen yksikkökokouksen ennakkotehtävänä oli tutustua
kahteen linkkiin, joissa käsiteltiin ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuuskysymyksiä:
http://www.ihmisoikeudet.net/opettajalle/
http://normit.fi/wp-content/uploads/
2013/06/AlaOletaNormitnurin.pdf
Samassa tilaisuudessa Amnestyn Maarit
Pihkala ohjasi 75 minuutin tilaisuuden
henkilöstöllemme, jonka aluksi hän kertoi

ensin viisi minuuttia tiivistetysti siitä, mitä
ihmisoikeudet ovat ja jakoi Ihmisoikeuskeskuksen esitettä ”Mitä ihmisoikeudet ovat?”
Tämän jälkeen Pihkala toteutti Askel
eteenpäin -harjoituksen (Askel eteenpäin: http://www.yhdenvertaisuus.fi/@
Bin/249666/SVA_toimintateht_ota_askel.
pdf ), josta monet jälkikäteen kertoivat saaneensa paljon ajattelun aihetta. Harjoitus
herätti ajattelemaan erilaisuutta ja sen vaikutuksia, ja tullee elämään myös ohjaajien
omassa käytössä opettajaopiskelijoiden
kanssa.
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3. Kehitysvammajärjestöt Me itse ry.
ja Lyhty ry. kokemuspuhujien vierailu
Syyskuun 2016 yksikkökokouksessa vierainamme oli vammaisjärjestöjen edustajia Me Itse ry:stä ja Lyhty ry:stä teemalla
”Vuorovaikutus on avain kaikille yhteiseen
maailmaan. Suvaitsevaisuus kasvaa vain
yhdessä eläen ja toimien”. Kokous alkoi
Me itse ry:n kuuden kokemuspuhujan
keskustelulla. Kokemuspuhujat edustavat
Me Itse ry:tä. He kertovat eri tilaisuuksissa omista elämänkokemuksistaan, oman
vammaisuuden kokemisesta ja esimerkiksi
työllisyydestä, koulutuksesta ja asumisesta.
Tämän jälkeen Lyhty ry:n musiikkitaiteilijat Kalle Havumäki ja Rudolf Väliaho
esittivät kantaaottavaa rapmusiikkia keskusteluteemoista. Lisäksi Kehitysvammaisten Tukiliiton Me Itse ry:n suunnittelija Sirkka Nikulainen esitteli lyhyesti
yhdistyksen toimintaa ja kokemuspuhujat
Tomi ja Susanna Tuominen kertoivat koskettavan elämäntarinansa pariskuntana.
Jakaannuimme keskustelemaan noin
kuuden hengen teemaryhmiin, joista jokainen sai oman aiheen ja kokemuspuhujan
johdattelemaan keskustelua. Teemoina
olivat 1) vaikuttaminen, 2) itsemääräämisoikeudet, 3) koulukiusaaminen, 4)
työssä oppiminen ja 5) arjessa oppiminen.
Loppuyhteenvetona teemaryhmät laativat
kukin omat vastauksensa kysymyksiin:
• Mikä on ryhmänne tärkein viesti opetusalan ja koulutuksen kentälle?
• Mikä on ryhmänne tärkein viesti
aivan kaikenlaisille kouluttajille ja opettajille?
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Keskustelun lopputuloksena kertyi demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kannanottoja ja näkökulmia. Ryhmien teemakeskusteluissa nousi esiin vuorovaikutuksen
merkitys erilaisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksella voidaan vaikuttaa myönteiseen asennoitumiseen erilaisuuden kohtaamisessa. Tärkeäksi koettiin osallistumisen
tasavertaisuus sekä voimaannuttava ohjaus,
joka tukee myös itsetuntoa ja itsenäistymistä. Keskustelimme työryhmissä myös
koulutuksen ja osaamisen merkityksestä.
Työryhmissä todettiin, että työllistymisen
näkökulmasta ammatillinen koulutus on
ensiarvoisen tärkeää ja tavoiteltavaa. Suurin este vammaisten koulutukselle ovat
ihmisten kielteiset asenteet. Vammaisten lasten kykyihin ei välttämättä uskota,
minkä vuoksi ajatellaan, ettei heitä kannata
kouluttaa. Kehitysmaissa on myös valtava
pula opettajista, ja opettajien ammattitaito etenkin erityisopetuksen saralla on
monesti heikko. Myös koulurakennusten
fyysinen esteellisyys on usein este liikuntavammaisten koulunkäynnille. Useammassa
keskusteluryhmässä tuotiin esiin myös selkeällä, ymmärrettävällä kielellä puhumisen
tärkeys oppimisessa ja arjen aktiivisessa
osallistumisessa. Kokemuspuhujat antoivat
lisäksi hyviä vinkkejä ja näkökulmia oppimisen ohjaukseen. He korostivat kuuntelemisen merkitystä ja sitä, että jokaisella
on myös oikeus tehdä virheitä. Saatoimme
työryhmissä todeta, miten vaikuttaminen
yhdessä on usein tuloksellisempaa.
Ihmisten moninaisuus on arkipäivää,
ja erilaisuus haastaa meitä tarkastelemaan

tapaamme kohdata jokainen henkilö.
Ihmisten välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä
tekijä. Myönteinen tunneilmapiiri on myös
oppimisen edellytys. Meillä kaikilla on ratkaiseva merkitys ilmapiiriin sekä ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.
Myös oppilaitosyhteisö koostuu erilaisista

ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla.
Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen
toimiva vuorovaikutus heijastuu kaikille
yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä
ympäristönä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistoiminta on myös uudistuvan ja
inklusiivisen koulutuksen lähtökohta.

4. Ihmisoikeusliiton asiantuntijan vierailu
Kolmannen kokonaisuuden työyhteisöllemme piti asiantuntija Matti Jutila
Ihmisoikeusliitosta 9.12.2016. Tunnin
mittaisen tiiviin luennon aihe käsitteli
ihmisoikeuksia ja sen taustalla olevaa

filosofiaa sekä kansainvälisiä sopimuksia.
Saimme kuulla myös sananvapaudesta
ja vihapuheesta säädetyistä lakipykälistä
ja käytännön kohtaamisesta niiden tiimoilta.

5. Kokemuksia yhteisestä työskentelystä
sekä interventiosta
Näkemyksemme mukaan ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvän yhteistyön
kehittäminen oppilaitosympäristöissä on
haasteellinen ja vaatii uusia toimintatapoja sekä rohkeutta. Kokemuksemme
mukaan hankkeen interventiot kokonaisuudessaan onnistuivat hyvin ja voimme
olla tyytyväisiä niiden tuloksiin. Voimmekin todeta, että tavoitteeseen on hyvä
edetä pienin askelin. Toteutuksen onnistumista edisti selkeä työparin kesken
sovittu työnjako ja säännöllinen projektin
sisäinen selkeisiin tavoitteisiin perustuva
arviointi. Projektista saadut kokemukset

olivat hyvin rohkaisevia. Kehittämisen
merkitys avautui työyhteisössämme aivan
uudella tavalla osallistavan työskentelyn
myötä. Voimme todeta, että projektissa
kehitetyt käytännönläheiset teemat olivat
varsin olennaisia.
Muutoksen edellytys on, että ihmiset
yhdessä tietoisesti tarkastelevat omia ajatuksiaan, tunteitaan, merkityksiään, suhteitaan ja toimintaansa, jolloin syntyy tilaa
ja vaihtoehtoja sekä uusia mahdollisuuksia.
Muutos ei synny pakotettuna, eikä ulkoa
tulevana päätöksenä. Se syntyy silloin, kun
yksilöllä on vaihtoehtoja ja tilaa omalle

131

ajattelulle ja reflektiolle. Muutokseen suuntaava toiminta syntyy kuulluksi tulemisen
kokemuksesta. Toimivan vuorovaikutuksen
ja voimaannuttavan dialogin perustana
onkin, että ihmiset ovat viestintätilanteessa
aidosti läsnä toisilleen ja kiinnostuneita
toisistaan. Yhteisen toiminnan ytimessä
ovat arvot, joiden kivijalka rakentuu toinen toisemme kohtaamisen elementeistä:
kuuntelemisesta, kunnioittamisesta, vuorovaikutuksesta, luottamuksesta, uskosta
kykyihin, toiveikkuudesta sekä tulevaisuustietoisuudesta.

Opettajankoulutuksessa ihmisoikeuskasvatuksen on pyrittävä tuomaan esiin,
mitä oikeuksien toteutuminen tai toteutumatta jääminen voi tarkoittaa lasten ja
nuorten arjessa. Demokratian ja ihmisoikeuskysymysten käsittelyn tulisi olla opettajankoulutuksessa konkreettista ja koulun arkeen sidottua. Ihmisoikeuskasvatus
palvelee yhdenvertaisuuden toteutumista
oppilaitoksissa, mutta se antaa myös kansalaisvalmiuksia, joita lapset ja nuoret tarvitsevat elämässään niin yksityishenkilöinä
kuin tulevina alansa ammattilaisina.

Ota kantaa, kritisoi, ehdota!
– Demokratia-workshopin toteuttaminen
luokaopettajankoulutuksessa
Jan Löfström, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo, Eero Salmenkivi,
Tuure Tammi, Tapio Rasa, Mia Malama & Ashley Simpson | Helsingin yliopisto
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Lähtökohdat
Opiskelijoiden on aikaisemmissa selvityksissä todettu olevan kiinnostuneita
osallistumisesta ja omien demokraattisten
vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämisestä
opettajankoulutuksessa. Opettajan ymmärretään olevan merkittävä yhteiskunnallinen kasvattaja lasten ja nuorten elämässä.
Pulmana opiskelijat ovat pitäneet lähinnä
sitä, että demokratian aihetta käsitellään
opinnoissa helposti vain teorian tasolla,
eikä toiminnallisesti. Opiskelijat kokevat
myös usein, että heillä ei itsellään ole aikaa
ja resursseja lähteä mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Jatkuvuuden puute on
myös havaittu erilaisten kehityshankkeiden ongelmaksi.

