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Tutkielman tarkoitus on tarkastella sivistyskäsitettä perusopetuksen opetussuunnite lman 

perusteissa. Tutkielma pyrkii selvittämään, miten sivistys määritellään perusopetuksen 

opetussuunnitelmissa ja miten sivistykseen liittyvät pedagogiset tekijät otetaan huomioon. 

Tämän pohjalta on mahdollista rakentaa näkemys perusopetuksen ja sivistyksen yhteydestä . 

Näkemyksen avulla voidaan määritellä, minkälaista sivistystä koulu tuottaa. Lisäksi on 

aiheellista pohtia kysymyksenasettelua koulun sivistystehtävän toteutumisesta. 

Tutkielman ensimmäinen luku luo filosofisen viitekehyksen sivistykselle. Tässä yhteydessä 

käydään läpi sivistyksen perinnettä ja historiaa, sekä sivistysprosessiin liittyviä kokonaisuuks ia. 

Esiin tulee myös erilaisia näkökulmia sivistyskäsitteen muotoutumiseen ja tulkintaan liittyen. 

Lisäksi luvussa esitellään sivistyksen ilmentymistä koulutuksen näkökulmasta. Ensisija is ia 

tarkastelun kohteita ovat koulutuksen ja sivistyksen linkittyminen sekä koulutuspoliitt iset 

perspektiivit. Samalla havainnollistetaan sivistyksen kohtaamia haasteita ja käsitteelle esitettyä 

kritiikkiä. 

Seuraavassa luvussa käydään läpi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joita on 

ilmestynyt viisi kappaletta. Perusteista on poimittu keskeisimmät sivistykselliset teemat ja 

sivistyspyrkimyksiin liittyvät päämäärät. Perusteiden esittely tuo esiin perusopetuksen 

asenteelliset ja tavoitteelliset kokonaisuudet, mitkä vaihtelevat hieman aikakausien välillä. 

Tarkastelun tarkoitus on sivistyskäsitteiden löytämisen lisäksi tunnistaa ne pedagogiset 

toimintatavat, jotka tukevat sivistysprosesseja. 

Viimeisessä luvussa yhdistetään aiemmat tulkinnat ja muodostetaan olennaisimmat 

johtopäätökset. Tavoitteena on luoda kokoava katsaus sivistyksen filosofisista lähtökohdista ja 

opetussuunnitelman perusteiden sisällöistä. Ratkaiseva näkökulma on tutkia aiempien lukujen 

risteävyyttä ja niitä yhdistäviä periaatteita. Luvussa käsitellään sivistyksen määritte lyä 

perusteiden pohjalta, jota verrataan aiempiin havaintoihin. Samalla nostetaan esiin sivistys tä 

tukevat pedagogiset toimintamallit, mitkä kytkeytyvät lähdekirjallisuuteen. 

Pohdintaluvun tarkoitus on tarjota näkökanta kysymykseen: toteutuuko koulun sivistystehtävä? 

Lisäksi pohdinnan kohteena on sivistyskäsitteen tulkintaan liittyvät ongelmat ja haasteet. 

Opetussuunnitelman perusteiden analysointi ja sivistystehtävän arvioiminen tukevat 

ennakoivien päätelmien muodostamista. Näin ollen luvussa otetaan kantaa myös 

perusopetuksen kehityksen suuntaan ja sivistystehtävän täyttymiseen tulevaisuudessa. 
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1. Johdanto 

Suomen koulutusjärjestelmä on kerännyt jo pitkään huomiota ja ylistystä kansainvälises t i. 

Suomalainen koulu on ollut ylpeyden aiheena ja se on tuottanut sivistyksellisten periaatteiden 

ja pätevien opettajien johdolla monipuolisia ja kyvykkäitä oppilaita. Koulutuksen nykyinen tila 

on kuitenkin aiheuttanut huolia heikentyneestä kehityssuunnasta. Tämä on aiheuttanut 

keskustelua koulutusjärjestelmän ongelmista ja haasteista. Yle uutisoi, että erityises t i 

luonnontieteiden osaamisessa on tapahtunut taantumista. Heikentyneiden tulosten taustalla voi 

olla useita tekijöitä, esimerkiksi perhetaustaan liittyvät syyt tai lukuinnostuksen katoaminen 

(YLE, 2019). Tämä ilmiö voi toisaalta kertoa sen sivistystehtävän hylkäämisestä, mikä loi 

suomalaisen koulutuksen menestystarinan. Näin ollen sivistyskäsitteen tarkastelu 

perusopetuksen kontekstissa mahdollistaa kokonaiskuvan hahmottamisen ja johtopäätösten 

tekemisen. Tutkielman tutkimuskysymys on: 

Miten sivistys ilmenee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa? 

Tutkimuskysymykseen vastaaminen luo puitteet päätelmien rakentamiseen suomala isen 

perusopetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Vastauksen avulla voidaan määrittää, 

minkälaista sivistystä koulu tuottaa. Toiseksi olennaiseksi kysymyksenasetteluksi nousee 

koulun sivistystehtävän toteutuminen. Tätä aihetta käsittelen tarkemmin pohdintaluvussa. 

Ensimmäisessä luvussa tarkastelen sivistyksen filosofisia lähtökohtia. Tässä yhteydessä käyn 

läpi sivistyksen perinnettä ja sivistysprosessia. Keskeisemmäksi käsitteeksi nousee sivistys 

(Bildung), minkä avaaminen auttaa hahmottamaan sivistyksen mannermaista historiaa ja 

periaatteita. Esittelen myös sivistyskäsitteen erilaisia ulottuvuuksia. Sivistyksen moniulotte inen 

ymmärtäminen tukee laaja-alaisemman perspektiivin rakentamista ja on edellytys myöhempää 

tarkastelua varten. 

Seuraavassa luvussa käsittelen koulutuksen näkökulmaa. Sivistys kytkeytyy koulutukseen 

muun muassa pedagogisen kausaliteetin kautta (Siljander, 2012, s. 95). Tarkastelen opettajan 

roolia ja opetukseen liittyviä kokonaisuuksia, mitkä mahdollistavat oppilaiden sivistämisen. 

Tarkasteluun sisältyy sivistys koulutuksen avoimena ideaalina. Sivistykseen kytkeytyy lisäksi 

poliittinen osa-alue (Biesta, 2002, s. 344). Käyn läpi koulutuspoliittisia kysymyksenasette luja 

ja ongelmia sivistykseen liittyen. Koulutuspolitiikan tarkastelu luo johdonmukaisen siirtymän 

seuraavaan kappaleeseen, missä esittelen sivistyksen kohtaamia haasteita. Esiin nousee 
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sivistyksen aseman kyseenalaistaminen nykypäivän yhteiskunnassa ja mahdollisia korvaavia 

käsitteitä. 

Tämän jälkeen siirryn opetussuunnitelmien perusteiden käsittelyyn. Perusteita on organiso itu 

vuodesta 1970 lähtien, joista tuorein ilmestyi 2014. Kyseessä on koulujen toimintaa ja 

tavoitteita ohjaava asiakirja, minkä pohjalta laaditaan varsinaiset aluekohtaiset 

opetussuunnitelmat. Esittelen jokaisen viiden dokumentin keskeisimmät pedagogiset 

menettelytavat ja periaatteet, mitkä perustuvat sivistykseen. Opetussuunnitelman perusteet 

jakavat osittain yhteisen arvoperustan ja ne luovat loogisen jatkumon. Tästä huolimatta 

tekstikokonaisuuksissa esiintyy painotuseroja ja sivistyskäsitteessä on havaittavissa erilais ia 

lähestymistapoja. 

Viimeisessä luvussa tuon yhteen sivistyksen filosofisen näkökulman ja opetussuunnite lman 

perusteiden tarkastelusta syntyneet huomiot. Pyrin luomaan yhtenäisen näkemyksen 

sivistyksen määrittelystä ja siihen liittyvistä tavoitteista. Tarkastelen lisäksi sivistystä tukevia 

menetelmiä ja päämääriä, joita on mainittu perusteissa. Olennaisia käsitteitä ovat muun muassa 

rationaalinen autonomia, inhimillisyys ja itseluottamus, mitkä ilmenevät tavoitteessa kasvattaa 

itsenäisiä ja monipuolisia kansalaisia. Koulun sivistystehtävän ohella käyn pohdintaluvussa läpi 

näkökulmia sivistyskäsitteen tulkinnanvaraisuudesta sekä opetussuunnitelmien mahdollis is ta 

kehityksen suunnista. 
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2. Sivistys 

Sivistyksellä on arkikielessä hieman epämääräinen luonne ja se saa tulkitsijasta riippuen 

erilaisia merkityksiä. Laajimmassa mielessä minkä tahansa yhteiskunnallisesti hyväksytyn 

tiedon kartuttaminen voidaan nähdä sivistyksenä. Samaa pyrkimystä voidaan toteuttaa myös  

soveliaalla käyttäytymisellä tai osallistumalla sosiaalisesti korkeasti arvostettuihin tapahtumiin. 

Pedagogisessa kontekstissa ja myös tässä tutkielmassa sivistyksellä on kuitenkin toisenla inen 

määritelmä, mikä pohjautuu saksalaiseen sivistysperinteeseen. Myöhemmät maininnat 

sivistyksestä liittyvät juuri tähän jälkimmäiseen määrityksen antoon. Perinteen keskeisimmät 

piirteet ja kokonaisuudet on kuvailtu seuraavassa alakappaleessa. 

Sivistyksellä on olennainen rooli koulutuksessa ja erityisesti Suomessa sen sisältöjen 

määritykseen ovat vaikuttaneet historialliset syyt. Siljanderin (2017, s. 192) mukaan 

vieraanvallan alaisuusjaksot niin Ruotsin kuin Venäjän osalta ovat luoneet tarpeen oman 

identiteetin luomiseen, vahvan ja itsenäisen sivistyksen kautta. Sivistyksen asemaa on 

korostanut historian ja maantieteellisen sijainnin lisäksi maamme vaatimaton koko ja sen myötä 

vahva pyrkimys oman paikkansa ansaitsemiseen muiden joukossa. 

Suomi ei voi saavuttaa mitään väkivallan kautta; sivistyksen voima on sen ainoa 

selviytymisen keino. (Snellman, viitattu lähteessä Siljander, 2017, s. 193). 

Sitaatista tulee ilmi läheinen suhteemme sivistykseen ja sen tärkeys kaikessa toiminnassa. 

Osittain pakon uhalla ja paineen alla muotoutunut sivistyskäsite on tukenut sen rakentumis ta 

vaikuttavaksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Sivistykselliset periaatteet ovat olleet mukana 

koulutusinstituutioiden perustamisessa, ja niillä on ollut oma roolinsa järjestelmän 

menestymisen suhteen. Sivistykseen pyrkivät toimintamallit näkyvät koulujen tavoitteissa 

tänäkin päivänä ja voidaan olettaa, että sivistystehtävän toteuttaminen on aina ajankohtainen ja 

tärkeä pyrkimys. 

2.1 Sivistyksen perinne ja sivistysprosessi 

Nordenbo (2002, s. 341) kirjoittaa, että sivistys on kuva jostain ideaalista, mihin ihminen pyrkii. 

Tähän pyrkimykseen päästään kasvatuksen tai opetuksen avulla, johon yksilön on osallistut tava 

aktiivisesti. Gur Ze’Ev huomauttaa, että sivistystä ei kuitenkaan voida redusoida 

yksinkertaiseen tai yksiulotteiseen oppimiseen koulussa. Kyseessä on itsensä kultivoimista eli 

sisäisen hengen tai sielun kehittämistä. Olennaista on yksilön subjektiivisuus ja itseensä 
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suuntautuminen, mikä osaltaan edistää autonomista toimintaa (Gur Ze’Ev, 2002, s. 391). 

Nordenbo esittelee sivistyksen ideasta poikkeavat termit upbringing ja teaching (unterricht). 

Näiden käsitteiden avulla voidaan hahmottaa sivistyksen olemusta ja sen merkitysulottuvuuks ia 

eri aikoina. Upbringing pitää sisällään ajatuksen nostamisesta tai kohottamisesta. Varsinkin 

keskiajalla uskonnon tehtävä oli pelastaa syntiset kadotuksen uhasta erilaisilla opetuksilla. 

Teaching (unterricht) sen sijaan viittaa toiseen suuntaan ja tarkoittaa tiedon jakamista alemmas. 

Moderniin aikaan tultaessa sivistys on jotain, mitä voidaan yksinkertaisesti jakaa alemmalla 

tasolla oleville, eli vähemmän oppineille (Nordenbo, 2002, s. 342–343). Sivistyskäsitteemme 

perustuu juuri mannermaiseen perinteeseen. Tässä tapauksessa sivistysprosessi keskittyy 

ensisijaisesti oppilaaseen ja hänen muokkaamiseensa. Opettajan ja oppilaan vuorovaikutus on 

epäsymmetrinen, eli opettaja omaa sellaisia kykyjä ja taitoja, joita oppilaan on vielä hankittava. 

Tästä huolimatta vuorovaikutussuhde on tasapainoinen ja oppilaan potentiaali huomioidaan 

sivistyskykyisyyden kautta. Oppilasta ei ennakkoluulottomasti aliarvioida ja pidetä heikomman 

luokan edustajana. Sivistys ei myöskään yksinkertaista sivistysprosessia täysin suoraviivaiseen 

transaktioon, jolloin sivistys näyttäytyy joltain valuutan kaltaiselta konseptilta, jota opettaja voi 

halutessaan jakaa oppilaille. Sivistäminen on lopulta monimutkainen ja jatkuva prosessi, jonka 

tuloksista ja vaikutuksista emme voi olla etukäteen varmoja (Nordenbo, 2002, s. 343). 