Demokratiahankkeiden merkityksellisyyttä ja tarvetta opettajankoulutuksessa
lisää, että Suomen yliopistoissa on viime
vuosina rapautettu kollegiaalisen päätöksenteon rakenteita. Yliopistojen hallinnolliset rakenteet ja käytännöt tukevat yhä
vähemmän opiskelijoiden, opettajien ja
tutkijoiden osallistumista päätöksentekoon.
Siten olisi tilausta hankkeelle, jossa yliopistoyhteisön jäsenten ja vahvasti myös opiskelijoiden ääni tulisi kuuluville. Helsingin
yliopiston uudessa strategiassa on lausuttu
ääneen tavoite nostaa opiskelija keskiöön ja
kehittää yliopiston yhteisöllisyyttä.
Helsingin opettajankoulutuslaitos
(OKL) osallistui valtakunnalliseen Demo-
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kratia ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa -hankkeeseen tässä artikkelissa
kuvatulla projektilla. Sen suunnitteluun
osallistuivat OKL:sta Jari Salminen, UllaMaija Salo, Jan Löfström, Tuure Tammi,
Eero Salmenkivi ja Ashley Simpson sekä
lisäksi Tapio Rasa Helsingin aineenopettajaksi opiskelevat HAO ry:stä, Mia
Malama (ent. Matilainen) Unicef ry:stä ja
vierailevana asiantuntijana Jussi Hanska
Tampereen yliopistosta. Projektin päätapahtuman toteutukseen osallistuivat Jari
Salminen, Ulla-Maija Salo ja Eero Sal-

menkivi. Artikkelissa käsitellään luokanopettajaksi opiskelevien kanssa toteutettua
workshoppia, jossa opiskelijat pienryhmissä laativat itse valitsemistaan koulutusta ja kasvatusta koskevista aiheista
kannanottoja lehtien yleisönosastoihin,
yliopiston hallinnolle tai jollekin koulutuspoliittiselle päätöksentekijälle. Esittelemme projektin lähtökohdat ja käytännön toteutuksen ja pohdimme, millaisiin
seikkoihin kannattaisi kiinnittää huomiota
vastaavanlaista hanketta uudestaan toteutettaessa.

1. Kritiikkiä ja ja toiminnallisuutta
Suomalaisten opettajaopiskelijoiden ja
myös opettajien yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen ja kansalaispätevyyden
vahvistaminen oli keskiössä jo 2000-luvun
alussa valtioneuvoston Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hankkeessa. Haaste oli tuolloin paljolti sama
kuin tänäkin päivänä: Opettajat ja opettajaopiskelijat eivät useinkaan hahmota
koulua, kasvatusta ja omaa työtään alueena,
jossa eri toimijoilla on erilaisia keskenään
ehkä jännitteisiäkin tavoitteita ja intressejä
ja jossa on tärkeää kiistellä, neuvotella ja
etsiä vaihtoehtoja olemassa oleville käytännöille. Monet asiat toimivat hyvin, mutta
on tärkeää osata kysyä, voisiko jokin asia
olla vielä paremmin ja miten siihen silloin
voidaan vaikuttaa. Näiden kysymysten
esittäminen merkitsee ryhtymistä keskusteluun, debattiin ja toimintaan.
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Hankkeen avainkäsitteillä, kuten demokratialla, voidaan ymmärtää useita eri asioita. Helsingin opettajankoulutuslaitoksen osahankkeen kantava ajatus on ollut,
että se on vahvasti toiminnallinen ja tukee
osaltaan opettajankoulutusyksikön toimin
takulttuurin kehittämistä antamalla jatkokehitettävän toteutusmallin opiskelijoiden
konkreettiselle osallistumiselle. On toki
tärkeää pystyä tarkastelemaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia teoreettisesti ja
eritellä näiden käsitteiden sisältöä ja suhteita. Tässä osahankkeessa on kuitenkin
ollut keskeisenä ajatuksena käynnistää
toimintaa, jossa asianosaiset voivat kokea
tekevänsä jotain merkityksellistä osallisuuden, demokratian ja ihmisoikeuksien
teemoihin liittyen. Omassa oppilaitoksessa
saadut kokemukset vaikuttamisesta luovat
pohjan, joka tukee opiskelijan yhteiskun-

nallisen osallistumisen orientaatiota myös
myöhemmin.
Opettajankoulutusyksiköissä toteutettavien osallistumishankkeiden fokus
riippuu siitä, mitä ajankohtaisia huolenaiheita opiskelijoilla ja opettajilla on ja
missä kehyksessä he voivat niitä parhaiten
käsitellä. Opiskelijat ja opettajat jakavat
monia intressejä, sillä he ovat saman akateemisten kriittisten kansalaisten yhteisön
jäseniä. Erilaisten osallisuus- ja vaikuttamishankkeiden ainaishaaste on, miten
saada mukaan asianosaisia mahdollisim-

man laajalta toimintakentältä. Keskeinen
tavoite voisi kuitenkin olla se, että hankkeilla, kuten nyt toteutetulla Helsingin
opettajankoulutuslaitoksen osahankkeella,
luodaan pohjaa jatkuvalle opettajien ja
opiskelijoiden dialogille ja niistä syntyy
opettajankoulutusyksiköissä laajemmin
toteutettavissa oleva toimintamuoto. Helsingin opettajankoulutusyksikön osahanke
toteutettiin syksyllä 2016 vain luokanopettajakoulutuksessa, mutta myöhemmässä
vaiheessa se voidaan tuoda muihinkin
koulutuksiin.

2. Projektin toteutus
Luokanopettajakoulutuksen opintojakson
”Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus” opiskelijoille tarjottiin tilaisuus osallistua projektiin, joka oli vapaaehtoinen ja
korvasi osan kurssisuorituksesta (tentistä).
Projektin osat olivat
• orientoiva luento Demokratia ja
ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa
-hankkeen perusajatuksista
• workshop: opiskelijat muodostivat
5–6 hengen ryhmiä, paikalla oli fasilitaattoreina opettajia ja ryhmät tuottivat
puheenvuoron tai kirjelmän
• pienryhmien tuotokset jaettiin sähköisellä alustalla.
Pienryhmät toimivat seuraavasti: Opiskelijat valitsivat itse ryhmänsä ja ryhmien
tehtävä oli laatia kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen alalta ajankohtaista
kysymystä koskeva manifesti, uudistuseh-

dotus, vetoomus, yleisönosastokirje, aloite
tai vastaava. Esimerkinomaisia otsikoita
olivat: ”Kysymys koulutoimen johtajalle”,
”Kirje dekanaattiin”, ”Vetoomus vanhemmille”. Tuotokset pyydettiin tallettamaan
Moodle-alustalle ja lähettämään sille
taholle, jolle viesti oli suunnattu, kuten
tiettyyn sanomalehteen tai tiedekunnan
dekaanille. Osa tuotoksista oli yleisönosastokirjeitä. Niiden otsikot olivat seuraavat:
• Digitalisaatio on hyvä renki, mutta
huono isäntä
• Tuliko opettajasta jo kasvattajakin?
• Argumentointitaitojen puute – yksi
kansantaudeistamme
• Yhteinen katsomusaineiden opetus
alakouluun
• Tyttöjä, poikia, oppilaita?
• Voiko suomalaista koulua kutsua
tasa-arvoiseksi?
• Kuka kasvattaa?
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Dekaanille tai opettajankoulutuksen kehittämisryhmälle suunnattiin kaksi kirjelmää.
Niiden aiheet olivat:
• Luokanopettajaopiskelijoille sivuaineoikeus erillisiin erityisopettajan opintoihin.
• Opetusharjoittelu, monialaiset opinnot sekä opiskelijoiden valmiudet eri-

tyisyyden ja moninaisuuden huomioimiseen työelämässä.
Yhden ryhmän tuotos oli Penkereen Sanomat -lehti (nimi tulee opettajankoulutuslaitoksen osoitteesta Siltavuorenpenger),
jota levitettiin kampuksen ilmoitustauluilla
sekä tulostettavana word-tiedostona.
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Hahn, C. (1999). Citizenship education: an empirical study of policy, practices and outcomes.
Oxford Review of Education, 25:1–2, 231–249.
Hansen, P. (2016). Opettajankoulutuksen hankeohjauksen mahdollisuudet ja rajat: Kahden
politiikkalähtöisen kehittämishankkeen järjestelmäteoreettinen analyysi. Helsinki: Helsingin
yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
Hansen, P. (2007). Yhteiskunnallista opettajuutta etsimässä. Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hankkeen loppuraportti. Helsinki: Helsingin yliopisto, historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
Heinonen, V., Kekkonen, J., Lehto, V-P., Patomäki, H. & Yliopistokäänne-työryhmä
(2016). Uusi yliopistolaki 2020. Helsinki: Into.

3. Jatkoideoita
Kokeilusta syntyi seuraavia ajatuksia ja
kehitysideoita: Projekti sai suhteellisen
positiivisen vastaanoton: runsas puolet
kurssin opiskelijoista osallistui workshopiin, ja tehtävään suhtauduttiin innokkaasti. Jatkossa olisi tavoiteltavaa, että
opiskelijoilla on vastaavassa kokeilussa
rooli ryhmien fasilitaattoreina ja että opiskelijajärjestöt ovat mukana analysoimassa
ja kehittämässä toimintamuotoa. Hankkeessa voitaisiin valmistella myös opettajien ja opiskelijoiden yhteistuotoksia.
Kuten sanottua, opiskelijoilla ja opettajilla
niin yliopistoissa kuin muissa oppilaitoksissa on paljon yhteisiä intressejä, ja yhteisesiintyminen niiden merkeissä alleviivaisi
oppilaitoksen yhteisöllistä luonnetta. Olisi
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myös tärkeää, että tämänkaltaiset projektit toistuisivat vuosittain, jotta toiminnalle
syntyy jatkuvuutta ja se iskostuu oppilaitoksen toimintakulttuuriin.
Tuotokset vastaavissa osahankkeissa
voisivat myös olla hyvin erityyppisiä
(esim. kampanja, performanssi). Hankkeen aikaresurssi tulisi silloin suunnitella
siten, että opiskelijoiden ryhmäytyminen
tehtävää varten aloitettaisiin opintojaksolla
aikaisemmin, projektien toteutusaika olisi
pitempi ja esityksille varattaisiin enemmän
aikaan. Palaute ja vertaisarviointi olisi myös
hedelmällistä liittää osaksi seuraavaa toteutusta, ja palautteen kerääminen ja analyysi
voitaisiin tehdä yhteistyössä ainejärjestön
kanssa.

Syrjäläläinen, E., Värri, V-M. & Eronen, A. (2005). Opettajaksi opiskelevat ja kansalaisvaikuttaminen. Kansalaisvaikuttaminen haasteena opettajankoulutukselle -tutkimuksen alkuraportti.
Helsinki: Helsingin yliopisto, historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja
kehittämiskeskus.
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Opettajakorkeakoulun
käytännöt ja kehittämisen foorumit demo
kratian ja ihmisoikeuksien vahvistamisessa
Hannele Torvinen & Mika Loponen | Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1. Interventio osana opetussuunnitelmatyötä
Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa jokainen henkilöluntamme jäsen
on tehtävissään lähes päivittäin erilaisten
eettisten, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten äärellä. Usein
nämä kysymykset liittyvät oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen, osallisuuteen, esteettömyyteen, vaikuttamisen tai
kuulluksi tulemiseen. Otamme kantaa
ja vaikutamme tunnistamalla roolimme
merkityksen ja vaativuuden. Päätimme
Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteuttaa omana interventionamme työyhteisöllemme kyselyn heidän
ajatuksistaan, kokemuksistaan, työyhteisön
käytännöistä ja ideoista liittyen demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Keskeinen kysymys
oli, miten demokratian ja ihmisoikeuksien
kysymykset näyttäytyvät kunkin työyhteisön jäsenen työssä ammatillisessa opetta-
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jankoulutuksessa. Käytimme hyväksi jo
olemassa olevia vuoropuhelun ja kehittämisen foorumeitamme (kuvio 1).
Käytössämme on useita yhteisiä keskustelun ja kehittämisen foorumeita: Johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein ja
henkilöstökokous on keskimäärin kerran
kuussa, samoin Oiva-kehittämistuokiot.
Henkilöstöllä on siten yhteinen foorumi
erilaisille yhteisille asioille keskimäärin
kahden viikon välein. Myös erilaiset muut
kehittämisryhmät sijoittavat näille päiville
omat tapaamisensa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ja keskustellaan omassa
AOKK-henkilöstö -verkkoryhmässä
(Yammer). Käsittelimme näillä foorumeilla Demokratia ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa -täydennyskoulutusta
ja siihen liittyvää interventiota syksyn ja
alkuvuoden aikana seuraavasti:

Kuvio 1. Ammatillisen opettajakorkeakoulun keskustelun ja kehittämisen foorumit
(mukaillen Malinen & Laine 2009, 12).

Johtoryhmä-kokoukset
• Intervention toteutussuunnitelma ja kytkeytyminen
opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyöhön.

Henkilöstökokoukset
• Täydennyskoulutuksesta, interventiosta ja tuloksista
tiedottaminen.

Oiva-kehittämisfoorumit
• Kytkentä opetussuunnitelmatyöhön.

Perjantai-tori (ei ollut käytössä tässä yhteydessä)
Yammer-verkkoryhmä
• Kyselystä tiedottaminen ja keskustelu
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2. Näin sen teimme
Toteuttamamme kysely oli tarkoitettu koko
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstölle ja
sen toteutuksen lähtökohtina olivat ”keep it
simple” ja ”keskity olennaiseen”. Itse kysely
jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä
osassa pyydettiin ajatuksia, havaintoja ja
kokemuksia demokratiasta ja ihmisoikeuksista opettajankoulutuksessa ja ohjaustyössä. Toisessa osassa pyydettiin edellisistä
kysymyksistä virinneitä kehittämisehdotuksia. Kysely ajoittui opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelmatyön
kannalta hyvään vaiheeseen ja viritti ajatuksia ja pohdintoja teemojen – demokratia
ja ihmisoikeudet– merkityksestä, erillisyydestä, integraatiosta ja inklusiivisesta luonteesta suhteessa opettajan pedagogisten
opintojen opetussuunnitelmaan.

Jaoimme ennakkoon koko henkilöstölle Yammerissa kuvauksen kyselystä,
sen tarkoituksesta, toteutuksesta, virikemateriaaleista ja kysymyksistä. Ennen
kyselyyn vastaamista ohjeena oli tutustua virittävään materiaaliin: Amnesty
International Suomen osaston videoon
”Mitä ihmisoikeudet ovat?” sekä Tomi
Kiilakosken ja Jouni Piekkarin diasarjaan ”Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa”. Henkilökuntaamme kuuluu 66 henkilöä, joista
vastauksensa kyselyyn antoi 13 henkilöä.
Vastaajat edustivat kaikkia ammatillisen
opettajakorkeakoulun henkilöstöryhmiä
ja kaikkia kolmea opettajankoulutusta:
ammatillinen opettajankoulutus, opintoohjaajankoulutus ja ammatillinen erityisopettaja-koulutus.

3. Ja näin ajattelemme
Keskeinen kyselystä tehtävä havainto
oli, että demokratian ja ihmisoikeuksien
kysymykset ovat kaikille vastaajille hyvin
tavallisia ja arkisia asioita. Ammatillisen
opettajankoulutuksen opettajat ovat kokeneita omien ammattialojensa ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita, siksi
mitään erityisen sävähdyttävää oivallusta
tai kokemusta kysely virikkeineen ei synnyttänyt: ”Olen tehnyt työtä monen vuoden ajan demokratian ja ihmisoikeuksien
edistämiseksi erilaisissa hankkeissa.” ”Ne
[demokratia ja ihmisoikeudet] ovat asioita, joita toteutan työssäni päivittäin sekä
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hakijoiden että olemassa olevien opiskelijoiden kanssa.” Silti monet vastaajat pitivät tärkeänä asian äärelle pysähtymistä ja
pohtimista.
Demokratian ja ihmisoikeuksien teema
on myös ”jopa pelottavan ajankohtainen opettajankouluttajan työssä”. Ilman
näiden asioiden tiedostamista ja avointa
keskustelua ei ole itsestään selvää, että
oppilaitokset ovat myös tulevaisuudessa
paikka, jossa demokratia ja ihmisoikeudet
toteutuvat automaattisesti. Pohdinnoissa
korostuivat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen niin toiminnalliset kuin

rakenteelliset ulottuvuudet. Esimerkiksi
tärkeänä nähtiin demokratian tasot oppilaitoksen toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna. Opettajaopiskelijoiden kautta
tulee esiin se, miten eri oppilaitoksissa
päätöksenteko ja osallisuus asettuvat
organisaation eri tasoille, oli sitten kyse
opettajaopiskelijasta ja hänen opetusharjoittelustaan tai oppilaitoksen sisäisestä
toiminnasta. Tähän liittyy myös kysymys
siitä, millainen legitimiteetti eri opiskelijoilla on osallistua ja miten he kokevat
tulevansa kuulluksi.
Myös oppilaitosten toimintakulttuurien erot virittivät pohdintoja, jotka koskivat vastaajien omaa työtä, työyhteisön
käytäntöjä ja toimintakulttuuria. Miten

opettajankouluttaja voi ”opettaa” demokratiaa ja ihmisoikeuksia, jos hän ei itse
pidä tasa-arvoa tai oikeudenmukaisuutta
oman työnsä keskeisenä arvona ja lähtökohtana? Oman työyhteisön vahvuutena nähtiin yhteinen toimintakulttuuri
ja erilaiset foorumit, joissa henkilöstölle
tarjoutuu aika ja paikka käsitellä yhteisiä
asioita (vrt. kuvio 1). Moniäänisessä työyhteisössä vahvuutena on erilaisten näkökulmien esille tulo, mikä toteutuu esimerkiksi
hierarkian olemassaolon ja sen vaikutusten
huomioimisessa, toisten työn merkityksen
ja tärkeyden tunnistamisessa ja kunnioittamisessa, erilaisuuden hyväksymisessä sekä
toisen asemaan asettumisessa, vaikka se ei
aina ole helppoa.

4. Toimintakulttuuri on pääomaa
Opettajankouluttajan työssä kohtaamat
haasteet ovat hyvin arkisia, mutta usein niihin on vaikea tarttua ja vaikuttaa. Opettajankouluttajat kertoivat kohtaavansa demokratian ja ihmisoikeuksien kysymyksiä usein
välillisesti silloin, kun opiskelijat raportoivat
omista oppilaitoskokemuksistaan: ”Minun
pitäisi osata nähdä, tunnistaa tai tulkita
opiskelijoideni raportoimia käytännön
tilanteita oikein, jotta kykenisin ohjaamaan
heitä ihmisoikeuskysymyksissä. Esimerkiksi
moniin heterogeenisiin opetusryhmiin ja
heidän opetuksensa järjestämiseen voi liittyä oppilaitoksen tekemiä ratkaisuja.”