Mahdollisimman aito ja luonnollinen koulutus ja sivistys perustuvat nimenomaan saksalaiseen 

perinteeseen (Nordenbo, 2002, s. 345–346). Jo antiikin Kreikassa täysivaltaiseen sivistykseen 

katsottiin kytkeytyvän spesifien tietojen sijaan useiden oppiaineiden hallitseminen. Sivistyksen 

tavoite oli kehittää ihmistä hänen luonteensa mukaisesti, mutta samalla kuitenkin huomio iden 

yhteiskunnan periaatteet, jotta tasapaino yksilön ja yhteisön välillä säilyisi. Humboldt korostaa 

sivistyksen tavoitteeksi harmonisen kokonaisuuden luomisen, jossa yksilön kyvyt ja 

ominaisuudet saavuttavat täyden kukoistuksen. Sivistäminen vaatii oppilaan vapauden tunnetta 

ja kokemusta yksilöllisenä olentona, mutta yksinään se ei riitä. Olennaista on myös olla tiiviissä 

vuorovaikutuksessa maailman kanssa, jotta oppilaan on mahdollista kultivoida itseään ja 

kehittää kykyjään. Toisin sanoen sivistyksen tarkoitukseksi voidaan nähdä ainutlaatuisen 

yksilön liittäminen maailmaan tai yleiseen objektiivisuuteen, muodostaen tasapainoisen ja 

autonomisen kokonaisuuden. Käytännön tilanteissa voidaan törmätä ongelmallis i in 

toimintamalleihin, jotka eivät toteuta yksilöllisyyttä tai objektiivisuutta vaaditulla tavalla. 

Mikäli sivistäminen tapahtuu liian suljetusti ja ilman kontaktia maailmaan, voi lopputuloksena 

olla riittämätön yhteys objektiivisuuden kanssa. Toisaalta jos sivistämisen tarkoitus on 

pelkästään luoda jotain hyödykkeellistä arvoa ennalta määritettyihin tarpeisiin, niin ongelmaks i 
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muodostuu yksilöllisyyden katoaminen. Aiemmin mainittu harmoninen kokonaisuus viittaa 

ennen kaikkea yksilöllisyyden ja objektiivisuuden tasapainoon, jolloin oppilaan minuuden ja 

ulkopuolisen maailman on oltava symmetrisessä vuorovaikutussuhteessa (Nordenbo, 2002, s. 

350). 

Siljanderin ja Sutisen (2012, s. 3) mukaan sivistyksen juuret ovat 1700-luvun saksalaisissa 

filosofisissa ja pedagogisissa traditioissa. Tällöin sivistykseen liitettiin vahvasti hengellisyys ja 

sielu. Sivistys koettiin hengellisenä kultivointina ja sielun kehittämisenä. Ajatus sielusta sai 

tässä näkökulmassa osittain konkreettisen olomuodon. Sielua verrattiin muun muassa peltoon, 

mikä tarvitsee jatkuvaa työstämistä ja huolenpitoa, jotta se voisi tuottaa jotain haluttua 

ominaisuutta. Gur Ze’Evin mukaan sivistyksen tarkoituksena on jokaisen yksilön ihmisyyden 

täysi kehittyminen, mikä johtaa lopulta ihmisyyden täydentymiseen kollektiivisella tasolla. 

Tällöin teemme mahdolliseksi humaanimman yhteisön, mikä koostuu autonomisista ja luovis ta 

yksilöistä (Gur Ze’Ev, 2002, s. 399). Sivistys voidaan nähdä koko elämän mittaisena 

prosessina, minkä todellista loppupistettä on mahdotonta saavuttaa. Modernista 

sivistyskäsitteestä on hioutunut osittain pois hengellisyyteen ja sielullisuuteen liittyviä 

ulottuvuuksia. Modernimman sivistyksen peruspilareiksi muodostuvat ajatukset luovasta 

prosessista ja yksilön kehittymisestä. Sivistysprosessissa korostuu yksilön itsensä 

toteuttaminen kulttuurisessa ympäristössä ja samalla pyrkimys kehittyneempään 

elämänmuotoon. Comenius tuo esiin tämän suuntaista näkökulmaa määritellessään sivistyksen 

itsemuotoutumiseksi kohti korkeampaa ihmisyyttä. Samalla hän painottaa pedagogisen tuen 

tarvetta eli tarvitsemme koulutusta sen saavuttamiseen. Myös Kant alleviivaa pedagogisen 

interaktion ja koulutuksen roolia aidoksi ihmiseksi tulemisessa. Erilaiset pedagogiset 

instituutiot ovat siis kriittisessä asemassa sivistyksen luomisessa (Siljander & Sutinen, 2012, s. 

4). 

Sivistykseen liittyy olennaisesti tavoitteelliset kasvatusyritykset (Siljander, 2000, s. 8) 

Sivistysprosessit eivät tapahdu luonnollisesti itsestään, joten tarvitsemme kasvatusta 

toteuttamaan ja ohjaamaan niitä. Tästä vuorovaikutuksesta syntyy jännite kasvatettavaa 

kohtaan. Kantin mukaan sivistys on moraalisen ja henkisen täysivaltaisuuden ja itsenäisyyden 

tavoittelua. Toisin sanoen sivistysprosessin tuotos on vapaampi ja inhimillisempi yksilö . 

Kasvatus sen sijaan on jotain tavoitteellista toimintaa, millä pyritään vaikuttamaan 

kasvatettavan ominaisuuksiin ja maailman näkemyksiin. Kasvatusyrityksiä voidaan luonnehtia 

myös ulkoisesti kohdistuvana pakkona, jolloin kasvatettavan on alistuttava kasvattajan 
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toimintoihin. Sivistysprosessien ja kasvatuksen sisältämä jännite tai ristiriita on vapauden ja 

pakottamisen tasapainoilua. Kant käyttää tästä ilmiöstä termiä pedagoginen paradoksi 

(Siljander, 2000, s. 8). 

Sivistys on prosessi, missä ihminen siirtyy määrittömästä tilasta johonkin määritettyyn 

muotoon, kasvatuksen avulla (Siljander, 2000, s. 29). Løvlie ja Standish kuvailevat sitä itsensä 

liittämisenä maailmaan. Prosessi kasvattaa sisäisiä voimia kehittämällä yksilön persoonaa  

(Løvlie & Standish, 2002, s. 318). Lähtökohtana sivistykselle voidaan ja täytyy pitää 

kasvatettavan kykyä onnistua tässä prosessissa. Tämä potentiaali, eli ihmisen sivistyksellisyys 

on Herbartin määrittelemä pedagoginen käsite, joka mahdollistaa sivistysprosess in 

läpikäymisen (Siljander, 2000, s. 26). Siljander esittää kaksi erilaista näkemystä 

sivistysprosessin päämääristä. Herbartin mukaan tarkoitus ei ole kehittää jo olemassa olevia, 

luonnollisia ominaisuuksia, vaan prosessissa tapahtuvat kokemukset ja sitä kautta hankitut 

kyvyt ovat olennaisia. Toisaalta Kant korostaa sivistyksen tehtävänä muun muassa ajattelun ja 

kuvittelukyvyn tehostamista, eli juuri luonnollisten kykyjen kultivoimista (Siljander, 2000, s. 

29). 

Sivistysprosessi tarjoaa käsitteenä osuvan kuvauksen sivistyksen luonteesta. Prosessi viittaa 

nimenomaan jatkuvaan toimintaan ja sivistyksen uudelleen määrittelyihin. Sivistysprosess in 

eteneminen avaa kasvatettavalle uusia mahdollisuuksia, mutta myös niihin liittyviä haasteita. 

Uudet näkökulmat tuovat esiin aiemmin piilossa olevia ongelmia. Tietomme karttuessa 

johonkin asiakokonaisuuteen liittyen, ymmärrämme sen todellisen laajuuden paremmin. Tämän 

seurauksena olemme tietoisia siitä tiedon määrästä, mitä emme vielä hallitse. Toisin sanoen 

mitä enemmän kasvatamme tiedollisia resursseja, sitä vähemmän tiedämme tosiasiassa. 

Sivistettävään yksilöön liittyy sekä tarvittavia kykyjä että määrittämätöntä keskeneräisyyttä.  

Siljander (2000, s. 33) kertoo, että kasvatettavan täytyy olla sivistyskykyinen, mutta kuitenk in 

kyvytön toteuttamaan sivistysprosessia täysin itsenäisesti. Rajakaltion mukaan tämä vapauden 

ja pakon ristiriita on keskeinen elementti sivistyksessä. Olennaista on toteuttaa yksilöll is iä 

pedagogisia ratkaisuja, jotka ovat riippuvaisia tilanteesta ja tapauksesta. Pedagogisen toiminnan 

tulee tasapainotella määrättyjen kasvatuksellisten yritysten sekä itsenäisen työnteon välillä  

(Rajakaltio, 2012, s. 56). Näin ollen kasvattaja tai opettaja omaksuu vastuuta prosessin 

toteutuksesta. Tämän vastuun lisäksi kasvattajan tehtävänä on ohjata sivistysprosess ia 

mahdollisimman luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti. Olennaista on suhteellisuus 

kasvatettavan kokeman vapauden ja kontrollin kokemisessa. Kasvatettavan täytyy olla 
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tarpeeksi vapaa määrittämään itseänsä ympäröivässä maailmassa mutta kuitenkin kasvattajan 

tarjoaman kehyksen sisällä (Siljander, 2000, s. 33). Toisin sanoen kasvattaja luo kasvatettavalle 

työkaluja sivistyksen mahdollistamiseen ja samalla vaatii häntä itsenäiseen toimintaan. Näin 

ollen sivistys on jotain, mikä konkretisoituu pedagogisessa vuorovaikutuksessa ja niihin 

liittyvissä kokemuksissa. Tämän näkökulman mukaan sivistys ei ole olemassa annettuna, vaan 

se näyttäytyy Herbartin ajatusten mukaisesti käytännön tilanteissa. 

Sivistysprosessia kuvailee avoin ja tuntematon ulottuvuus (Siljander, 2000, s. 36). 

Sivistysprosessin osapuolet, eli kasvattaja ja kasvatettava, eivät voi olla täysin tietoisia sen 

tarkasta muotoutumisesta, mikä tekee tulosten ennakoinnista haastavaa. Sivistystä ei tulisikaan 

tämän takia käsittää välineenä jollekin tietylle päämäärälle, sillä prosessit ovat hyvin 

yksilöllisiä. Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin sivistyksen ajallinen ulottuvuus: nykyisen 

tilanteen ja tulevaisuuden eroavaisuudet. Sivistys mahdollistaa sen, että kasvatettava ja hänen 

sukupolvensa voi olla jotain, mitä nykyinen yhteiskunta ei ole. 

Olennaiseksi asiaksi sivistyksessä nousee kasvatettavan omatoimisuus. Bennerin mukaan 

sivistykseen pyrkivä ihminen määrittää ja muokkaa itseänsä suhteessa maailmaan (Siljander, 

2000, s. 64). Tämä vaatii kasvatettavalta tietynlaista aktiivisuutta ja spontaanisuutta, jotka 

voivat ilmentyä esimerkiksi luovuutena ja tuottavuutena. Siljander ilmoittaa, että modernissa 

sivistyskäsitteessä painottuu nimenomaan ihmisen ja maailman välinen suhde, mikä korostaa 

spontaniteetin ja reseptiviteetin tärkeyttä. Sivistyksen yhdeksi tavoitteeksi voidaan määritellä 

rationaalinen ihminen, joka osaa toimia itsenäisesti maailmassa. Ihmisen ja maailman 

vuorovaikutussuhde voidaan nähdä kaksisuuntaisena: ihminen määrittää toiminnallaan 

ympäröivää maailmaa ja ympäröivä maailma määrittää ihmisen muotoutumista ja olemusta  

(Siljander, 2000, s. 64). 

Reichenbach määrittelee sivistysprosessin testiksi tai kokeeksi. Tämä lähestymistapa korostaa 

prosessin arvaamattomuutta ja abstraktia luonnetta. Tieteellisten testien tai kokeiden tapaan 

sivistysprosessin lopputuloksesta ei voida olla varmoja. Tilanteesta riippuen testit voivat ylittää 

odotukset tai vaihtoehtoisesti niiden anti voi olla täysin mitätön tai epäolennainen. Tästä 

johtuen voidaan perustellusti väittää, että kaikki tieteelliset testit eivät lisää tietoa. Mikäli 

käytämme samaa logiikkaa sivistysprosessien tulkintaan, niin tuloksena ei aina ole itsensä ja 

maailman kehittäminen. Toisin sanoen, sivistysprosessi voi epäonnistua. Sivistymisen 

mahdollisuutena voidaan pitää itsenäisyyttä, kykyjä, suvereniteettia ja onnellisuutta mutta 

prosessi voi johtaa myös saamattomuuteen, kyvyttömyyteen, suvereniteetin katoamiseen ja 
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onnettomuuteen (Reichenbach, 2002, s. 412–413). Kenties tämän takia sivistystä ei tulis i 

käsitellä pelkästään optimistisesti. Voidaan kuitenkin esittää argumentti, että negatiivis ia 

seurauksia edeltävä sivistys oli epätäydellistä, eikä sitä voi kutsua oikeaksi tai aidoksi 

sivistysprosessiksi. Sivistyksen perinteissä kuitenkin korostuu idea itsetarkoituksellises ta 

toiminnasta, millä ei ole ennalta määriteltyjä päämääriä. Mikäli tavoitteita ei ole asetettu, niin 

miten voimme uskottavasti tehdä erottelun oikean ja viallisen sivistyksen välillä? 