Myös osaamisen tunnistamisen ja
hyväksiluvun käytänteet, toimintamallit ja
pelisäännöt koettiin haasteellisiksi ja tasapuolista kohtelua edellyttäviksi toiminnoiksi. Kyselyssä nousivat esiin myös pohdinnat inkluusiosta, arvoihin ja asenteisiin
vaikuttamisen tärkeydestä sekä kuulluksi
tulemisesta ja osallisuutta vahvistavista
pedagogisista ratkaisuista. Vaikka teemojen katsottiin läpäisevän eri opintokokonaisuudet, niiden käsittely saattaa olla liian
tilannekohtaista, miksi tarvitaan rakenteellisia toimia ja ratkaisuja opetussuunnitelmatasolla.
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5. Vinkkejä kollegoilta kollegoille
Opettajan, erityisopettajan ja opintoohjaajan kouluttajina opettajankouluttajat
ovat jatkuvasti eettisten kysymysten äärellä
ohjaamassa tulevia opettajia toimintatapoihin, joilla luodaan yhteisöllistä toimintakulttuuria ja osallisuutta. Opettajankouluttajat korostivat avointa, luottamuksellista
ja kunnioittavaa vuorovaikutusta ja tämän
välittämistä opiskelijoille oman toiminnan kautta: ”Toimijuus ja yhdenvertaisuus
eivät synny itsestään, vaan niihin varten on
harjoiteltava monia osataitoja: vuorovaikutusta, kunnioittavaa kohtelua, ristiriitojen
ratkaiseminen rakentavalla tavalla.”
Opettajankoulutuksen haasteeksi nähtiin demokratian ja ihmisoikeuksien kysymysten pitäminen osana jokapäiväistä
työtä ja toimintaa. Ihmisoikeuskasvtus ei
saa olla ”päälle liimattu kurssi, jolla asia
hoidetaan” vaan jatkuvaa keskustelua ja

kokemusten jakamista ja toisilta oppimista. Näin eettiset periaatteet ovat läsnä
ja pysyvät läpinäkyvinä, kun niistä keskustellaan ja ne pidetään ”aina pöydällä
ja keskustelussa mukana”. Tuoreilla oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnitelmilla
nähtiin olevan myös merkitystä, kun niitä
käsitellään henkilöstön ja opiskelijoiden
kanssa. Meneillään oleva ammatillisen
koulutuksen reformi, opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, toteutettu opintoohjaajankoulutuksen ulkoinen arviointi ja
työn alla oleva ammatillisen erityisopettajankoulutuksen vastaava arviointi, opetussuunnitelmauudistus – kaikki ne haastavat
meitä aktiiviseen opettajakansalaisuuteen.
Tarvitsemme jatkuvaa arvokeskustelua
ja omien toimintatapojemme reflektiota.
Kysely itsessään oli merkityksellinen interventio ja arvokeskustelun virittäjä.

oppiaineita ja menetelmiä integroiden
Jouko Jokisalo, Tuomas Korhonen & Tarja Kröger | Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Johdanto

Kirjallisuus

Interventio suoritettiin osana demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa projektia Itä-Suomen yliopistossa pääosin Elämänkatsomustiedon
perusteet -opintojaksolla, johon osallistui
noin 100 opettajaopiskelijaa. Opintojakson luennoilla opettajat ja opiskelijat
jakoivat ajatuksiaan siitä, mitä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät
kysymykset tarkoittavat yleensä ja toisaalta
eri oppiaineiden näkökulmista tarkasteltuna. Luentomuotoisen opetuksen ohella
aihetta käsiteltiin myös draaman avulla.

Kiilakoski & Piekkari, 2016. Demokratia-ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa.
https://www.dropbox.com/sh/s6qx0ufpwr7s89d/AAAF1lnwPTBGr--iAIMDH92za/2%20koulutusjakson%20aineistot?dl=0&preview=Kiilakoski_Piekkari_Demokratia_250516.pdf

1. Interventioon valmistautuminen

Amnesty International - Suomen osasto. 2015. Mitä ihmisoikeudet ovat?
https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48
Laine, T., & Malinen, A. (Eds.). (2009). Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa.
Helsinki, Finland: Kansanvalistuseura. Laine, T.
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Demokratiaa ja ihmisoikeuksia

Elämänkatsomustiedon perusteet -opintojakson alussa opiskelijoille toteutettiin
kysely, jossa kartoitettiin heidän näkemyk-

Tämän lisäksi 30 opiskelijaa toteutti elämänkatsomustiedon opintojakson yhteydessä opetuskokeilun, jossa demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiä käsiteltiin
draamanopetuksessa saatuja kokemuksia
soveltaen. Opetuskokeilu tapahtui Joensuun normaalikoulun peruskoulussa elämänkatsomustiedon opettaja Mika Kilpiän ohjauksessa. Kerromme artikkelissa
kolmen eri oppiaineen opettajan sekä
opiskelijoiden kokemuksia ja pohdiskeluja demokratia ja ihmisoikeudet -aiheen
parissa.

siään ihmisoikeuksista sekä niistä kansalaisja yhteiskuntataidoista, jotka tulisi hallita
alakoulun jälkeen. Kyselyllä selvitettiin
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myös opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen roolista opettajankoulutuslaitoksessa. Tämän lisäksi opiskelijoita pyydettiin
mainitsemaan viisi tärkeimpänä pitämäänsä
ihmisoikeutta ja 1–3 tärkeintä kansalais- ja
yhteiskunnallista taitoa, jotka nuorten tulisi

heidän mielestään hallita seitsemännelle
vuosiluokalle siirryttäessä. Opiskelijoita
pyydettiin myös nimeämään oppiaineita tai
opintokokonaisuuksia, joissa ihmisoikeusja demokratiakasvatuksen asioita käsitellään
ja kertomaan, onko kyseisiä aiheita käsitelty
riittävästi opettajankoulutuksessa.

2. Demokratian ja ihmisoikeuksien
integroiminen elämänkatsomustiedon
opintojaksoon
Elämänkatsomustiedon perusteet -opintojakson luentojen sisällöissä painottui
demokratia- ja ihmisoikeuskysymysten
tarkastelu. Opetuksen yhteydessä käsiteltiin Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtajan Riikka Jalosen johdolla vihapyramidi-tehtävää, joka opiskelijapalautteen
perusteella oli todella ajatuksia herättävä.
Tehtävässä opiskelijoiden tuli pohtia määritetyllä pyramidin tasolla (esim. ennakko-

luulojen vahvistaminen, ennakkoluuloinen
toiminta, syrjintä, eristäminen ja häirintä),
miten käsiteltävänä olevaan tilanteeseen tai
ilmiöön voidaan vaikuttaa. Opiskelijoiden
tuli pohtia, mitkä näistä ovat sellaisia joissa
opettajan ammatillisuutta tarvitaan. Lisäksi
Elämänkatsomustiedon perusteet -opintojaksolla käsiteltiin eläinoikeuksia teemana ja
kestävän kasvatuksen näkökulmasta ihmisen luontosuhdetta ja luonnon oikeuksia.

3. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia liikuntaja käsityökasvatuksen näkökulmista
Elämänkatsomustiedon opintojaksolla
käsiteltiin ihmisoikeuksia ja demokratiaa
myös oppiaineiden, erityisesti liikunta- ja
käsityökasvatuksen näkökulmista. Liikuntakasvatuksen yliopisto-opettaja piti elämänkatsomustiedon opintojakson alussa

144

demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiä ja
liikuntaa linkittävän alustuksen. Intervention
innoittamana aihetta käsiteltiin liikuntakasvatuksen perusopinnoissa painokkaammin
kuin ennen. Seuraavassa lyhyt kuvaus siitä,
miten aihe kytkettiin liikunnan kontekstiin.

3.1. Liikunta kontekstina
Liikunnalle annetut yksilölliset ja yhteiskunnalliset perustelut kiinnittyvät voittopuolisesti päämäärärationaaleihin
tavoitteisiin. Fyysisen toimintakyvyn ja
terveyden edistämisen rinnalle on aivotutkimuksen edistymisen myötä nostettu
myös liikunnan ja oppimisen välinen
yhteys. Liikuntakasvatuksen opinnoissa
demystifioitiin näitä liikunnan yhteiskunnallisen perustelun taustalla olevia
totuuksia ja diskursseja sekä tarkasteltiin
niiden taakse kätkeytyviä auktoriteetteja
ja valtapositioita. Samalla luotiin tilaa rinnakkaisille totuuksille, yksittäisen ihmisen
kokemukselle sekä haluttiin antaa tila ja
mahdollisuus toisinajattelulle.
Tavoitteiden ja totuuksien uudelleenmäärittelyssä nostettiin esiin kaksi keskeistä teemaa. Niistä ensimmäinen oli
liikuntakasvatuksen politisointi. Esimerkiksi liikkumattomuuden päivittelyn sijaan
pohdimme, kuinka päätöksenteolla samalla
tuotetaan ongelmaa, jonka korjaamiseksi
yksilö sitten vastuullistetaan. Konkreettisesti tähän teemaan pureuduttiin paljastamalla päätöksenteolla tuotettuja ristiriitoja. Miksi poliittiset päätökset lisäävät
yhteiskunnan eriarvoistumista, leikkaavat
koulutuksesta ja toisaalta syytävät säästynyttä rahaa lasten liikkumista edistäviin
hankkeisiin? Ihmettelyyn on aihetta, koska
tutkimusten mukaan vanhempien sosioekonominen asema ja äidin koulutustausta
määrittävät voimakkaimmin sen, liikkuuko
lapsi riittävästi terveytensä kannalta. Toisin
sanoen päätöksenteolla tuotetaan rakenteellista ongelmaa, jota sitten hankkeilla
paikataan. Toinen mielenkiintoinen ja ajatuksia herättänyt teema liittyi lasten kehi-

tystä ja oppimista määrittelemään pyrkivien tavoitteiden ristiriitaisuuteen. Samalla
kun suosituksissa kerrotaan hyvinvoinnin
kannalta järkeväksi ruutuajaksi kaksi tuntia, hankitaan oppilaille kouluissa henkilökohtaiset tabletit ja oppiminen tapahtuu
yhä enenevässä määrin ruutuun tuijottamalla. Opiskelijat ihmettelivät, miten
institutionaalisen kasvatuslaitoksen sisällä
voi olla näin ristiriitaisia tendenssejä ja
pohtivat, kuinka sukkuloida liikkuvan ja
koodaavan koulun välillä?
Valtadiskurssien pohdinta kulminoitui oppimis- ja edistysuskon kritiikkiin.
Oppimisen ja kehittymisen korostamisen
rinnalla tulisi huomioida yhä vahvemmin
yksilön kokemus. Subjektiivista kokemusta
ei voi paikantaa ennalta asetettuihin objektiivisiin kriteereihin, eikä sitä voi arvottaa
yleiseksi hyväksi tai huonoksi. Päämäärän
yksiulotteinen arvostaminen voi johtaa
siihen, että hetken merkitys ja subjektiivisen kokemuksen arvostaminen hautautuvat kehittymisen ensisijaisuuden alle.
Pahimmillaan asiantuntijoiden määrittelemiin normeihin nojaava liikuntakasvatus
kääntyy omaa hyvää tarkoitustaan vastaan
tuottamalla toiseuden tunnetta ja osattomuutta.
Uusimmassa lasten liikuntaa normittavassa asiakirjassa tässsä hetkessä eläminen
ja lapsen oikeus olla lapsi ovat kuitenkin
keskiössä. Juuri julkaistuissa varhaisvuosien
fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016)
lähtökohdaksi onkin nostettu YK:n lastenoikeuksien sopimus. Tämä näkökulma
avaa mahdollisuuden tarkastella liikuntakasvattajaa moraalisena toimijana. Lastenoikeuksien sopimuksen tarkastelu on
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paljastanut myös sen, ettei kansainvälisiä
ihmisoikeussopimuksia juuri käsitellä
opettajankoulutuksessa. Liikuntakasvatuksen sekä ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten asettaminen dialogiin on alleviivannut erityisesti toimintakulttuurin
ja osallisuuden merkitystä. Osallisuuden
mahdollistava ja osattomuutta ehkäisevä

toimintakulttuuri liikuntakasvatuksen
lähtökohtana kuulostaa yksinkertaiselta,
mutta on todellisuudessa paljon monimutkaisempi asia. Demokratisoiva ja lapsenoikeuksista ponnistavan liikuntakasvatuksen
seurauksena saavutetaan varmemmin myös
muita liikunnalle annettuja tärkeitä tavoitteita.

3.2. Käsityökasvatus kontekstina
Elämänkatsomustiedon opintojakson
alussa käsiteltiin myös sitä, miten käsityökasvatus liittyy demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Käsityökasvatuksen lehtori piti
aiheesta alustuksen, jossa otettiin esille
tekstiili- ja vaateteollisuuden epäkohtia
tunteisiin vetoavilla kuvilla ja kysymyksillä kuten: Tiedätkö, minkä verran vaatteesi ompelija saa palkkaa? Tiedätkö, mistä
T-paitasi tulee? Tiedätkö, kuka on tehnyt
jalkapallosi? Tiedätkö, mitä farkkujesi hiekkapuhallus aiheuttaa tekijälleen? Alustuksen päätteeksi opiskelijoita pyydettiin kertomaan ajatuksiaan käsityökasvatuksen ja
demokratia ja ihmisoikeuksien yhteydestä.
Esille nousivat erityisesti syyllisyyden tunne
kuluttajana ja syyllistäminen epäeettisestä
toiminnasta, mikä herätti jatkokysymyksiä
kuten: Pitäisikö opettajan välttää syyllistämistä eettisiä kysymyksiä käsiteltäessä?
Mistä on kyse syyllisyydessä? Mistä se nousee? Nouseeko syyllisyys omista teoista tai
tekemättä jättämisistä? Entä jos lapsi tuntee syyllisyyttä vanhempien teoista tai teke-
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mättä jättämisistä? Voidaanko syyllisyys
nähdä tarpeellisena ja tärkeänä tunteena
silloin, kun sen tehtävänä on johtaa tietoisuuteen oikeasta ja väärästä sekä luoda tarvetta korjata epäeettistä tilannetta? Onko
tervettä syyllistämistä? Onko epäterve syyllistäminen sellaista, joka pohjautuu perusteettomaan pelotteluun?
Tekstiiliteollisuuden epäkohdista ja
kuluttamisesta koettu syyllisyyden tunne
herätti monia kysymyksiä, joihin ei ole
yksiselitteisiä vastauksia. Ongelmia ja
epäkohtia pitää kuitenkin voida ottaa esille
myös lasten kanssa, mutta heille on tärkeää
myös antaa keinoja työstää näitä asioita.
Näitä ovat muun muassa rakentava keskustelu, tiedonhankinta sekä vaihtoehtojen näkeminen ja löytäminen. Näitä edellä
kuvattujen kaltaisia vaikeitakin asioita
ei kuitenkaan välttämättä aina muisteta
käsitellä. Käsityökasvatuksen näkökulman
tuominen Elämäkatsomustiedon opintojaksolle oli avartava niin opettajalle kuin
myös joillekin opiskelijoille.

4. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia
draaman avulla
Ihmisoikeus-ja demokratiakasvatuksen
interventioiden osalta selvästi voimakkaimman reaktion aiheutti draamaopetus,
mikä saattoi johtua osittain yksittäisten
opiskelijoiden aiemmista työ- ja elämänkokemuksista. Kaikkiaan draaman käyttö
ihmisoikeus- ja demokratiankasvatuksessa
koettiin hyvin positiivisesti, vaikka he
saattoivatkin tuntea epävarmuutta omista
draaman käytön taidoistaan opetuksessa.
Osa opiskelijoista pääsi jopa hyödyntämään
draamaa myös opetuskokeilussa Normaalikoulun elämänkatsomustiedon oppitunneilla. Opiskelijat käsittelivät kolmas- ja
neljäsluokkalaisten elämänkatsomustiedon
ryhmän kanssa normeja ja niiden merkitystä
draaman avulla. Tunnin alussa oppilaat saivat vapaasti käydä kirjoittamassa normeja
taululle ja miettiä, mitä ne ovat. Tämän
jälkeen he tekivät ryhmissä valitsemastaan
normista näytelmän, jossa normia rikottiin.

Jokaisen ryhmän esityksen jälkeen
käytiin keskustelua siitä, miksi kyseinen
normi on olemassa, miten sitä voisi perustella ja mitä arvoa normin on tarkoitus
suojata. Lopputunnista muutama ryhmä
ehti käydä sijoittamansa itsensä saa-ei saajanalle sen mukaan, mitä mieltä he ovat
normia rikkovasta teosta. Valintoja perusteltiin ja niistäkin keskusteltiin yhteisesti
koko luokan kesken. Elämänkatsomustiedon viides- ja kuudesluokkalaisten kanssa
opiskelijat käsittelivät oikeudenmukaisuuden teemaa still-kuvien avulla. Oppilaat
saivat suunnitella still-kuvia heille annetuista oikeudenmukaisuuteen liittyvistä
aiheista. Oppilaiden kuvissa kuvaamat
tilanteet käytiin läpi ryhmä kerrallaan, ja
oppilaat keskustelivat aktiivisesti oikeudenmukaisuudesta annettujen aiheiden
valossa.

5. Yhteenveto
Vierailevat luennoitsijat, tapaamisissa
käydyt keskustelut, aiheeseen liittyvät kirjat ja tekstit sekä projektin myötä
tekemämme tiedonhaku ovat antaneet
ajattelun aihioita ja uusia näkökulmia.
Nämä pohdinnat ovat muokanneet opetustyötä pedagogisesti opiskelijoiden toimijuutta korostavaan suuntaan. Lisäksi
ne ovat tuoneet demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sisältöjä eksplisiittisesti

osaksi opintoja. Esimerkiksi YK:n lasten
oikeuksien sopimusta on tarkasteltu liikuntakasvatuksen näkökulmasta. Projektin tärkein opetus opettajille oli se, miten
tärkeää on yhteisesti käsitellä demokratia-ja ihmisoikeuskasvatuksen teemoja
eri oppiaineiden näkökulmasta. Opiskelijoille toteutetun Elämänkatsomustieteiden perusteet -kurssin johdantoluennolla
projektin teemoja päästiin käsittelemään
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myös liikuntakasvatuksen ja käsityön
näkökulmasta, mikä auttoi luennoitsijoita
ja opiskelijoita ymmärtämään poikkitieteellisen lähestymistavan hedelmällisyyden tässä tapauksessa. Myös toimintakulttuurin tulisi tukea opettajan koulutuksen

yhteydessä tapahtuvaa ihmisoikeus- ja
demokratiakasvatusta. Koulutuksen kautta
opitut käytänteet ehkä muokkaavat myös
toimintakulttuuria laajemmin ja herättävät opiskelijoissakin halun tarkastella asioita kriittisesti.