Mortensenin (2002, s. 440) mukaan Hegel käsittää sivistyksen yksilön irtautumisena luonnosta , 

mikä kasvattaa itseensä kohdistuvaa tietoisuutta ja sen myötä mahdollistaa uuden 

kokemusmaailman muodostamisen. Tämä korostaa sitä ajatusta, että ihminen ei ole luonnon 

armoilla, vaan määrää itse kehityskulkunsa. Ihminen siirtyy asioiden kuluttamisesta asioiden 

luomiseen. Luomalla asioita, ihminen luo itsensä, mikä korottaa hänet välittömästä olemises ta 

universaaliin tilaan. Mortensen (2002, s. 455) kirjoittaa, että sivistystä tapahtuu, mutta samalla 

esittää kysymyksen aidoista vaikuttamismahdollisuuksista. Voimmeko todella vaikuttaa 

sivistysprosesseihin ja millä tavoin? Løvlie (2002, s. 467) kirjoittaa, että koulun kontekstissa 

sivistysprosessia ohjaa yksilön ja kulttuurin yhdistäminen. Oppilaille tulisi mahdollistaa luova 

lähestymistapa kulttuurisiin kokemuksiin, mikä mahdollistaa kokonaisuuksien uudelleen 

muotoilun. Olennaista on myös itsensä kultivoinnin ja moraalisuuden vahvistaminen, jotka 

edesauttavat sisäisen vapauden vahvistumista ja sivistysideaalin muotoutumista. Koulutus on 

sivistämisen ensisijainen keino, mutta ajankohtaisena riskinä on sen toteuttamisen 

luovuttaminen medialle ja markkinoille. Monopolisoivat tendenssit ovat nousseet 

vaihtoehtoiseksi uhkakuvaksi todelliselle sivistykselle (Mortensen, 2002, s. 455). 

Suomalaiseen sivistyksen perinteeseen voidaan liittää viisi merkittävää määrettä (Miettinen, 

2016, s. 58–59). Määreisiin sisältyy kolme periaatetta: järjellisyys, tasa-arvo ja 

sosiokulttuurisuus ja lisäksi käsitteet persoonan monipuolisesta kehityksestä ja 

universaalisuudesta. Käytännön toiminnassa kyseisillä määreillä viitataan muun muassa 

pyrkimyksiin tiedolliseen ja moraaliseen itsenäisyyteen, syrjinnän vähentämiseen ja 

kansalaiseksi kasvamiseen sekä vuorovaikutuksen ja toimijuuden kehittämiseen. Lisäksi 

olennaista on tunteet ja kokemukset sekä inhimillisyys ja kollektiivinen toiminta yhteisten 

haasteiden edessä (Miettinen, 2016, s. 59). Määreitä voisi tarkastella vielä syvemmin ja niitä 

on myös mahdollista tulkita hieman eri tavoin, mutta mielestäni ne tarjoavat tarpeeksi 

perustellun lähtökohdan sivistykselle. Koen, että näiden määreiden edes osittainen 

tunnistaminen tai käyttäminen on tärkeää erilaisissa kannanotoissa, mikäli niissä halutaan tai 



12 

 

tavoitellaan aitoa sivistystä. Päinvastoin, mikäli kaikki edellä mainitut määreet sivuute taan 

täysin, on hyväksyttävää kyseenalaistaa toiminnan todelliset intressit. 

Rantala kirjoittaa, että sivistyksessä korostuu ulkoapäin tapahtuva vaikuttaminen, mikä ilmenee 

kasvatuksessa ja koulutuksessa. Kasvattajan tai opettajan lisäksi koko muu ympäristö antaa 

omia vaikutteita sivistysprosessin muotoutumiseen. Tämä näkyy muun muassa perinteiden ja 

kulttuurin siirtämisessä sukupolvelta toiselle. Onnistuneen sivistysprosessin takaamiseks i 

sivistettävän yksilön tulee vastaanottaa nämä erilaiset näkökulmat ja merkitykset, mutta myös 

ymmärtää ne. Koulussa tapahtuva ja rakentuva sivistys on osa suurempaa kokonaisuutta. 

Koulusivistys ei siis voi taata todellista sivistystä, mutta se antaa ehjän perustan koko elämän 

mittaiselle prosessille. Tässä prosessissa on lopulta kyse ihmiseksi tulemisesta kohti 

inhimillisyyden ideaalia. Tätä ideaalia ei voida kuitenkaan täysimittaisesti koskaan saavuttaa. 

Korkeampaan inhimillisyyteen liittyy muun muassa tietoisuus yleisestä ja sen hyväksi 

toimiminen. Sivistyksen ja inhimillisyyden yksi tavoitteista onkin siirtyminen 

itsekeskeisyydestä sellaisiin ajattelutapoihin, mitkä korostavat yhteistä hyvää. Tämä voi 

ilmentyä aktiivisuudessa yhteiskunnan asioiden suhteen, perheen ja läheisten hyvinvoinnin 

turvaamisessa sekä omien taitojen ja tietojen käyttäminen tieteessä ja tutkimuksessa (Rantala, 

2006, s. 7–9). 

Sivistykseen voidaan nähdä kuuluvan kolme vyöhykettä (Rantala, 2006, s. 5). Ensinnäkin kyse 

on yksilön sivistyksestä, eli sivistettävän vastuu ja yksilöllisyys ovat keskeisiä tekijöitä 

sivistysprosessissa. Olennaista on lisäksi yksilön toiminnallisuus ja aktiivisuus. Erityises t i 

ulospäin suuntautuva kiinnostus ja valppaus ovat kriittisiä lähtökohtia. On myös syytä korostaa 

sivistyksen abstraktia luonnetta. Kyse ei ole jostain tietystä ominaisuudesta, vaan sitä voidaan 

ennemmin pitää perspektiivinä tai asenteena. Sivistyksen avulla voimme orientoitua moderniin 

kulttuuriin, mikä alleviivaa sivistysprosessin jatkuvuutta (Rantala, 2006, s. 6–7). Yksilöt ovat 

tekemisissä kulttuurin kanssa koko elämänsä ajan, minkä vuoksi orientoituminen on jatkuvaa 

ja intensiivistä. Näin ollen sivistysprosessia voidaan kokonaisuudessa kuvailla koko elämän 

kestäväksi kouluksi. Jatkuva uudelleen orientoituminen terävöittää pyrkimystä ja tarvetta oman 

ajan ja sen luonteen tuntemiseen. Samalla se vaatii yksilöltä valppautta ja kiinnostus ta 

ympäröivää maailmaa kohtaan. 

Ulvikin, Kvamin ja Eiden mukaan sivistykselle ei voida asettaa lopullista päämäärää tai 

tavoitetta. Nimensä mukaisesti sivistysprosessi on tapahtumaketju, missä tarkoitus on itse 

toiminnassa ja sen myötä ihmisenä kasvamisessa. Voidaan ajatella, että koulutus on jotain 
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konkreettista, mitä yksilöt omistavat. Sen sijaan sivistys kiinnittyy kysymykseen yksilön 

olemuksesta ja identiteetistä ja siitä, miten hän käyttää hankkimaansa koulutusta. On olennais ta, 

että opettajat tukevat oppilaiden sivistysprosessia, vaikka tuloksista ei voida olla varmoja ja 

koska ne ilmenevät yksityiskohtaisemmin vasta tulevaisuudessa. Prosessin tukemisessa 

keskeistä on mielenkiinnon herättäminen oppisisältöihin ja niiden rakentaminen 

merkitykselliseksi oppilasta kohtaan. Sivistysprosessin tarkoitus on kehittää yksilön taitoja ja 

kykyjä jotain ideaalia kohden. Ideaali kytkeytyy sivistyksen perinteeseen ja nykyisiin ilmiöihin, 

joten vuoropuhelu yksilön ja kulttuurin kanssa on tärkeää. Vuoropuhelun tarkoituksena on tulla 

osaksi kulttuuria mutta myös kyseenalaistaa sitä ja liikkua sen yli, mikä edellyttää itsenäistä ja 

autonomista toimintaa. Toisin sanoen opetus avaa maailman oppilaalle ja samalla oppilas 

avautuu maailmaan (Ulvik ym., 2021, s. 1328). 

Sivistys tulisi nähdä ennen kaikkea kykynä jatkuvaan oppimiseen ja taitona suhtautua avoimesti 

ongelmiin ja haasteisiin (Linturi, 2008, s. 42). Sivistys on lisäksi kykyä ymmärtää ilmiöitä ja 

tapahtumia ja niiden välisiä merkityksiä. Toisin sanoen sivistys on kokonaisuuksien välisten 

yhteyksien tarkastelua ja hahmottamista. Sivistymätön yksilö pystyy havaitsemaan 

kokonaisuuksia, mutta ei kykene näiden yhteyksien määrittämiseen. Koulutus tarjoaa perustan 

sivistykselle kehittämällä yksilöiden oppimiskykyä, joita he voivat hyödyntää yhteisön hyväksi 

(Linturi, 2008, s. 42). Koulutus voisi tarvittaessa keskittyä suoraan yhteisölliseen oppimiseen 

ja olennaisten kollektiivisten taitojen kehittämiseen, mikäli se on sivistyksen lopullinen 

tarkoitus. Tämä kuitenkin poistaisi sivistyksen yksilöllisen ulottuvuuden ja samalla heikentäi s i 

yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä. Voidaan ajatella, että yhteisö toimii 

parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli jokainen jäsen on itsenäinen ja vastuullinen yksilö. 

2.2 Sivistyskäsitteen eri ulottuvuudet 

Rantalan mukaan suomalaiseen sivistyskäsitteeseen liittyy olennaisesti inhimillisyys, valistus, 

kulttuuri ja erityisesti saksalaisen sivistysperinteen sisältämät lähtökohdat ja näkökulmat. 

Englannin kielellä sivistyskäsitteemme tavoittaa parhaiten termeillä culture, education ja self-

formation. Suomalaiseen sivistyksen perinteeseen ei niinkään kuulu idea muotoutumises ta, 

mutta käsitteen sisältö on vahvasti yhteydessä mannermaiseen traditioon (Rantala, 2006, s. 3–

4). 

Käsitykset sivistykseen liittyen ovat muuttuneet uskonnollisista maallisiksi (Miettinen, 2016, s. 

59). Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan erityisesti kristilliset arvot olivat keskiössä 
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sivistystä tulkittaessa. Tällöin sivistyneen ihmisen katsottiin kiinnittävän huomio ta 

ympäristöön, luontoon ja toisiin ihmisiin. Sivistys oli eräänlaista epäitsekkyyttä. Siirtymä 

kilpailuvaltioksi aiheutti muutoksia tavoiteltaviin ja ihannoituihin ominaisuuksiin, jotka 

osaltaan myös vaikuttivat sivistyskäsitteen päivittämiseen. Uudet olosuhteet korostivat 

valtioiden ja yksilöiden kilpailua tasa-arvon ja demokratian kustannuksella. Esiin nousi erilais ia 

kilpailukyvyn mittareita ja valtioita asetettiin järjestykseen tiettyjä kriteerejä noudattaen. 

Ongelmaksi muodostui ristiriita sivistyksen ja talouden välillä: ovatko käsitteet toisiaan 

poissulkevia tai aiheuttaako toisen vahvistaminen toisen heikentämistä? Johdonmukaises t i 

tarkasteltuna sivistyksen ja talouden välillä ei kuitenkaan esiinny vastakkaisuutta. Työllä ja sen 

myötä talouskasvulla on yhteys sivistysprosessiin esimerkiksi moraalin vahvistumisen ja 

osaamisen lisäämisen kautta. Snellmanin mukaan sivistys ja talous voidaan nähdä toistensa 

edellytyksinä (Miettinen, 2016, s. 69). Sivistys ja taloudellinen kehitys tukevat ja ylläpitävät 

toisiaan koulutuksen ja hyvinvoinnin avulla. Tätä näkökulmaa voidaan pitää yhtenä 

hyvinvointivaltion keskeisimpänä piirteenä. On mahdollisesti ajankohtaista pohtia, että tulis iko 

nykyään keskittyä kilpailuvaltio-periaatteiden sijaan hyvinvointivaltion sisältämiin 

lainalaisuuksiin. Kenties näin tekemällä todellinen kilpailukyky kasvaisi tehokkaammin 

pidemmällä aikavälillä. 

Sivistyskäsite on muuttunut ajan saatossa ja saanut siitä johtuen erilaisia tulkinnall is ia 

ulottuvuuksia. Rantala mainitsee, että antiikin aikana sivistys näyttäytyi enimmäkseen 

monipuolisina tietorakenteina. Sen ajan ihmiset pitivät ymmärrystä tieteestä, historiasta ja 

taiteesta sivistyksen huippuna. Myöhemmin sivistyksessä on korostunut humanistinen ja 

yleisinhimillinen luonne laajan tiedon omaksumisen sijaan. Sivistyksen tehtävä kulttuur in 

siirtämisessä ja jatkamisessa on myös tullut laajemmin esille. Sivistys ja kulttuuri ovatkin aina 

läheisessä vuorovaikutussuhteessa ja mahdollistavat kollektiivisen sivistymisen edistämällä 

yksilöiden kultivoitumista. Yleisinhimillisen sivistyksen lähtökohtana on kansakuntien 

sivistys, mikä muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden (Rantala, 2006, s. 11). Kollektiivisuudes ta 

huolimatta kansakuntien sivistys pohjautuu kuitenkin omaan ympäristöön ja kansallishenkeen, 

mikä mahdollistaa toisistaan hieman poikkeavia sivistyskäsitteitä. Toisaalta Oelkersin mukaan 

(Bauer, 2003, s. 211) sivistyksellä on ollut perinteisesti marginaalinen suhde demokratiaan. 