Yhteisöllisesti
kohti demokratiaa ja tasa-arvoa
Kirsi Heikkinen-Jokilahti & Asta Kuusinen | Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna

Johdanto
Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella opetus ja tutkimus jatkuvat vielä
kevätlukukauden 2018 loppuun. Sen
jälkeen Savonlinnan opettajankoulutus
muuttaa kokonaisuudessaan Joensuun
kampukselle. Tässä muutoksen tilanteessa
katsoimme parhaaksi suunnata demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta vahvistavat
interventiomme siten, että ne rakentaisivat yhteistä arvopohjaa tulevaisuuden toimintakulttuurille koko työyhteisöä silmällä

pitäen. Henkilökunnan haastattelujen, hiljaisen tiedon keräämisen ja jakamisen, sekä
järjestämiemme vapaamuotoisten keskustelufoorumien tarkoituksena oli voimistaa
yhteisömme jäsenten ääntä, osaamista ja
osallisuutta. Interventiot antoivat vahvan
demokratiakasvatuksellisen näkökulman
opettajankoulutuksen uuden opetussuunnitelman työstämiselle sekä tulevaisuuden
opetuskäytäntöjen ja -ympäristöjen kehitystyölle.

1. Haastattelut – kokemuksia demokratiaja ihmisoikeuskasvatuksesta
Hankkeen julkaisemassa raportissa
”Demokratia ja ihmisoikeudet. Tavoitteet
ja sisällöt opettajankoulutuksessa” todettiin,
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että kyseisten ilmiöiden opetus opettajankoulutuksessa jää helposti hajanaiseksi ja
yksittäisten opettajien aktiivisuuden varaan
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(Rautiainen, Vanhanen-Nuutinen & Virta,
2014). Olimmekin hankkeen alussa melko
tietämättömiä siitä, miten demokratia ja
ihmisoikeuskasvatus toteutuvat opettajankoulutusohjelmiemme opetuksen sisällöissä ja käytänteissä. Selvitimme alustavasti asiaa haastattelemalla Savonlinnan
kampuksen muutamaa opettajaa keväällä
2016. Haastattelujen perusteella näyttää
siltä, että opettajat tiedostavat demokratian
ja ihmiskasvatuksen teemojen merkityksen ja arvon opetuksessaan, ja esimerkiksi
muutamilla kasvatustieteen opintojaksoilla
käsitelläänkin laajasti lapsen oikeuksia.
Huolenaiheena useimmissa haastatteluissa nousi kuitenkin se, että näiden teemojen käsittely jää melko yleisluontoiseksi

tai että niitä ei eritellä opetuskäytänteiden
harkittuina valintaperusteina. Opettajat pitivät teemoja ehdottoman tärkeinä,
mutta samalla hieman juhlavina, etäisinä
ja liian ”arvokkaina” kurssien muun sisällön suhteen. Opiskelijat taas hyväksyvät
ihmisoikeudet itsestäänselvyytenä, mutta
eivät problematisoi oikeuksien sisältöä tai
tiedosta, miten niitä toteutetaan tai ollaan
toteuttamatta arjen opetustyössä. Jotta
opetustyössä aktiivisesti edistettäisiin esimerkiksi sananvapauden toteutumista ja
opiskelijoiden kykyä ilmaista mielipiteitään, asiasisältöjen lisäksi myös opetusmenetelmien valinnassa tulisi ottaa huomioon
oppimistapojen erilaisuus ja mielipiteen
ilmaisun moninaisuus.

2. DIO-hedelmäbaari työyhteisön foorumina
Haastattelujen perusteella oli ilmeistä,
että henkilökunta tarvitsee konkreettisen
foorumin, jolla vaihtaa tietoa, ajatuksia ja
kokemuksia demokratia- ja ihmisoikeuskoulutuksen kysymyksistä sekä suunnitella
yhdessä, miten konkretisoida ne tulevassa
opetussuunnitelmatyössä. Päätimme luoda
viihtyisään taukotilaamme pop up -tilan,
jossa pyöri kolmen viikon ajan ”DIOhedelmäbaari”. Koko henkilökunta kutsuttiin, kukin oman aikataulunsa mukaan,
nauttimaan hedelmäbaarin kattauksesta,
johon sisältyi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus -hankkeen (DIO) tuottamaa
materiaalia, lainattavaa kirjallisuutta, ajankohtaisia lehtileikkeitä sekä Ihmisoikeus
keskuksen ja Unicefin opetusmateriaaleja. Tämän lisäksi hedelmäbaariteeman
mukaisesti tarjolla oli hedelmiä, suklaata,
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kahvia ja teetä. Pienen napostelun ja virkistymisen tavoitteena oli pysähdyttää
opettajia tutustumaan tarjolla olevaan
materiaaliin, keskustelemaan yhdessä
esillä olevista teemoista sekä kirjaamaan
pöydällä olleeseen vihkoon ajatuksiaan ja
omia hyviksi havaittuja opetuskäytänteitä
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen
liittyen. Viimeisenä päivänä pidimme
DIO-hedelmäbaarin lopettajaiset päivystämällä taukohuoneessa, tarjoilemalla
glögiä, johtamalla keskusteluja ja kirjoittamalla ylös henkilökunnan pohdintoja.
Kokonaisuudessaan hedelmäbaarin sato
vahvisti sen, että kampuksen henkilökunta
on vahvasti tietoinen – joskin toistensa
käytänteistä tietämätön – demokratia- ja
ihmisoikeusteemojen merkityksestä opettajankoulutuksessa. Sitoutumista näihin

teemoihin osoittaa myös se, miten selkeästi lehtorit kykenivät jäsentämään oman
työnsä perustana olevia arvoja koskien sekä
opetuksen sisältöjä että opetusmenetelmien valintaa. Keskustelun virittämiseen
tarvittiin kuitenkin hanke, hedelmäbaari ja
kannustavia kysymyksiä. Ilman niitä keskustelut demokratiasta ja ihmisoikeuskasvatuksesta olisivat todennäköisesti jääneet
käymättä. Demokratia ja ihmisoikeudet
eivät ole totuttuja ja perinteisiä keskustelunaiheita työyhteisössämme.
Savonlinnan opettajankoulutus on taitoja taideainepainotteinen. Varsinkin näiden

aineiden opettajat korostivat tasa-arvo- ja
ihmisoikeusnäkökulmien merkitystä opetusta ohjaavina periaatteina. Kukin taitoja taideaine jäsentää ja käsittelee omista
lähtökohdistaan ja omien ilmaisumenetelmiensä kautta tasa-arvokysymyksiä sekä
erilaisuuden että moninaisuuden kohtaamista opetuksessa. Näiden aineiden lehtorit korostavat kaikkien lasten absoluuttista oikeutta saada yhdenvertaisesti oppia
musiikkia, kuvataidetta ja liikuntakasvatusta, riippumatta heidän lähtötaidoistaan,
fyysisistä ja henkisistä kyvyistään tai taustastaan. Taiteet kuuluvat kaikille.

3. Toimintakulttuurin kehittäminen
Käytyjen keskustelujen ja kirjausten perusteella tulkitsimme, että tällä hetkellä työyhteisömme kaipaa ennen kaikkea tilaisuuksia jatkaa ja syventää keskustelua.
Mietimme avainsanoja, joiden kautta voisimme hahmotella tulevaisuuden demokratia- ja ihmisoikeuskoulutusta Savonlinnan ja sittemmin Joensuun kampuksilla.
Avainsanoiksi valikoituivat mahdollistaminen, sitouttaminen, jalkauttaminen, jatkuvuus ja imu.
Viimeisenä henkilökuntaan kohdistuvana interventiona toteutimme yhteistyöillanvieton Savonlinnan Casinon tiloissa,
jossa alkajaisiksi kerroimme tuoreimman
valtakunnallisen DIO-koulutustapahtuman
sisällöstä ja muiden opettajankoulutusten
interventiokokemuksista sekä esittelimme
yhteenvedon interventioiden tuloksista
koskien omaa koulutustamme. Tavoitteena
oli antaa uutta tietoa mahdollisuuksista

ja toimivista käytänteistä demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamiseen
opettajankoulutuksessa. Pohdimme myös
yhdessä oman toimintakulttuurimme piirteitä. Voimavarana näimme sen, että Savonlinnan kampus on pieni, ja tästä syystä opiskelijoiden ja henkilökunnan suhde on varsin
demokraattisesti neuvotteleva, läheinen ja
välitön. Illanvietossa runsaasti keskustelua
sen sijaan herätti koko henkilöstön toimintakulttuuria koskevat välittömät kehittämistoiveet, kuten yhteisten tapaamisten selkeä
aikatauluttaminen, kokouskäytäntöjen ja
suunnittelutyön uudistaminen, tiedonkulun
selkeyttäminen ja päätöksentekoprosessien
avaaminen. Tiedonkulun tukkoisuus kiteytyi yhteiseen kokemukseen siitä, että usein
ongelmatilanteissa ei tiedetä, keneltä voi
pyytää neuvoa tai saada palautetta.
Erityisen paljon epätietoisuutta ja huolen täyttämiä arvailuja henkilökunnassa
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herätti uuden opetussuunnitelman valmistelu. Illanvieton keskustelussa korostettiin
sitä, että opetussuunnitelmatyötä varten
tulisi raivata yhteisiä tapaamisaikoja, jolloin
pohdittaisiin opetussuunnitelman kehitysja muutostarpeita. Samalla tarjoutuisi myös
mahdollisuus yhdessä kirjoittaa nykyistä
selkeämmin auki demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sisältöjä ja menetelmiä
myös opetussuunnitelmatekstiin. Huolella valmisteltuna opetussuunnitelmatyön
tapaamiset voisivat samalla toimia jaetun
asiantuntijuuden hetkinä, jolloin opetus-

suunnitelman yhteisöllisyyttä vahvistava
merkitys konkretisoituisi. Kiistatta systemaattista täydennyskoulutusta ja tietoa
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta
tarvitaan, jotta opiskelijat ja opettajankouluttajat voisivat sitoutua niiden tavoitteisiin. Lisäksi tarvitaan henkilökohtaista
rohkeutta ja yhteisöllistä turvaa kokeilla jo
kehitettyjä menetelmiä ja toimintatapoja.
Ajan myötä karttuvat kokemukset vahvistaisivat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen perinnettä ja tietoista sitoutumista
jakaa työyhteisön sisällä opittu ja koettu.

kampuksella säilyisi, seuraavaksi olemme
hahmottelemassa nyt tehdyille interventioille jatkotoimia, jotka olisi mahdollista
toteuttaa pitkällä tähtäimellä ilman DIOhankkeen tarjoamaa rohkaisua, rahallista
tukea ja arvovaltaa. Näissä toimissa meitä
motivoi koko kampuksen henkilökunnan yhteisesti jaettu huoli, liittyen lapsen
oikeuteen paitsi käydä koulua myös saada
siellä pedagogisesti laadukasta opetusta.
Kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus hyvään
opettajaan.
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4. Lopuksi
DIO-hankkeen mahdollistamat interventiot Savonlinnan kampuksella ovat jo saavuttaneet hyvän välietapin legitimoimalla
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
opettajankoulutuksen keskeiseksi sisällöiksi ja työyhteisön toimintakulttuurin
yhdeksi kehittämisen kohteeksi. Olemme
tunnistaneet työyhteisössämme näihin
kysymyksiin liittyviä uusia kehitysmahdollisuuksia monella tasolla, opiskelijoista
henkilökuntaan ja käytänteistä rakenteisiin. Jotta ”imu” jatkaa tätä kehitystä

Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatusta

Johdanto
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutus -hankkeeseen osallistuivat
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen molemmat yksiköt. Valitsimme
hankkeessa toteutettavaksi interventioksi
yhteisen menetelmän: f ilosof iaa lasten
kanssa. Raumalla menetelmää käytettiin
varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajien kolmannen opintovuoden esiopetusharjoittelussa ja Turussa perusopetuksessa
tehtävässä luokanopettajien syventävässä
opetusharjoittelussa.
Filosof iaa lasten kanssa -menetelmä
on demokraattinen, lapsilähtöinen ja
lasten oikeuksia toteuttava menetelmä,
joka harjoittaa lapsia myös tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin. Keskustelu- ja

argumentointitaidot ovat keskeisiä niin
työelämässä kuin kansalaisvaikuttamisessakin. Opetussuunnitelmien keskeisistä
periaatteista muun muassa ajattelutaitojen
kehittäminen on keskeistä myös filosofiaa
lasten kanssa -menetelmässä. Myös opettajan rooli on muutoksessa; opettajajohtoisesta opetuksesta ollaan siirtymässä kohti
oppilaskeskeisempää, lasten ja nuorten
aktiivista toimijuutta korostavaa lähestymistapaa, jossa opettajan rooli on toimia
mahdollistajana ja osallistajana. Tasaveroinen keskustelu filosofiaa lasten kanssa
-menetelmän mukaisesti tukee luontevasti
näitä edellä mainittuja ajatuksia ja toteuttaa niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja
perusopetuksenkin opetussuunnitelmia.
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Luvussa 1 esittelemme ensin lyhyesti filosofiaa lasten kanssa -menetelmän, jonka jälkeen kerromme, miten interventio toteutettiin osana lastentarhan- ja luokanopettajien

harjoittelua (luvut 2 ja 3). Luku 4 tarkastelee
intervention onnistumista, sen hyviä ja huonoja puolia ja luvussa 5 mietimme intervention hyödyntämistä tulevaisuudessa.

1. Lasten kanssa filosofointi menetelmänä
Opetus- ja kasvatustilanteissa aikuisilla on
tapana ohjata lasten ajatuksia haluamaansa
suuntaan, mutta entäpä jos lapset saisivatkin ohjata keskusteluja ja pohdintoja lapsilähtöisesti? Matthew Lipman on kehittänyt filosofiaa lasten kanssa -menetelmän
ajatuksenaan tukea ja vahvistaa lasten luontaista pohdiskelevaa tapaa lähestyä asioita.
Filosofiselle keskustelulle on ominaista,
ettei keskustelussa ole oikeita vastauksia.
Siihen osallistuva aikuinen, opettaja tai
vanhempi ei ole tietäjän vaan keskustelijan
roolissa. Kaikkien on mahdollista osallistua keskusteluun, koska niissä käytetään
kieltä, johon kaikki pääsevät osallisiksi.
R. P. Droit’n (2011) sanoin: ”Lapsille on
puhuttava heidän omilla sanoillaan ja sinun
omilla sanoillasi.” Droit antaakin filosofisia
keskusteluja käyttäville aikuisille seuraavan
ohjeen: ”Älä nujerra lapsessa asuvaa filosofia.” Droit’n mukaan on tärkeää vaihdella
näkökulmia asioihin. Tämä mahdollistuu, kun lasten annetaan tuottaa ajatuksia
omalla tavallaan, ei aikuisten näkökulmista
käsin. Platonin mukaan ihmettely on filosofian lähtökohta, ja lapsille ihmettely on
luontainen tapa tarkkailla maailmaa. Filosofisessa keskustelussa ei pidäkään rajata
mitään vaihtoehtoja pois, vaan kaiken
hämmästely perustuu siihen, ettei maailmaa pidetä itsestään selvänä.
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Menetelmällä halutaan ohjata opettajia
käyttämään lasten kanssa käytävissä keskusteluissa kysymyksiä, jotka poikkeavat
perinteisistä, opetustilanteissa käytettävistä
suljetuista, faktatietoihin suunnatuista
kysymyksistä. Tässä yhteydessä tavoitelluilla avoimilla kysymyksillä opettaja kysyy
jotakin sellaista, mihin hänellä itsellään ei
ole valmista vastausta. Tällaiset sokraattiset kysymykset stimuloivat ajattelua ja
kutsuvat pohtimaan ja tutkimaan asioita
eri näkökulmista. Sokraattisilla kysymyksillä pyritään siis ajatusten selkiyttämiseen,
perusteiden ja seurausten pohtimiseen sekä
vaihtoehtoisten näkökulmien etsimiseen.
Matthewsin (2004) mukaan filosofisessa keskustelussa korostuu mahdollisuus
lasten ajattelun taitojen kehittämiseen ja
näkökulman vaihtamiseen; on tärkeää,
että lapset oppivat arvostamaan sekä omia
että toisten mielipiteitä ja perustelemaan
ajatuksiaan. Lisäksi on tärkeää, että lapsen
kyseenalaistamisen ja kriittisen ajattelun
taidot kehittyvät. Filosofisen keskustelun avulla on mahdollista kehittää myös
empatian ja toisten ymmärtämisen taitoja.
Opettajan roolia filosofiakasvatuksessa
on kutsuttu ”filosofiseksi syrjäänvetäytyvyydeksi”. Opettajan on maltettava antaa
oppilaiden reflektoida käsiteltäviä asioita
ja vertailla erilaisia mielipiteitä omakoh-

taisesti. Ajatuksena on, että oppilaille ei
tarjoilla valmiita vastauksia, vaan annetaan aito mahdollisuus muodostaa oma
käsityksensä asiasta. Opettajan pidättyväisyys merkitsee, että hänen on kyettävä
hyväksymään sellaisiakin oppilaiden esittämiä näkemyksiä, jotka ovat ristiriidassa
hänen oman elämänkatsomuksensa kanssa.
Opettajan rooliksi jää toimia keskustelun

ohjaajana, joka huolehtii siitä, että kaikki
keskustelijat saavat esittää ja puolustaa
väitteitään tasapuolisesti. Opettaja auttaa
löytämään hyviä perusteluja, mutta varoo
esittämästä omia näkemyksiään liian painokkaasti. Kriittisen opettajan on ymmärrettävä, että hänen näkemyksillään on
merkitystä sekä hyvässä että pahassa, mutta
hänen on silti osallistuttava keskusteluun.

2. Filosofiaa käytännössä –
interventio perusopetuksessa
Turussa interventio toteutettiin neljännen
vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden
syventävässä opetusharjoittelussa. Tähän
päädyttiin seuraavista syistä: 1) Filosofiaa
lasten kanssa -menetelmä koettiin järkeväksi yhdistää opetusharjoitteluun, jotta
menetelmää tulisi kokeiltua käytännössä.
2) Koska menetelmän käyttö on jonkin
verran vaativaa, haluttiin sitä kokeilla vasta
syventävässä vaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. 3) Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat olivat jo valmiina kyseiselle toimintakaudelle, joten varsinaista
erillistä opintojaksoa kyseiselle interventiolle ei voitu järjestää. Interventio esiteltiin
pääpiirteissään ensin opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön koko opetushenkilöstölle sekä Normaalikoulun opettajille,
jotta saisimme sitoutettua henkilöstön
hankkeen taakse. Halusimme samalla
myös jakaa tietoa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta kollegoillemme. Syventävään opetusharjoitteluun osallistuville
opiskelijoille taas pidettiin interventiosta
lyhyt tiedotustilaisuus, johon halukkaita
pyydettiin ilmoittautumaan. Ensimmäinen

tapaamiskerta kurssille ilmoittautuneiden
opiskelijoiden kanssa alkoi lyhyellä luennolla ihmisoikeuksista, demokratiasta sekä
ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta.
Tavoitteena oli käydä opiskelijoiden kanssa
keskustelua siitä, miten ihmisoikeuksia
opetetaan ja millaista demokratiakasvatus
on. Lopuksi opiskelijoita ohjeistettiin itsenäisesti tutustumaan oheiskirjallisuuteen,
jonka artikkeleita oli tarkoitus esitellä seuraavalla tapaamiskerralla.
Toisella tapaamiskerralla opiskelijat
esittelivät lukemansa artikkelit ihmisoikeuskasvatuksesta, aktiivisesta kansalaisuudesta ja filosofisten menetelmien käytöstä
opetuksessa. Samalla tutustuttiin projektin
opetusinterventiossa käytettävään Filosofiaa lasten kanssa -menetelmään. Tämän
jälkeen opiskelijoita ohjattiin suunnittelemaan opetusharjoittelun yhteydessä pidettäviä omia opetustuokioitaan. Kolmannella
tapaamiskerralla opiskelijat esittelivät alustavat suunnitelmat oppitunnistaan ja saivat
niihin palautetta sekä intervention ohjaajilta että muilta interventioon osallistuvilta
opiskelijoilta. Opetusharjoittelut menetel-
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mäkokeiluineen ajoittuivat kolmannen ja
neljännen tapaamiskerran välille. Opiskelijat pitivät käytännössä yksittäisiä opetustunteja erilaisista aiheista filosofiaa lapsille
-menetelmällä. Viimeinen tapaamiskerta

pidettiin opetusharjoittelun päätyttyä. Tällöin opiskelijat kertoivat kokemuksistaan
menetelmän käytöstä ja antoivat palautetta
interventiosta sekä kirjallisesti että suullisesti.