Saksalaisessa pedagogian historiassa sivistys korostui sisäänpäin kääntyneenä ilmiönä, mikä 

auttoi luomaan uudenlaista sosiaalista todellisuutta. Sivistyksen avulla yksilöt kykenivät 

irtautumaan valtiojohtoisesta koulutuksesta ja keventämään otetta humanismista, millä oli 
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kansallinen taakkansa. Näin ollen sivistykseen ei katsottu sisältyvän poliittisia ulottuvuuksia tai 

selkeää yhteyttä demokratiaan (Bauer, 2003, s. 211). 

Sivistystä voidaan lähestyä kolmesta erilaisesta näkökulmasta (Linturi, 2008, s. 42–43). Sitä 

voidaan pitää oppimisena, yhteiskunnallisena toimintana tai prosessina, mikä jatkuu koko 

ihmisen elämän. Sivistyksen oppimiskäsitteeseen sisältyy kolme vaihetta: uuden asian 

oppiminen, suhteen muodostaminen opittuun ilmiöön ja tuotetun tiedon tai taidon käyttäminen 

ja soveltaminen. Sivistys yhteiskunnan kontekstissa lähtee liikkeelle yksilöiden persoonan 

kasvusta. Tällöin sivistyksen tarkoitus on tuottaa kansalaisia, jotka pyrkivät toiminnallaan 

yhteiseen hyvään. Olennaista on kansalaisten välinen dialogi ja tasa-arvon kunnioittaminen. 

Perinteinen näkemys sivistyksestä elinikäisenä prosessina perustuu Snellmanin ajatuksiin 

(Linturi, 2008, s. 42). Jatkuva prosessi muodostaa kansakunnan identiteetin ja luo yhteisö ihin 

solidaarisuutta korostavan hengen. Modernimpi näkemys elinikäisestä prosessista korostaa 

laajempaa näkemystä ja pyrkii turvaamaan globaalin menestymisen, muun muassa talouden ja 

kulttuurin avulla. 

Linturi kertoo, että perinteinen itsearvoinen sivistysidea on muuttunut hyötynäkökulmaa ja 

käytännöllisyyttä korostavaksi sivistyskäsitteeksi. Työelämä on ottanut haltuunsa elinikä isen 

oppimisen vastuun koulutuksen sijaan. Yhä kriittisemmäksi kokonaisuudeksi muodostuva 

kansainvälinen kilpailukyky on aiheuttanut koulutuksen hienosäätöä työelämän motiivien 

mukaan. Perinteisen yleissivistyksen ja kompetensseihin perustuvan ammattisivistyksen 

välinen ero ei ole enää niin itsestään selvä. Nopeasti muuttuva tilanne vaatii 

koulutusjärjestelmiä toteuttamaan joustavia ratkaisuja, jotka keskittyvät laajempien rakenteiden 

sijaan yksittäisiin tekijöihin (Linturi, 2008, s. 66). Tämän kaltaiset ratkaisut voivat tuottaa 

hetkellistä menestystä mutta pidemmällä aikavälillä vaikutukset voivat olla olemattomia tai 

jopa negatiivisia. Koulutusjärjestelmä luovuttaa jokaiselle mahdollisuuden yksilöllis ten 

tarpeiden täyttämiseen. Voidaan kysyä, murentaako tämä kansakunnan yhteistä sivistyksen 

pohjaa ja luoko se kapea-alaisia suoriutujia, joiden kompetenssit tai kyvyt eivät ole 

monipuolisesti sovellettavissa. 

Ahosen (2018, s. 277) mukaan sivistyskäsitteen merkitykset voidaan jakaa erilais i in 

ulottuvuuksiin. Sivistys voi olla itsessään toiminnan päämäärä tai sitä voidaan käyttää välineenä 

johonkin eriävään tavoitteeseen. Sivistystä voidaan pitää yksilön henkilökohtaisena 

ominaisuutena tai kollektiivisella tasolla yhteisön resurssina. Lisäksi voidaan puhua 

sivistyksestä kansallisessa kontekstissa tai globaalilla, universaalilla tasolla. Näiden 
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ulottuvuuksien esiintyminen ja käyttäminen voi vaihdella paikallisesti mutta myös ajallises t i. 

Ahonen kirjoittaa, että sivistyksen erilaisia tulkintatapoja voidaan löytää Suomen 

koulutuspoliittisesta historiasta. Hyvinvointivaltion rakentamisen aikoihin, jolloin myös 

peruskoulu muotoutui, sivistystä pidettiin ensisijaisesti yhteisön voimavarana. Sivistykses tä 

haluttiin tasa-arvoinen mahdollisuus, joten oppilaitoksissa muodostettiin yhtenäisiä luokkia 

tasoryhmien sijaan. Tarkoitus oli jakaa ja kasvattaa sivistystä mahdollisimman laajasti. Tässä 

yhteydessä nousee esiin talouden ja sivistyksen rinnakkaisuus. Ovatko käsitteet toisiaan 

poissulkevia kokonaisuuksia vai onko ne mahdollista yhteensovittaa (Ahonen, 2018, s. 296)? 

Voidaan ajatella, että talouspainotteinen sivistys ei ole tarpeeksi vaikuttavaa tai tehokasta. 

Toisaalta sivistyksen toteuttaminen ja järjestäminen lainkaan taloudellisen puolen 

huomioimista, ei ole kovin kestävällä pohjalla, tai edes lainkaan realistista. Mielestäni tämän 

seikan takia talous ja sivistys tai koulutus yleisesti tulisi pitää tasapainossa. On helppoa 

kuvitella, että pelkästään sivistämiseen keskittynyt koulutuspolitiikka loisi ideaalin ja 

tehokkaan yhteiskunnan. Resurssien viisas hyödyntäminen ja tietyn taloudellisen kehyksen 

sisällä toimiminen mahdollistaa kuitenkin juuri ne pitkäjänteiset ratkaisut, joilla on 

kokonaiskuvan kannalta eniten merkitystä. Samalla sivistystä voidaan jakaa mahdollisimman 

laajalle asiakaskunnalle, mikä edistää koulutuksen tasa-arvoa. 

Yhteisön voimavarojen lisäksi sivistystä pidettiin välineellisenä ominaisuutena Suomessa 

hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan (Ahonen, 2018, s. 287). Sivistys näyttäytyi tiedon 

työstämisen taitona ja tiedonhankinnan strategiana. Samoihin aikoihin oppisisältö jä 

laajennettiin, kun kansalaisten nähtiin olevan velvollisia oppimaan kotimaan asioiden lisäksi 

koko maailman tilanteesta ja tapahtumista. Sivistys määriteltiin kykynä mittavien kirjallis ten 

tietojen hahmottamiseen ja sisäistämiseen (Ahonen, 2018, s. 291). Sivistynyt ihminen oli toisin 

sanoen niin sanottu kirjaviisas, joka hallitsi erilaisia asiakokonaisuuksia ja niihin liittyviä 

yksittäisiä tietorakenteita. Tämä kuvaus eroaa olennaisesti perinteisen sivistyskäsit teen 

luonteesta. Sivistykseen ei liitetty itsensä syvällistä kultivoimista, ihmiseksi kasvamista tai 

inhimillisyyden vahvistamista. Kirjaviisauteen perustuvaa sivistynyttä ihmistä voidaan pitää 

itsenäisenä ja monipuoliseen ajatteluun kykenevänä toimijana, mutta tämä merkityksenanto ei 

kuitenkaan tavoita sivistyksen alkuperäisiä ulottuvuuksia. 

Ahonen (2018, s. 292) kirjoittaa, että kilpailuvaltioksi siirryttäessä Suomessa tapahtui 

merkittäviä muutoksia koulutukseen ja sivistyksen käsitteeseen liittyen. Kouluihin kohdistui 

kansainvälinen suorituspaine, mikä kannusti taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä 
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alleviivasi kysymyksiä yhtenäisen ja kansallisen sivistyksen tarpeellisuudes ta 

kilpailukeskeisessä asetelmassa. Tällöin katsottiin erityisten ja hienojakoisten kompetenssien 

olevan tärkeämpiä yhteisen sivistyspohjan sijaan. Sivistyskäsitteen merkitys muuttui laaja-

alaisesta ihmisoikeudesta ja velvollisuudesta kilpailukykyyn perustuvaksi erityiseks i 

osaamiseksi, millä on potentiaalia taloudellisen kasvun vahvistamiseen. Sivistys näyttäytyi näin 

ollen yhteisen edun sijaan yksilön voimavarana, jota ihmiset pystyivät hankkimaan itsenäises t i 

ja eri muodoissa. Ahosen mukaan sivistys korvautui virallisissa teksteissä muun muassa 

käsitteillä osaamispääoma ja kompetenssi. Sivistys ilmeni tarkasti mitattavissa olevana 

ominaisuutena, mikä tietysti johti kansallisiin ja globaaleihin oppimistulosten vertailuihin. 

Tämä lisäsi aiemmin mainittua koulujen kohtaamaa suorittamiseen liittyvää painetta. 

Suomalaisen peruskoulun perimmäinen tehtävä oli ollut sivistyksen jakaminen kaikille 

kansalaisille. Kilpailun myötä koulut kokivat voimakkaita ennakkoluuloja ja ne luokitelt i in 

menestymisen mukaan suosittuihin ja torjuttuihin. Tämä vahvisti eriarvoisuutta ja 

segregaatiota, sikäli vähäosaisilla perheillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tyytyä vähemmän 

suosittuihin oppilaitoksiin. Tilannetta kuitenkin kevensi käyttöön otettu lakipykälä, minkä 

johdosta perheiden tuli suosia sijaintiinsa nähden lähikouluaan. Myös valinnan mahdollisuus 

koulutukseen liittyen kasvoi voimakkaasti. Oppilaat saivat vapaasti poimia oppisisältö jä 

mielenkiinnon kohteistaan. Tämä vahvisti oppilaiden yksilöllisyyttä esimerkik s i 

työmarkkinoiden näkökulmasta. Oppilaat omasivat erilaisia sivistyksen sisältöjä, jotka olivat 

yksilöllisesti räätälöityjä kokonaisuuksia. Koulun kaikille yhteiset oppisisällöt sen sijaan 

kiinnittyivät yleisiin ja globaaleihin ilmiöihin. Tämä edesauttoi tulosten maailmanlaajuis ta 

vertailua ja paremmuusjärjestyksen hahmottamista. Samaan aikaan yhteiskunnan asiat ja 

kansallinen identiteetti saivat jäädä, ainakin osittain, taka-alalle (Ahonen, 2018, s. 294–295). 

Sivistyksellä on koulutuksellisen ulottuvuuden lisäksi sosiaalinen ja poliittinen tarttumapinta 

(Biesta, 2002, s. 345). Sivistyksen perinteissä on korostettu muun muassa rationaalis ten 

kansalaisten kasvattamista ehjän yhteiskunnan mahdollistajana. Toimivan yhteiskunnan 

kannalta on olennaista, että kansalaiset toimivat yhdessä ja kehittävät vuorovaikutustaito ja. 

Lisäksi on kriittistä toteuttaa yhteiskunnan normeja sekä edistää demokratiaa. Näin ollen 

sivistyksen nykytilaa ja tulevaisuutta tulisi tarkastella koulutuksen lisäksi myös muista 

näkökulmista käsin. Biesta (2002, s. 346) ilmoittaakin, että sivistystä voidaan pitää 

koulutuksellisena vastauksena poliittiseen kysymykseen. Tämän johdosta sivistyksen 

tulevaisuuden määrittämisessä on syytä kiinnittää huomiota kysymysten muotoiluihin. 

Olennaista ei ole se, että missä määrin tarvitsemme sivistystä nykypäivänä, sillä tämä kysymys 
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olettaa käsitteen hyvin staattiseksi tai objektiiviseksi. Sen sijaan on tarpeellista tarkastella 

nykypäivän tilannettamme ja määritellä ne ongelmat, mitä kohtaamme tässä ja nyt. Tämän 

diagnoosin avulla voimme siirtyä varsinaisiin sivistyksen koulutuksellisiin vastauksiin. Näitä 

vastauksia voimme hakea kysymällä minkälaista sivistystä tarvitsemme, minkälaisessa 

sivistyksessä on järkeä ja minkälainen sivistys on mahdollista. Uljens kuitenkin kyseenalais taa 

koulutuksen universaalit teoriat, sillä ne eivät ole mahdollisia tai edes välttämättömiä. Sen 

sijaan kokemuksiin pohjautuvat perustavanlaatuiset teoriat tarjoavat käytännönläheisemmän 

lähestymistavan ja ovat näin ollen tarpeellisia. Nämä teoriat eivät kuitenkaan kykene 

tuottamaan valmiita ratkaisuja, sen sijaan ne tarjoavat vain kokemuksiimme perustuvaa tietoa, 

jota voidaan hyödyntää koulutuksen toteuttamisessa (Uljens, 2002, s. 374). 

Sjöström ja Eilks ovat tunnistaneet viisi erilaista sivistyksen muotoa: klassinen, liberaali, 

skandinaavinen, demokraattinen ja hermeneuttiskriittinen. Klassinen sivistys kytkeytyy tiiviis t i 

saksalaisiin perinteisiin ja erityisesti Humboldtin näkemyksiin. Tällöin sivistyksessä korostui 

yksilöllistyminen ja persoonan kokonaisvaltainen kehittyminen. Liberaali sivistys painottaa 

persoonan muotoutumisen lisäksi eettistä itsereflektiota ja kriittistä lähestymistapaa traditio ihin 

ja kulttuuriin. Liberaalisti sivistynyt yksilö on valistunut kansalainen, joka ei anna liikaa 

painoarvoa työnteon tehokkuudelle tai epäkriittiselle kuluttamiselle. Skandinaavise lla 

sivistyksellä on joitain yhtymäkohtia klassiseen versioon, vaikka se on vähemmän 

akateemisesti orientoitunut. Skandinaavinen sivistys korostaa hyödyllisyyden lähtökohtia ja 

sisältää selkeitä mutta epäradikaaleja poliittisia näkökulmia. Sivistyksen demokraattinen muoto 

perustuu muun muassa Deweyn ajatuksiin. Demokraattisuus tarkoittaa tässä yhteydessä 

yhteisön sosiaalisia ja eettisiä perusteita ja niiden ylistämistä, joista syntyy yhteiset tavat ja 

tottumukset (Sjöström & Eilks, 2020, s. 57–58). Hermeneuttis-kriittistä versiota voidaan pitää 

sivistyksen kehittyneimpänä ja moniulotteisimpana ilmentymisen muotona. Tämän 

lähestymistavan mukaan sivistys kuuluu kaikille ja se täydellistää ihmisyyden potentiaa lin. 

Sivistyksen perimmäisenä tarkoituksena on vastuullisen elämän mahdollistaminen ja 

demokraattisen yhteiskunnan jäsenen kasvattaminen. Sivistyksen avulla yksilö voi osallis tua 

yhteisölliseen toimintaan ja käyttäytyä solidaarisesti mutta olennaista on myös itsenäisyys ja 

oman yksilöllisen elämän määrittäminen. 

Sivistys voidaan lisäksi jakaa materiaaliseen ja formaaliseen luokkaan (Sjöström & Eilks, 2020, 

s. 58). Materiaalinen sivistys keskittyy asiasisältöihin ja sen tietämykseen, jolloin korostetaan 

tiedon objektiivisuutta. Klassinen ja osittain myös liberaali sivistys kuuluvat materiaaliseen 

tyyppiin. Formaalinen sivistys painottaa sisältöjen sijaan yksilön kykyjä ja kehitystä. Tällöin 
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keskeiseksi ilmiöksi nousee oppimaan oppiminen ja erilaiset oppimisstrategiat. Formaalinen 

tyyppi ottaa etäisyyttä objektiivisuuteen nostamalla subjektin korkeampaan asemaan. 

Skandinaavinen ja demokraattinen sivistys voidaan asettaa tähän luokkaan. Näiden kuvausten 

perusteella formaalinen luokitus vaikuttaa aidommalta sivistykseltä, mutta sisällöll is iä 

kokonaisuuksia ei tulisi kuitenkaan aliarvioida tai sivuuttaa kokonaan. Olisi tärkeää ylläpitää 

tasapaino objektiivisuuden ja subjektiivisuuden välillä. Näin ollen oikea ratkaisu on luokkien 

yhdistäminen, mikä tunnetaan nimellä kategorinen sivistys (Sjöström & Eilks, 2020, s. 59). 

Viimeisenä esitelty hermeneuttiskriittinen sivistys voidaan liittää tähän jalostettuun luokkaan. 

Miettisen (2014, s. 16–17) mukaan Suomea ja muita pohjoismaisia hyvinvointivaltio ita 

yhdistää radikaalin valistuksen periaate. Yhteiskunnallisessa kontekstissa se tarkoittaa tasa-

arvoa, demokraattisuutta, ihmisoikeuksia ja koulutusmahdollisuuksien laajuutta. Lisäksi 

yksilön tasolla korostuu vapaus, moraalisuus, rationaalisuus ja kriittinen ajattelu. Valistuksen 

lähtökohtana on koulutus, mikä perustuu perinteiseen sivistysajatteluun. Olettamuksena on 

sivistys luovana prosessina, jossa painotetaan autonomiaa ja kriittisyyttä, mitkä luovat 

työkaluja itsensä ja ympäristönsä kehittämiseen. Valistuksen ja sivistyksen päämäärissä 

korostuvat itsenäinen järjen käyttö, mielikuvitus, kriittisyys ja luovuus, mitkä mahdollistavat 

innovaatioiden ja uusien tuloksellisten toimintatapojen hahmottamisen (Miettinen, 2014, s. 17). 

Päinvastaisesti kompetenssit ja työelämän vaatimusten mitattavat ominaisuudet eivät ole 

korotetussa asemassa radikaalin valistuksen ajattelussa. Tämän näkökulman mukaan 

taloudellisella kasvulla ja kehityksellä on merkittävämpi yhteys sivistyksellisiin perinteis i in 

kuin kilpailukykyyn ja tuotantoon. 

Schneuwly ja Vollmer esittelevät kolme oppimisen tasoa. Tasot liikkuvat pintapuolises ta 

ymmärryksestä syvään oppimiseen. Ensimmäisellä tasolla oppiminen tapahtuu suoraan 

oppiaineesta, jolloin liikutaan niin sanotusti pelkästään kohteena olevan sisällön puitteissa. 

Tämä oppimisen muoto tuottaa yksinkertaista tietoa ja taitoa, mitkä ovat hyvin tilannekohta is ia 

ja yksipuolisia. Oppiminen on toisin sanoen sisällön uudelleen järjestelyä ja suoritettavat 

harjoitteet tai tehtävät eivät luo työkaluja tiedon monipuoliseen soveltamiseen. Toisen tason 

oppiminen tarkoittaa oppiaineen vierellä kulkemista, jolloin irrottaudutaan aiemman tason 

ahtaammasta näkemyshorisontista. Tällöin muodostetaan vähemmän yksinkertaisia taitoja ja 

kompetensseja, jotka ovat siirrettävissä muihin osa-alueisiin. Muodostettu tieto on 

yleistetympää ja sitä voidaan soveltaa eriävissä konteksteissa. Syvimmän tason lähtökohtana 

on oppia oppiaineen läpi. Tämä tarkoittaa oppilaan yksilöllisen ja sosiaalisen suhteen luomis ta 

käsiteltäviin oppisisältöihin ja teemoihin. Oppiminen tuottaa tietojen ja taitojen lisäksi 
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näkökulmien laajentumista ja oman toiminnan reflektointia. Oppimisessa korostuu tehokkaat 

koulutukselliset vaikutukset pitkällä aikavälillä (Schneuwly & Vollmer, 2018, s. 45–46). 

Mielestäni monipuolisten perspektiivien huomioiminen ja sisäänpäin suuntautuneen 

tarkastelun hyödyntäminen tekee oppimisesta nimenomaan sivistykseen tähtäävää toimintaa. 

Oppimisen ylintä kerrosta luonnehtii kapea-alaisuus ja yksiulotteiset kompetenssit, mikä tekee 

siitä heikon vaihtoehdon sivistyksellisiin päämääriin. Vaikka aidon oppimisen voi nähdä 

tapahtuvan syvimmällä tasolla, niin aiempien kerrosten roolit voivat kuitenkin olla olennais ia. 

Oppimisen tasoja pitäisi kenties käsitellä jatkumona, eikä valintatilanteena. Päästäkseen käsiksi 

syvimpään tasoon on loogista kulkea ylempien kerrosten läpi ja samalla kartuttaa tietoja tai 

taitoja kumuloituvasti. Tämä ajatus tarjoaa myös näkökulman kompetenssien ja kykyjen 

tarkasteluun. Kompetenssien korostaminen ei siis ole väärä tai epäasianmukainen etappi 

esimerkiksi koulutuksellisissa päämäärissä. Kyseessä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel 

kohti aitoa sivistystä, joten on olennaista, että myös syvemmät tasot tunnistetaan. Mikäli 

tavoitteet kuitenkin jäävät ensimmäiselle tasolle, niin on syytä kyseenalaistaa sivistyksen 

toteutuminen ja toiminnan todelliset motiivit. 

Sivistyksen uudelleenmäärittelyä ja tarkentamista tapahtuu jatkuvasti, ja ne heijastavat 

yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä (Miettinen, 2016, s. 70). Nykyisillään sivistyksen 

liitetään muun muassa eriarvoisuuden kysymyksiä ja ekologisuuteen liittyviä aihepiire jä. 

Näihin ovat vaikuttaneet erityisesti vaurauden kasautuminen ja eriarvoisuuden voimistuminen. 

Ilmastonmuutos, elinympäristön ongelmat, kulutustottumukset ja ihmisten kasvava käsitys 

yksilön vastuusta ovat osaltaan luoneet ihanteelliseen sivistykseen ekologisen ja 

ympäristöystävällisen kerrostuman. Globalisaatio ja monikulttuurisuus ovat korostaneet 

keskinäisen riippuvuuden ja yhteistyön merkitystä, minkä vuoksi nykyajan sivistynyttä ihmis tä 

voidaan pitää ensisijaisesti maailmankansalaisena (Miettinen, 2016, s. 70). 
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3. Koulutuksen näkökulma 

3.1 Koulutus ja sivistys 

Sivistys on jotain, mitä koulutuksessa tapahtuu tai ainakin tulisi tapahtua (Pikkarainen, 2012, 

s. 21). Sivistystä syntyy koulussa tarkoituksenmukaisesti ja piilevästi, eli osittain opettajan 

pyrkimyksistä pohjautuen ja osittain huolimatta niistä. Perinteiseen sivistysteoriaan liittyy kaksi 

olennaista kysymystä, mitkä liittyvät oppimiseen. Ensinnäkin on tärkeää tarkastella oppimista 

ainutlaatuisena tapahtumana ja kysyä miten se on mahdollista. Miten oppiminen tapahtuu 

inhimillisesti? Toiseksi ollaan kiinnostuneita oppimisen sisällöstä ja päämäärästä. Mitä tulis i 

oppia ja miten se vaikuttaa oppijaan? Sivistysteoriat painottavat ihmiseksi tulemista oppimisen 

kautta. Näin ollen koulun todelliseksi tehtäväksi voidaan asettaa yksilön kasvattaminen 

ihmiseksi. Tämä näkökulma tuo kuitenkin esiin selvän konfliktin: miten ihmisestä voi tulla 

ihminen? Ristiriidan selvittämiseksi sivistystehtävä on syytä muotoilla kasvamiseen ihmisenä 

tai ihmisyyden vahvistumiseen. Sivistyksestä voidaan erottaa kaksi ulottuvuutta: yksilöllinen 

ja yhteisöllinen. Yksilön kannalta keskeinen käsite on sivistyskykyisyys, mikä viittaa yksilön 

oletettuun valmiuteen ja potentiaaliin kasvaa ihmisenä. Yhteisöllinen sivistys sen sijaan 

kiinnittyy ihmisten kollektiiviseen ja sivilisaatioiden kasvamiseen ja koko ihmiskulttuur in 

jatkuvaan kehittymiseen. Comenius nostaa esiin pyrkimyksiä ja yksityiskohtia, jotka tukevat 

sivistyksen vahvistumista opetuksessa ja koulutuksessa. Hänen mukaansa kaikki ovat 

lähtökohtaisesti sivistyskykyisiä, joten koulutus tulisi mahdollistaa jokaiselle. Lisäksi 

opetuksen sisällön tulee olla pinnallisen tiedon sijasta syvää ja kattavaa. Olennaista on 

oppisisältöjen tarvittava laajuus sekä aidon oppimisen tunnistaminen ilmiönä. Oppilaiden tulis i 

saada koulusta tarvittavat eväät hyvään ja menestykselliseen elämään (Pikkarainen, 2012, s. 

24). 

Siljander kertoo, että sivistys kytkeytyy koulutukseen pedagogisen kausaliteetin myötä. Nuoren 

oppilaan puutteellisen kokemusmaailman vuoksi sivistyksen edistämisen vastuu on 

ensisijaisesti opettajilla, kunnes saavutetaan autonomiseen toimintaan vaadittavat 

ominaisuudet. Koulutus sitoo yhteen luonnollisen määräytymisen ja pedagogisen 

vaikuttamisen. Opettajien tehtävänä on vaikuttaa niihin kokonaisuuksiin, mitä ihminen ei pysty 

itsenäisesti toteuttamaan. Sivistysprosessien arvaamattoman luonteen vuoksi on tärkeää, että 

opettajilla on oikeus käyttää soveltavia ja tilannekohtaisia toimintamalleja parhaimman 

tuloksen saavuttamiseksi. Koulujen opetussuunnitelmissa ei tulisi siis määritellä käytettäviä 



22 

 

työtapoja liian tarkasti ja yksityiskohtaisesti, jotta voitaisiin tukea erilaisia ja eri tahtiin kulkevia 

sivistysprosesseja. Opettajille tarjottava vapaus ja luovuuden mahdollisuus ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että koulutuksen voimaa tulisi myöskään yliarvioida. Opettajien pedagoginen 

tehtävä on pikemminkin selvittää se, kuinka paljon he voivat ja kuinka paljon heidän tulis i 

vaikuttaa prosesseihin. Sivistysprosesseissa luodaan aina jotain uutta ja tuntematonta, joten 

opettajan toiminnan pedagogisia vaikutuksia ei voida määrittää ennalta (Siljander, 2012, s. 95). 

Autio kirjoittaa, että sivistyksellinen opetus sisältää moraalisen ulottuvuuden, mikä vaatii 

vapautta ja luottamusta. Globaalit paineet vaikuttavat heikentävästi näihin periaatteisiin ja 

voidaankin puhua eräänlaisesta globaalista koulutusviruksesta, joka näkyy eri tavoin nykyis issä 

opetussuunnitelmissa. Opetusta ei tulisi standardoida ulkoapäin ja olennaista on huomio ida 

opetussuunnitelmien käytännöllinen, tiedollinen ja esteettinen ulottuvuus sekä niiden 

omakohtaisesti määrittyvä subjektiivinen merkitys (Autio, 2019, s. 50). Opettajien kyvykkyys, 

luovuus ja vapaus mahdollistavat opetussuunnitelmien subjektiivisen merkityksenannon esiin 

tuomisen, mikä korostaa suunnitelmien kasvatuksellista arvoa ja merkitystä. Ulkoisen 

tilivelvollisuuden puuttuminen vahvistaa sen sijaan opettajien vastuullisuutta ja autonomiaa, 

sekä heidän nauttimaa luottamusta. 