3. Interventio varhaiskasvatuksessa
Interventio järjestettiin osana varhaiskasvatuksen harjoittelua siten, että yksi
ohjausryhmistä sai aiheekseen demokratiakasvatuksen. Harjoittelujakson rakentamiseen varattiin kaksi kontaktiopetuskertaa.
Ensimmäisessä tapaamisessa harjoittelijoille esiteltiin demokratiakasvatuksen
lähtökohtia ja sokraattiseen dialogiin
perustuvaa opetusmenetelmää. Toinen
tapaamiskerta aloitettiin keskustelemalla
aiheeseen liittyvistä artikkeleista ja aineistoista. Teksteistä keskusteltaessa kävi ilmi,
että filosofiaa lapsille -metodin tausta-ajattelua avaavat artikkelit (Sokrates koulussa)
olivat tuntuneet vaikeilta. Artikkeleiden
sisällön ymmärtämistä olisi luultavasti
helpottanut tehtävänanto, jossa lukemista
olisi suunnattu täsmällisesti muotoiltujen
kysymysten avulla. Sharpin laatimaa ”Kuka
minä olen” -opettajanopasta sen sijaan
kehuttiin silmiä avaavaksi.
Lastentarhanopettajien harjoittelussa
opiskelijat pitävät esikouluikäisille opetustuokioita. Sovimme, että kukin harjoittelija
tekee kahdeksan opetustuokion mittaisen
kokonaisuuden demokratiakasvatukseen
liittyvistä aihepiireistä. Aihepiirin tietosisällölle ei asetettu tarkkoja vaatimuksia,
vaan tavoitteena oli toisen näkemyksiä
kunnioittavan keskustelukulttuurin harjoitteleminen. Toimintatuokioiden sisältöjä
ei ollut mahdollista lyödä lukkoon ennen
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päiväkotien kanssa käytyjä neuvotteluja.
Hankkeeseen osallistui viisi päiväkotia
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelta.
Esikouluryhmillä on toisistaan poikkeavat
rutiinit, suunnitelmat ja viikko-ohjelmat,
mikä asetti haasteita yhteisten teemojen
käsittelyyn harjoittelussa. Suunnitteluvaiheessa pohdittiin esimerkiksi sitä, kuinka
rakentaa dialogia ryhmässä, jossa on useita
suomea toisena kielenä puhuvia lapsia. Opetustuokiot integroitiin esiopetusryhmän
ennalta suunniteltuun toimintaan, jolloin
sisältöalueina olivat pääasiassa esiopetussuunnitelman mukainen äidinkieli, matematiikka, kuvataide, liikunta ja musiikki.
Opiskelijat hyödynsivät monipuolisesti
erilaisia työtapoja: opetuskeskustelua, leikkiä, sadutusta sekä kuvataide-, liikunta- ja
musiikkikasvatuksen erilaisia menetelmiä.
Haasteena oli kuitenkin demokratiakasvatuksen sisällöllinen integroiminen tuokioihin. Opiskelijat hyödynsivätkin tähän
tuokiokokonaisuuteen liittyviä spontaaneja
tilanteita sekä siirtymä- ja odotustilanteita,
joissa pohtivat keskustelut jopa yksittäisten
lasten kanssa toteutuivat hedelmällisesti.
Myös leikkitilanteet antoivat samanlaisia
mahdollisuuksia keskusteluihin. Opiskelijoiden tilanteenlukutaito ja pedagoginen
mielikuvitus tuokioiden toteutuksen aikana
edesauttoivatkin demokratiakasvatuksen
mukaan ottamista.

4. Opintojakson palaute
Filosofiaa lapsille -menetelmää pidettiin
sopivana ihmisoikeus- ja demokratiakasvatukseen, vaikka sitä ei ollutkaan kovin
helppoa toteuttaa. Sekä luokanopettajaettä lastentarhanopettajaopiskelijat totesivat palautteissaan, että tämän kaltaisen
menetelmän käyttö luokassa vaatisi useampia oppitunteja ollakseen tuloksellisempi.
Opiskelijat toivat loppukeskustelussa esiin,
miten heidän mielestään olisi hienoa saada
pohdiskelu ja ihmettely näkyvämmäksi
osaksi opetusta. Menetelmän parhaana
puolena nostettiin esiin sen tavallisesti
hiljaisempia ja vetäytyvämpiä oppilaita
aktivoiva vaikutus. Lastentarhanopettajat
kokivat, että kahdeksan toimintatuokiota
on aivan liian vähän siihen, että tuloksia
olisi pystynyt havaitsemaan. Niin ikään
vaikeuksia tuotti tuokioajattelun yhdistäminen spontaaniin ihmettelyyn. Tämä
on ymmärrettävää, koska joissakin päiväkodeissa tuokioiden sisältöihin haluttiin liittää demokratiakasvatuksen lisäksi
myös numeroiden ja kirjainten opiskelua.
Useassa harjoittelupalautteessa todetaan,
että kyseessä oleva menetelmä ja aihepiiri
sopisivat hyvin koko esikoulun kattavaksi
teemaksi, jolloin lapsilla olisi mahdollisuus
omaksua työskentelymuoto.

Yhteisten keskusteluohjeiden läpikäyminen oppilaiden kanssa ennen varsinaisia
keskusteluja tuki menetelmän onnistumista, ja erityisesti mielipiteiden perustelemiseen ohjaaminen oli hedelmällistä.
Merkityksellisiksi menetelmän onnistumisen kannalta nousivat myös esimerkiksi
puheenvuorojen jakamisen käytännöt ja
istumajärjestys; istumalla piirissä kaikkien
oli mahdollista nähdä toisensa, mikä tuki
keskustelun onnistumista. Esiopetusryhmässä opetustuokioiden järjesteleminen
poikkeaa luokkatilanteesta monin tavoin.
Kuusivuotiaiden keskustelut voivat rönsyillä pois alkuperäisestä kysymyksestä jo
pelkästään siitä syystä, että lasten kielellisissä taidoissa ja keskittymiskyvyssä on
suuria eroja. Lastentarhanopettajaopiskelijat pitivät menetelmää ja varsinkin sen
käytännön toteuttamista huomattavasti
haastavampana kuin luokanopettajaopiskelijat. Kaiken kaikkiaan opiskelijat kokivat erittäin tärkeäksi sen, että menetelmää
kokeiltiin aidon opetustilanteen yhteydessä. Lisäksi filosofiaa lapsille -menetelmään tutustumiseen ja sen harjoitteluun tulee käyttää enemmän aikaa kuin,
mitä siihen nyt tässä interventiossa käytettiin.

5. Katsaus tulevaan
Opiskelijat pitivät demokratia- ja ihmisoikeusteemaa erittäin tärkeänä osana opettajankoulutusta, mutta heidän mielestään
siitä ei ole tarjolla riittävästi opintoja.
Opiskelijat toivoivat kurssista laajempaa
kokonaisuutta, joka toteutettaisiin jatkos-

sakin samaan tapaan harjoittelun yhteydessä. Aikaa aiheen käsittelyyn saisi kuitenkin olla enemmän. Interventio osoitti,
miten vaikeasta ja monitahoisesta asiasta
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa
on kysymys. Demokratia ja ihmisoikeudet
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ovat sinällään laajoja käsitteitä ja poikkeavat muista alakoulun oppisisällöistä.
Filosofiaa lasten kanssa -menetelmä vaatii
uskallusta antautua keskustelulle, jonka
suuntaa on vaikea ennustaa. Myös avoimien sokraattisten kysymysten käyttö
vaatii opettelua. Menetelmään liittyvistä
haasteista huolimatta sekä opiskelijat että
me opettajankouluttajat koimme intervention erittäin tärkeäksi ja tarpeelliseksi
osaksi opettajankoulutusta. Tekemällä siitä
osa kaikkien luokanopettajien ja lastentarhanopettajien peruskoulutusta on mahdollista viedä demokratia- ja ihmisoikeuskas-

vatusta eteenpäin myös kentälle, jokaiseen
esiopetusryhmään ja kouluun.
Miksi filosofiaa lasten kanssa -menetelmä sitten kannattaisi ottaa laajasti
opetuskäyttöön? Opettajaopiskelijoiden
mukaan menetelmä innosti erityisesti hiljaiset oppilaat osallistumaan, mikä tukee
näiden oppilaiden osallisuutta opetuksessa.
Lisäksi menetelmä kannusti oppilaita pohtimaan asioita monista eri näkökulmista ja
ilmaisemaan ajatuksiaan keskusteluissa.
Toisin sanoen menetelmä antoi oppilaille
aktiivisen toimijan roolin, jota opetussuunnitelmakin korostaa.
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