Voidaan todeta, että ulkoiset arviointijärjestelmät ja niiden suosio antavat viitteitä juuri edellä 

mainitusta maailmanlaajuisesta koulutusviruksesta, mikä pahimmassa tapauksessa kertoo 

perusteiden ja perusidean katoamisesta kasvatukseen ja sivistykseen liittyen. Tämän kaltainen 

ideologia heikentää yksilöiden autonomiaa, murentaa luottamusta ja aiheuttaa moraalikatoa. On 

haastavaa kuvitella yhteys pedagogisen kehityksen ja ulkoisten arviointijärjestelmien välillä. 

Nykytrendien mukainen koulutuksen niin sanottu hyödykkeistäminen heikentää sen todellis ta 

arvoa ja päämäärää luodakseen jonkin tavaranomaisen esineen. Näin ollen koulutuksen 

alkuperäinen rooli ja tehtävä voi muuttua radikaalisti, kun muun muassa sivistys, moraalin 

kehitys ja aito ymmärrys asettuvat taka-alalle. Toisin sanoen uusliberalistinen ideologia 

muuttaa koulutuksen persoonattomaksi ja yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi, mikä näyttäytyy 

ennalta mitoitettuna ja laskelmoituna palveluna. 

Opettajalla on suuri merkitys oppilaan sivistysprosessin tukemisessa. Klafkin mukaan 

opetuksessa tulisi huomioida viisi tärkeää kokonaisuutta, jotta toiminta vahvista is i 

sivistyksellisiä päämääriä. Kokonaisuudet ovat esimerkin esittäminen, oppisisältöjen nykyinen 

merkitys, teemojen tuleva merkitys, oppisisältöjen rakenne ja erityistapausten ilmaiseminen. 

Esimerkkien avulla oppilaalle voidaan tarjota ilmiöiden perustavaa kuvailua, mikä auttaa 
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asioiden tarkemmassa hahmottamisessa. Oppisisällöt tulisi valita ja rakentaa niin, että ne ovat 

merkityksellisiä oppilaan nykyhetkeen ja elämään. Tämä nostaa opetuksen vaikuttavuutta, 

mikäli oppisisältö huomioi oppilaan oman kokemusmaailman. Oppisisältöjen ja opetettavien 

teemojen tulevaisuuden merkityksen selvittäminen motivoi oppilasta työskentelemään 

määrätietoisesti. Oppisisältöjen rakenne tulee muotoutua yksittäisistä elemente is tä 

merkittäväksi kokonaisuudeksi. Näin ollen oppilas voi hyödyntää hermeneutt is ta 

lähestymistapaa liikkumalla yksityiskohtien ja kokonaisuuden välillä. Tämän liikehdinnän 

avulla oppilas oppii ymmärtämään pienempiä asiakokonaisuuksia, joista muodostuu isompia 

rakenteita. Laajempien teemojen hahmottaminen auttaa vastavuoroisesti yksittäis ten 

elementtien tehokkaampaan sisäistämiseen uudelleen tarkastelun yhteydessä. Erityistapaus ten 

mukaan ottamisella opettaja voi tehdä opetuksesta persoonallisempaa ja yksilöllisempää, mikä 

tekee sisällöistä mielenkiintoisemman ja samalla helposti lähestyttävän (Klafki, 2006, s. 123–

127). 

Niemi pohtii, että oppilaiden hyvinvoinnin ja kehittymisen kannalta, olennaista on näkökulmien 

laajentaminen ja merkityksellisyyden korostaminen. Opettajat voivat edistää oppilaiden 

osallisuutta luomalla luottamusta omiin kykyihin sekä tunnistamalla yksilölliset voimavarat. 

Lisäksi tärkeää on kulttuuriperinnön esittäminen ja kutsuminen sen uudelleen rakentamiseen 

(Niemi, 2011, s. 146). Tämä edesauttaa demokraattisen jäsenyyden vahvistumiseen ja antaa 

eväitä omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Ohjauksella ja kasvatuksella on merkittävä rooli 

inhimillisen kasvun mahdollistamisessa ja täyden potentiaalin saavuttamisessa.  

Sivistystä tukevan opetuksen tulee ensisijaisesti huomioida oppilaan suhde itseensä ja 

opetettaviin ilmiöihin (Rucker, 2020, s. 56). Opetusta ei voida pelkistää vain tiedon jakamiseen 

vaan olennaista on vuorovaikutussuhteen muodostaminen hankitun tiedon kanssa. Tämän 

avulla oppilas tunnistaa ilmiöihin liittyviä oikeutusta tai pätevyyttä ja sen merkitystä omaan 

elämäänsä ja arvoihin. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus itsereflektioon ja tiedon 

kyseenalaistamiseen. Opetettavaan tietoon liittyvä vuorovaikutussuhde ilmenee esimerkik s i 

kulttuuriperinnössä. Kulttuurin siirtäminen uudelle sukupolvelle ei ole vain suoraviiva is ta 

oppimista vaan se sisältää pätevyyden tutkimista. Näin ollen kulttuurisen opin 

vastaanottamiseen sisältyy riski, mikäli pätevyyden väittämät eivät läpäise tarkastelua. 

Nykyiset kulttuurin pätevyyteen liittyvät sisällöt ovat kuitenkin syystä säilyttäneet asemansa. 

Tämän vuoksi ne myös läpäisevät aina kriittisen arvioinnin, jos ne edelleen nauttivat tarvittavaa 

arvostusta ja kunnioitusta (Rucker, 2020, s. 59). 
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Rucker esittelee kolme ratkaisevaa kokonaisuutta liittyen sivistykseen koulukontekstissa : 

tehtävä, menetelmä ja sisältö. Opetuksen tehtävä on idea ajattelun kehittämisestä ja itsenäises tä 

järjen käytöstä. Opetus voi tukea tätä älyllisen riippumattomuuden kehittymistä tarjoamalla 

mahdollisuuksia asteittaiseen ymmärtämiseen ja tiedon reflektointiin, siirtyen lopulta yhä 

autonomisempaan ajatteluun. Opetuksen menetelmä liittyy ajatukseen opettajan ja oppilaan 

välisestä dialogista. Lähtökohtana on molemminpuolinen perusteluiden antaminen ja 

vaatiminen. Opetuksen tulisi perustua argumentoivaan kohtaamiseen, jossa molemmat 

osapuolet ovat aktiivisia toimijoita (Rucker, 2020, s. 59). Opetuksen tarkoitus ei ole siis 

johdatella oppilaita tiedon sokeaan sisäistämiseen ilman kyseenalaistamisen mahdollisuutta. 

Tärkeää on tunnistaa opetukseen liittyviä arvoja sekä arvioida ja pohtia niiden oikeuttamis ta. 

Opetuksen sisällön tavoite on merkittävyyden saavuttaminen. Oppisisällöt on rakennettava niin, 

että ne sisältävät nykyisyyteen sekä tulevaisuuteen liittyvää relevanssia. Tähän voidaan pyrkiä 

erilaisten esimerkkien kautta ja yksilöllisten arvojen esiin tuomisen avulla. Olennaista on tarjota 

oppilaille mahdollisuuksia tarkastella ilmiöiden ja tapahtumien merkitystä oman elämän ja 

kokemusmaailman suhteen. 

Wedin määrittää sivistyksen avoimeksi koulutuksen ideaaliksi, jossa korostuu yksilökeskeisyys 

sekä tavoitteet, joita ei ole ennalta määritelty. Koulutus voidaan kuitenkin nähdä nykypäivänä 

tietyn sosiaalisen funktion toteuttajana, minkä tarkoitus on palvella yhteisöä sekä 

työmarkkinoita ja niiden kehitystä. Toimintaa kuvaa selkeä tavoitteellisuus ja sen päämäärät 

ovat tarkkoja ja etukäteen määritettyjä. Voidaan siis esittää aiheellisia epäilyks iä 

sivistystehtävän katoamisesta, tai ainakin sen murroksesta. Humboldt pohtii, että sivistyksen 

tarkoitus ei ole opettaa tiettyjä sanoja tai lauseita, vaan kyse on pikemmin kielen oppimises ta  

(Wedin, 2015, s. 51, 63). Mielestäni tämä esimerkki havainnollistaa sivistyksen ja 

kompetenssien päällimmäisen eron. Sivistynyt ihminen hallitsee laajan kokonaisuuden ja 

pystyy käyttämään sitä erilaisissa tilanteissa. Kompetenssin omaava yksilö kykenee toimimaan 

vain tietyllä kapealla alueella ja kohtaa useita haasteita pyrkiessään sen ulkopuolelle. Tämän 

näkemyksen perusteella sivistyksen sisältämä logiikka ei ole menettänyt merkitystään ja sen 

rooli voi olla nykyaikana yhä aiempaa arvokkaampi. 

Sivistyksen lopullisena tavoitteena voidaan pitää yksilön rationaalista autonomiaa (Biesta, 

2019, s. 378). Koulutuksella on tämän tehtävän täyttämisessä välttämätön rooli. Sivistyksen 

myötä yksilöstä muotoutuu tehokas yhteiskunnan jäsen, joka kykenee ajattelemaan itsenäises t i 

ja tekemään omia arvovalintoja. Itsenäisyyden ja rationaalisuuden lisäksi olennaista on vapaus, 

itsemääräytyminen ja emansipaatio. Sivistysprosessin tärkeyttä korostaa Biestan mainitsema 
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ajatus siitä, että sen estämistä voidaan pitää rikoksena ihmisen luontoa vastaan. 

Sivistysprosessiin liittyy kuitenkin tiettyjä kysymyksiä ja epävarmuustekijöitä. Kyse on 

prosessista, mikä ylittää nykyisyyden ja erityisyyden sekä luo vuorovaikutussuhteen 

yleisyyteen (Biesta, 2019, s. 380–381). Myös Loia mainitsee sivistyksen periaatteiks i 

yksityiskohtaisuudesta luopumisen ja yksilön irrottautumisen itsestään, mikä mahdollis taa 

potentiaalin täydentymisen. Tämä mahdollistaa rationaalisen itsenäisyyden modernissa 

yhteisössä (Loia, 2019, s. 503–504). Idea yleisestä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen ja 

sen tulkinta voi saada erilaisia muotoja ajallisesti ja paikallisesti. Esiin nousee kysymys siitä, 

mitä asioita tulisi pitää yleisenä ja mitkä asiat ovat päinvastaisesti erityisiä ja yksityiskohta is ia. 

Mikä tekee tiedosta yleisen? Mikä on sellaista tietoa, joka on pätevä jokaiselle ja kaikkialla? 

Onko olemassa yleisiä arvoja, ja jos on, niin mikä tekee niistä yleisiä? Yleisen ymmärtäminen 

ja sen määrittäminen on lopulta moniulotteinen ja haastava tehtävä. 

3.2 Koulutuspolitiikka 

Miettinen (2014, s. 13) kirjoittaa, että uusliberalismi näyttäytyy nykypäivänä 

koulutuspolitiikassa niin sanottuna uutena hallinnan tapana, minkä seurauksena on liike-elämän 

toimintamallien sisällyttäminen julkishallintoon. Uusi hallinnan tapa vahvistaa hajauttamista ja 

ulkoistamista, sekä lisää arviointia ja valvontaa. Suomessa tätä kehityskulkua on pyritty 

välttämään koulujen välisten vertailun minimoimisena ja arvioinnin suorittamisella valtiollisen 

tason sijaan koulukohtaisesti. Paikalliset ratkaisut ja oppilaiden hyvinvointi on nähty 

tärkeämpänä tavoitteena, kuin keskittynyt valvonta. Lisäksi suomalainen tasa-arvoon perustuva 

koulutus on vastustanut paremmuusjärjestykseen pohjautuvia listauksia. Kouluja ei haluta 

luokitella hyviin ja huonoihin yksiköihin, sillä riskinä on laadun heikkeneminen, jos opetus 

muuttuu täysin välineelliseksi. Koulutusmarkkinoiden vähäisyyden lisäksi julkisia palveluita ei 

ole uusliberalismin mukaisesti laajemmin yksityistetty (Miettinen, 2014, s. 13). Kaikki nämä 

erityispiirteet tulisi ottaa huomioon, kun tarkastellaan Suomen koulutusjärjeste lmän 

vaikuttavuutta. Loistavien tulosten takana on julkinen ja tasa-arvoinen peruskoulu. 

Menestykseen on vaikuttanut lisäksi oppilaiden hyvinvointi ja opettajien luottamus. 

Tuloksellisuus ei ole ollut koulutuksen ensisijaisena tavoitteena, mutta silti se on toteutunut 

erinomaisesti. Hyviä tuloksia tulisikin pitää keskeisimmän päämäärän sijaan muiden osa-

alueiden sivutuotteena. Mikäli koulutuksella on tarkoituksenmukainen perusta, mikä pohjautuu 

tasa-arvoon ja hyvinvointiin, niin menestyminen on väistämätöntä. 
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Maailmanlaajuiset voimat ja paineet ovat olennaisessa roolissa koulutuksen järjestämisen ja 

toteuttamisen suhteen (Autio, 2019, s. 54). Muun muassa OECD ylikansallisena instituutiona 

on globaali ja epäsuora vaikuttaja opetussuunnitelmien sisältöihin eri maissa. Aution mukaan 

vahva markkinatalous ja sen vaikutukset heijastuvat koulutuksessa kyseenalaisin periaattein, 

joita ovat erityisesti hallinta, arviointi ja tarkastelu. Nämä osa-alueet korostuvat globaalis t i 

koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, vaikkakin Suomen peruskoulutus on tehokkaana ja 

itsenäisenä järjestelmänä onnistunut pysymään kyseisten vaikutusten ulkopuolella, ainakin 

toistaiseksi (Autio, 2019, s. 56). 

Rajakaltio kyseenalaistaa koulutuspolitiikan nykytilaa ja sen todennäköistä kehityksen suuntaa. 

Uusliberalistinen ja talouspainotteinen asenne, mitä ajaa muun muassa ylikansalliset trendit, on 

aiheuttamassa pedagogisen otteen heikentymistä. Tämä epäsuotuisa kulkusuunta vaikuttaa 

opetussuunnitelmien laadintaan ja asettaa perinteisen sivistystehtävän kyseenalaiseks i. 

Kansainvälisten paineiden seurauksena byrokratia lisääntyy, mikä siirtää opetuksen 

suunnittelua pois pedagogiikan ammattilaisilta. Vaarana on opetussuunnitelmien irrallinen 

yhteys sivistyksellisiin periaatteisiin, jos ratkaisut määritellään koulun kontekstin ulkopuole lla  

ja ilman opettajien panosta (Rajakaltio, 2012, s. 57). Opetussuunnitelmat ovat joka tapauksessa 

poliittisten, tieteellisten ja taloudellisten etujen ohjaamia välineitä, joilla pyritään tietynlais ten 

kansalaisten kasvattamiseen. Olennaista on siis käydä keskustelua eri intressien suhteen ja 

pyrkiä yhteisymmärrykseen ja tasapainoon. Nykyisessä koulutuspoliittisessa ilmapiir issä 

korostuvat erityisesti taloudelliset ja poliittiset perspektiivit, mitkä voivat suoraan vaikuttaa 

opetussuunnitelmissa säilytettäviin tai muokattaviin kokonaisuuksiin. Näitä toimia voidaan 

mahdollisesti oikeuttaa erilaisilla kontrollin mekanismeilla, kuten laadun mittaamisella ja 

arviointijärjestelmillä. 

Kuten aiemmin mainittu, koulutuspoliittisessa keskustelussa on noussut esiin liike-elämään 

viittaavia käsitteitä (Rajakaltio, 2012, s. 58). Koulu nähdään ensisijaisesti palveluiden 

tuottajana, kun taas perheet ja oppilaat toimivat asiakkaan roolissa. Tämä voi edistää yksilö iden 

vapautta ja valintaa koulutuspalveluiden kuluttamisessa, mutta sillä saattaa olla negatiivis ia 

pedagogisia vaikutuksia. Koulutuksen välineellistyminen luo kannustimia kilpailuun ja 

erottautumiseen jo koulupolun alkuvaiheilla (Rajakaltio, 2012, s. 58). Tämä murentaa yhteistä 

sivistyksen pohjaa ja heikentää sitä yhteisöllistä asennetta ja kulttuuria, mikä on mahdollistanut 

koulutusjärjestelmämme menestymisen. Muita riskejä ovat tasa-arvon vähentyminen ja 

vastakkainasettelun lisääntyminen. Kasvatus- ja sivistysteoreettisen perustan huomioiminen on 

hyvin olennaista, jotta tuotantoon liittyvät tekijät eivät nousisi moraalisuuden yläpuole lle. 
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Yhteisöllisten rakenteiden lisäksi on pidettävä kiinni myös luovuudesta sekä opettajien 

itsenäisyydestä ja ammattitaidosta, jotta koulujärjestelmä saavuttaa täyden potentiaalinsa. 

Hämäläinen ja Välijärvi pitävät koulutuksen yhteiskunnallista tehtävää itsearvoisena. 

Koulutuksen mahdollistama sivistyksen pohja on keino sosiaalisen ja taloudellisen 

hyvinvoinnin edistämiseen. Nykypäivän työelämän tunnuspiirteitä on tarvittavan osaamisen 

nopea, jatkuva ja ennustamaton muutos. Samalla työnjako eriytyy yhä enemmän 

yksityiskohtaiseksi ja asiantuntijuudessa korostuu kapea-alaisuus. Asiantuntijoiden kohtaamia 

haasteita ovat pätevyyden vanhentuminen tai merkittävyyden menettäminen (Hämäläinen & 

Välijärvi, 2006, s. 329–331). Tämä korostaa tarvetta luoda verkostoja ja pitää yllä monipuolis ia 

vuorovaikutussuhteita, jotta asiantuntijuus säilyisi ajan tasalla. Nykyisten taitojen ja osaamisen 

lisäksi on kehiteltävä uusia innovatiivisia kykyjä, jotka auttavat yksilöitä selviytymään ja 

säilyttämään asemansa tulevaisuuden informaatioyhteiskunnassa. Kilpailukyvyn merkitys 

korostuu, kun ammattien edellyttämä laadukas asiantuntijuus yleistyy ja leviää (Hämäläinen & 

Välijärvi, s. 331). Korkeaan asiantuntijuuteen sisältyy yhä vahvemmin tiedon kriitt inen 

vastaanottaminen. Kriittinen asenne on olennainen osa koko koulutusjärjestelmää, niin 

sisäisesti kuin ulkoisesti. Kouluissa on opetettava kriittistä ajattelua ja samalla on toteuttava 

kriittistä arviointia koulutuksen tehtävien täyttymisestä. Tärkeämpänä tehtävänä kykyjen ja 

kompetenssien kehittämisen sijaan on oppilaiden yksilöllisten potentiaalin tunnistaminen ja 

hyödyntäminen. Tämä pyrkimys mahdollistaa hyvinvoinnin ja innovaation edistämisen. 

On syytä korostaa oppimisen laadullista ja sisällöllistä yksilöllisyyttä (Hämäläinen & Välijärvi, 

2006, s. 331). Tämä painottaa opettajien ammatillista osaamista oppilaiden monipuoliseen 

tukemiseen ja potentiaalin tunnistamiseen. Oppilaiden hyvinvoinnin ja itseluottamuksen 

vahvistamiseksi on syytä huomioida osaamisen eri alueita ja kohdella niitä yhtäläises t i. 

Olennaista on myös suorittaa arviointia oppilaan oman kehityksen seuraamiseen eikä 

yksilöiden väliseen vertailuun (Hämäläinen & Välijärvi, 2006, s. 331–332). Nämä lähtökohdat 

luovat positiivisia mielentiloja ja motivoivat itsenäiseen kehittymiseen. Nykyaikainen 

kilpailukyvyn ja taloudellisen kehityksen korostaminen on johtanut näkökulmien rajuihin 

muutoksiin. Koulutuksella luovutetaan yhä enemmän välineellisiä tarkoituksia kilpailullisen 

aseman korottamiseen tai ammatillisen taidon lisäämiseen. Tämä suunnanmuutos on riski 

sivistyksellisen perustan ja inhimillisten arvojen heikentymiseen. Myös kilpailuyhteiskunnassa 

on tärkeää käydä keskustelua arvoista ja pyrkiä ylläpitämään humanist isia ja sivistykseen 

pohjautuvia näkemyksiä. Kilpailukyvylle liian suuren roolin antaminen voisi tarkoittaa muun 

muassa yhtenäisen perusopetuksen hajottamista erillisiin yksiköihin, joita ajavat erilaiset 
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päämäärät. Hajaantuminen erityisosaamisen, väestöryhmän tai aatteiden mukaan hajottaisi niitä 

periaatteita, minkä mukaan menestynyt koulutusjärjestelmämme on syntynyt. 

Miettinen kertoo, että nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa sivistyksen rooli keskeisenä käsitteenä 

koulutuksen suhteen on jäämässä taka-alalle. Esiin on noussut vaihtoehtoisia termejä kuten 

kompetenssi, huippuosaaja ja inhimillinen pääoma. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että 

sivistyksen ideasta olisi kokonaan luovuttu. Saksalaisen perinteen mukaan sivistykseen sisältyy 

kolme kerrosta: ihminen jumalan kuvana, pedagoginen sivistys itsenäisen järjen käytön 

vahvistajana ja itsereflektion ja -tietoisuuden tunnistaminen modernina kypsyytenä. Kun 

puhutaan kompetenssista tai inhimillisestä pääomasta, voidaan niihin helposti liittää käsityksiä 

itsenäisen järjen käytöstä ja itsereflektiosta (Miettinen, 2016, s. 57). Voidaan siis olettaa, että 

sivistyksen käsite on enemmän tai vähemmän taustalla myös nykypäivän koulutuksen 

tavoitteissa, vaikka sitä ei erikseen mainita. Toisaalta sivistyskäsitteen käyttäminen sellaisenaan 

erilaisissa teksteissä ei vastaavasti takaa asianmukaisia tai oikeaoppisia käytäntöjä tai 

päämääriä. Tämä näkökulma viittaa sivistyksen poliittiseen ja sosiaaliseen avoimuuteen. 

Käsitteen laajuus ja täydellisen yksimielisen tulkinnan puuttuminen johtaa siihen, että se 

voidaan määritellä erilaisissa yhteyksissä erilaisten agendojen mukaan. 

Oppilaiden nykyajan arkipäiväisiä haasteita ovat motivaation puuttuminen, kiinnostuksen 

ylläpitämisen vaikeus ja itseluottamuksen vähäisyys (Välijärvi, 2014, s. 2). Näillä osa-alueilla 

on huomattavasti suurempi riski muodostaa vakavia ongelmia oppilaiden oppimiseen ja 

kehittymiseen, kuin esimerkiksi yksittäisillä tiedollisilla puutteilla. Riski korostuu jatkuvasti 

kehittyvässä työelämässä, kun vaadittavat kyvyt ja taidot muuttuvat ripeästi. Tiedollis ten 

taitojen kehittäminen ja samalla muiden ominaisuuksien laiminlyöminen ei todennäköises t i 

tarjoa riittäviä valmiuksia menestymiseen muuttuvassa maailmassa. Tämä näkökulma liittyy 

koulutuksen kehittämiseen ja uudistuspyrkimyksiin. Ylikansalliset koulutuksen arvioinnit ja 

mittarit voivat aiheuttaa juuri edellä mainittua epätoivottua kehityksen kulkua. Koulutusta 

uhkaa epäsuotuisat ja sivistyksen idean vastaiset vaihtoehtoiset toimintamallit, mikäli 

arvioinneissa menestyminen saa liian suuren poliittisen aseman. Minkään muutosten tekeminen 

yksittäisen tutkimuksen perusteella ei ole Välijärven mielestä ikinä kannattavaa, eikä 

ylikansalliset mittarit ole tässä suhteessa poikkeuksia. Yksittäinen tutkimus ei voi koskaan 

paljastaa koko totuutta, eikä sen ole tarkoituskaan (Välijärvi, 2014, s. 2). Tieteellinen tutkimus 

on keskustelua ja dialogia, jolloin tutkimukset täydentävät tai kyseenalaistavat toisiaan. Yhden 

tutkimuksen valitseminen ja sen mukaan toimintojen ja tavoitteiden muokkaaminen 

määrittäminen ei ole perusteltua, vaan jopa vahingollista. Lisäksi tällaista valintaa ohjaa aina 
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arvonäkemykset, minkä taustalla voi olla jonkin tietyn tarkoituksen eteenpäin vieminen. Näin 

ollen tarvitsemme avointa, monipuolista ja jatkuvaa vuoropuhelua koulutuspoliittis is ta 

toimintamalleista ja ratkaisuista. Tämä antaa parhaimmat työkalut tulevaisuuden oppimisen 

hahmottamiseen ja rakentamiseen. 

3.3 Sivistyksen haasteet 

Sivistyskeskustelussa on noussut esiin kriittisiä kannanottoja. Muun muassa Nietzsche on 

esittänyt kyseenalaisia väitteitä sivistykseen liittyen. Hänen mukaansa sivistyksellä on 

pelkästään taloudellisia pyrkimyksiä ja sen lopulliset seuraukset ovat massautuminen ja 

kansallistuminen (Konrad, 2012, s. 107). Kritiikin tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon sen 

esittämisen historiallinen ajankohta, mikä sijoittuu 1800-luvun lopulle. Aiemman tarkastelun 

pohjalta voidaan todeta, että sivistyksen tavoitteita ei voida pitää taloudellisina. Nykyaikana 

talouteen ja talouskasvuun keskittyvät toimintamallit voivat jopa heikentää sivistyksell is iä 

päämääriä. Usein näin tapahtuukin, vaikka perustellumpi näkemys olisi käsitellä näitä 

kokonaisuuksia toistensa edellytyksinä ja säilyttää ne tasapainoisessa vuorovaikutussuhteessa. 

Massautumisen uhka liittyy todennäköisesti 1800-luvun näkemykseen koulutuksen elitistises tä 

roolista. Koulunkäynti ja akateemisuus nähtiin vain harvojen oikeudeksi, joten ajatus 

sivistyksestä jokaisen yksilön velvollisuutena oli varmasti ajan henkeen nähden radikaali ja 

epäoikeudenmukainen idea. Nykyään massautumista voidaan pitää positiivisena ilmiönä ja 

keinona humaanimman maailman luomiseen. Voimakkaan kansallistumisen voidaan nähdä 

johtavan sulkeutumiseen muulta maailmalta, muiden kansojen vähättelyyn ja yhteistyön 

torjumiseen. On selvää, että sivistys vahvistaa kulttuuri- identiteettiä ja yhteiskunnan jäsenyyttä, 

mutta samalla se pyrkii vahvistamaan vuorovaikutusta koko maailman kanssa ja luomaan 

solidaarisuutta. Mielestäni nämä käsitteet eivät ole ristiriidassa keskenään tai toisiaan 

poissulkevia. 

Hansen (2008, s. 97) kirjoittaa, että sivistyksen roolia ja tehokkuutta on kyseenalaiste ttu 

nykypäivän koulutuksessa. Postmoderni maailma ja globalisaatio korostavat sosiaalis ta 

jakautumista ja jatkuvaa muutosta, mikä nostaa sivistyksen edelle muun muassa suorituskyvyn 

ja kompetenssin. Tämänkaltaiset mitattavat ominaisuudet tarjoavat houkuttelevan ja 

yksinkertaisen vaihtoehdon. Horlacher (2012, s. 143) lisää, että sivistyksen on nähty 

keskittyvän liikaa klassisiin ja humaanisiin kokonaisuuksiin, mikä on mahdollises t i 

laiminlyönyt luonnontieteiden asemaa. Tuloskeskeisyys ja intensiivinen kilpailu vaarantavat ja 
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kaventavat perinteisen sivistystehtävän roolia. Vertailun ja arvioinnin ihannoiminen siirtää 

mitattavat ja konkreettiset ominaisuudet etulyöntiasemaan samalla jättäen sivistyksell iset 

periaatteet syrjään. Myös pyrkimykset taloudelliseen tehokkuuteen ja kasvuun ajavat 

sivistyksen päämääriä ahtaalle. Kouluilla on edelleen sivistystehtävänsä demokraattisten 

kansalaisten kasvattamisen ja inhimillisten arvojen opettamisen myötä (Hansen, 2012, s. 112). 

Ristiriitaisesta tilanteesta johtuen olisi ajankohtaista pohtia, täytyykö koulun sisällä tapahtuvaa 

sivistystä määritellä uudelleen, jotta se sopisi paremmin nykyajan olosuhteisiin? 

Koulutusjärjestelmien aidon tehokkuuden ja demokratian toteutumisen kannalta tarvitsemme 

opettajien autonomiaa ja luottamusta, mikä kyseenalaistaa ulkoisten arviointijärjestelmien 

roolin (Autio, 2019, s. 54). Luottamus kasvattaa samalla ammatin vetovoimaa, mikä 

mahdollistaa laajan kysynnän avulla sopivimpien yksilöiden valikoitumista koulutukseen. Yksi 

nykypäivän ja lähitulevaisuuden uhka koulutuksen toteuttamisen suhteen on siirtymä niin 

sanottuun puolisivistykseen. Puolisivistys tarkoittaa kriittisen ja elintärkeän vuorovaikutuksen 

puuttumista yksilön ja yhteiskunnan välillä (Autio, 2019, s. 56). Aito tai täysisivistys vaatii 

jatkuvan luontoista keskustelua ja kysymyksenasettelua yksilön tarpeiden ja yhteiskunnan 

vaatimusten välillä. Samalla koulutus ja kasvatus määrittyvät tässä prosessissa yhä uudelleen 

ja muotoutuvat sen mukana. Sivistys on lopulta yksilöllinen prosessi, mitä ei voi täysin tai 

täydellisesti määrittää valmiiksi ulkoapäin tapahtuvana toimintana. Puolisivistyksen mukainen 

koulutus ennalta-asettaa tavoitteet ja päämäärät poistamalla yksilöllisen ulottuvuuden. Näin 

ollen yksilöille luodaan ikään kuin samanlainen muotti ja heidän tulee toteuttaa ulkois ia 

päämääriä ilman kritiikin esittämisen mahdollisuutta. 

Huhtala (2018, s. 329–330) kirjoittaa, että sivistykseen kohdistuu haasteita nykypäivän 

yhteiskunnassa. Perinteiseen valistuksen ideaan perustuva ja abstraktisen luonteen omaava 

ideaali ei välttämättä sovellu vallitsevaan aikaan ja tilaan. Kilpailuyhteiskunnan tavoitte ina 

nähdään kulutuksen ja talouden kasvu, mikä kyseenalaistaa traditionaaliset sivistyksen 

perinteet. Tämä ristiriita voi johtaa jo aiemmin mainittuun puolisivistykseen. Løvlien ja 

Standishin mukaan puolisivistys on vahvasti läsnä nykyaikana. Tämä näkyy vapauden 

merkityksen kaventumisena ja ihmisyyden redusoitumisena poliittisiksi kannanotoiksi. Lisäksi 

koulutuksesta on tullut tuote, jota kulttuuriteollisuus valmistaa (Løvlie & Standish, 2002, s. 

317). Puolisivistys on näennäistä sivistystä, mikä tarjoaa mahdollisuuden sivistyskäsit teen 

käyttämiseen ilman sen sisällön asianmukaista toteuttamista (Huhtala, 2018, s. 336). 

Puolisivistys ei nimensä mukaisesti tarkoita tilaa, jossa edetään puoliväliin aitoa ideaalia 

kohtaan, vaan kyse on väärään suuntaan kulkemisesta. Tämän vuoksi käytännöllisempi termi 
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voisi olla negatiivinen tai taantumuksellinen sivistys. Huhtala kuvailee puolisivistys tä 

epäkriittisyytenä ja tilanteisiin sopeutumisena, ilman kyseenalaistamisen mahdollisuutta. 

Puolisivistys vahingoittaa yksilöiden maailmankuvaa ja hämärtää näkemyksiä vaihtoehtois is ta 

tavoista toimia ja elää. Tämän takia tilanteen korjaaminen on haastavaa, sillä yksilöillä ei ole 

valmiuksia mahdollistaa tarvittavia muutoksia. Yksilöiden puutteellinen itsenäisen järjen 

käyttö ei kykene haastamaan vallitsevia arvoja. Puolisivistyksen myötä yksilöt eivät pysty 

itsereflektioon ja he vieraantuvat maailmasta. Nykyisen kulttuurin nopeatempoinen syklisyys 

ja tuotannon kasautuminen edistävät puolisivistystä kulutuksen, talouden kasvun ja 

materialismin kautta (Huhtala, 2018, s. 329). 

Huhtalan (2018, s. 334–335) mukaan aidon sivistyksen mahdollistaminen edellyttää sosiaalisen 

ja historiallisen kontekstin huomioimista, mistä muodostuu tavoitteena oleva ideaali. 

Yhteiskunnan tila ja tarpeet luovat sivistykselliset päämäärät. Sivistyskäsitteissä esiintyy 

paikalliset ja ajalliset erityispiirteet. Tämän vuoksi sivistystä ei voida pitää täysin sellaisenaan 

siirrettävänä konseptina alueelta toiselle. Tätä kuitenkin tapahtuu muun muassa 

koulutusjärjestelmien ylikansallisten arviointien hyödyntämisen yhteydessä. Siirrettävät 

koulutuksen konseptit eivät välttämättä sovellu erilaisen yhteisön rakenteisiin ja tapoihin. 

Historiallisen kontekstin ohittaminen aiheuttaa ristiriidan ideaalin ja ympäristön välille, mikä 

saattaa johtaa sivistyksen merkityksen katoamiseen (Huhtala, 2018, s. 342). Toimintamallien 

kritiikittömän siirtämisen takia ja ylikansallisten paineiden johdosta sivistystä uhkaa sen 

sisällön kadottaminen. Sivistyksen redusoiminen yksinkertaisiksi kompetensseiksi ja 

taloudellisten intressien vahvistuminen aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia, mitkä luovat esteitä 

yhteiskunnan todelliseen kehittymiseen. Myös Anttosen (1999, s. 101) mukaan sivistyksen 

aitojen päämäärien hylkääminen aiheuttaa puolisivistystä, mikä lisää kapea-alaisuutta ja 

kyseenalaistaa sivistyskäsitteen autenttisuutta. Parhaassa tapauksessa hetkellisten hyötyjen 

ihannoiminen pystyy ylläpitämään nykyistä tilannetta, vaikka tavoite pitäisi olla stagnaation 

välttämisessä ja jatkuvassa kehityksessä. Peukert toteaa, että sivistyksellä on mahdollisuus 

kurottaa nykyisten olosuhteiden ja vallitsevien tilanteiden yli. Sivistys tarjoaa kyvyn 

rakenteiden muuttamiseen ja elämän sääntöjen tarkasteluun (Peukert, 2002, s. 421). 

Ihmiskunnan kohtalon ymmärtämisen ja itsemääräämisen kannalta on olennaista, että uusia 

sukupolvia koulutetaan ja sivistetään paremman tulevaisuuden luomiseen, eikä 

nykytilanteeseen sopeutumiseen. 

Sivistys täydellisenä ideaalina ja sen rooli universaalina koulutuksen tavoitteena voidaan 

kyseenalaistaa (Miller, 2020, s. 334). Kyseinen näkemys perustuu sivistyksen teorian ja 
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käytännön elämän ristiriitaan. Sivistyksen lähtökohtana on sisäänpäin suuntautunut tarkastelu 

ja pohdinta, jolloin niin sanottu ulkopuolinen toiminta ja vuorovaikutus voivat jäädä taka-alalle. 

Sivistynyt ihminen voi kultivoida itseään teoreettisin tavoin taiteen, tieteen ja kirjallisuuden 

avulla. Vaihtoehtoisesti ihminen voi kokea suhteet perheeseen ja ystäviin, osallisuuden 

ulkoisessa maailmassa, työn tai vapaa-ajan käytön elämän tarkoituksena. Näille osa-alueille 

korkeamman merkityksen antaminen ei automaattisesti tarkoita, että yksilö olisi 

sivistyksellisesti puutteellinen tai kykenemätön itsensä reflektointiin. Ihmisen onnistumisen 

tunteet ja olemassaolon merkitys voivat siis pohjautua täysivaltaisesti elettyihin kokemuksiin, 

eikä psykologiseen itseanalyysiin tai muihin tiedollisiin prosesseihin (Miller, 2020, s. 344). 

Myös Linturi kirjoittaa, että erityisesti teknologian valtaamassa yhteiskunnassa olennaista ei 

ole psyykkisten ja henkisten resurssien vahvistaminen, vaan vapaa-aika nähdään kuuluvan 

viihteelle ja muulle kuluttamiselle (Linturi, 2008, s. 67). Tämä näkemys nostaa esiin epäilyks iä 

sivistyksen tarjoamasta standardista erilaisten yksilöiden kesken. Mielestäni tämä näkökulma 

on mielenkiintoinen ja sen taustalla oleva idea on osittain looginen. Henkilökohta isen 

tarkastelun perusteella se kuitenkin redusoi sivistyksen liian yksinkertaiseksi kokonaisuudeks i. 

Näkökulma saavuttaa joitakin oikeutuksia klassiseen sivistykseen nähden, mutta modernin tai 

nykyisen sivistyskäsitteen kannalta se on monella tapaa ongelmallinen. Sivistyksen 

määrittelyissä korostuu toistuvasti persoonan kokonaisvaltainen kehittyminen, ihmisyyden 

vahvistuminen ja vuorovaikutus maailman kanssa. On luontevaa päätellä, että näihin 

kokonaisuuksiin sisältyy myös edellä mainittu ulkopuolinen toiminta ja siihen liittyvät osa-

alueet. On myös mahdollista, että sisäänpäin suuntautunut pohdiskelu ja teoreettinen tarkastelu 

vahvistavat vuorovaikutusta ja sosiaalisuutta korkeamman itseymmärryksen ja empatian 

avulla. Olisi siis väärin ajatella, että kyseiset toimintamallit olisivat väistämättömästi toisiaan 

poissulkevia. 

Ulvik ja kollegat kirjoittavat, että tiedon lisääminen ja mitattavien tulosten tärkeys on 

korostunut nykypäivän koulussa. Koulutuksen tavoitteita ajaa erityisesti pyrkimykset 

taloudelliseen kasvuun. Samaan aikaan taka-alalle jää muun muassa kriittinen ajattelu, 

ihmisenä kehittyminen ja mielikuvitus, joita voidaan pitää aiemman tarkastelun pohjalta 

sivistyksen osa-alueina (Ulvik ym., 2021, s. 1327). Koulun käytännöllisenä esillä olevana 

tavoitteena voidaan pitää hyvää suorituskykyä, mutta yhtä tärkeää on oppilaiden yhteiselämä ja 

yhteiset kokemukset jaetulla kasvualustalla. Oppilaiden tulisi ymmärtää itseään paremmin ja 

pelkän tiedon hankkimisen sijaan oppia myös käyttämään sitä tehokkaasti. Myös nämä osa-

alueet liittyvät olennaisesti sivistykselliseen toimintaan. On selvää, että sivistyksen periaate voi 
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olla vaarassa, mikäli opettaminen muuttuu pelkästään faktojen esittämiseksi ja ei kykene 

innostamaan tai motivoimaan oppilaita ja heidän halua oppia. Innokkuutta ja oppimishalua voi 

olla myös haastavampaa mitata täsmällisesti, mikä luo niille epäedullisen aseman muihin 

konkreettisempiin asioiden nähden. Vollmer täsmentää, että sivistyksen kriisiytymiseen on 

vaikuttanut sisällöllisen ymmärryksen kadottaminen, empiirisyyden vähäisyys sekä ristir iita 

persoonallisen ja materiaalisen ulottuvuuden välillä. Saavutusten korostaminen ja ihanno int i 

sekä niiden asettaminen kaiken muun yläpuolelle synnyttää kuitenkin monia ongelmia. 

Oppilaat voivat kokea suorituspaineita, mikä voi laskea aitoa innokkuutta ja halua oppia 

entisestään (Vollmer, 2021, s. 137). Tällä voi olla vaikutuksia myös yleiseen hyvinvoint i in, 

mikäli oppilaiden arvo kytkeytyy pelkästään suorituksiin. On siis nähtävissä, että koulujen 

toiminta ja periaatteet, jotka korostavat välittömiä ja mitattavia tuloksia, eivät ole isossa 

mittakaavassa suotuisia. Lisäksi tämänkaltaiset toimintamallit voivat hetkellisten tulosten 

uhalla tuottaa pitkäaikaisia ongelmia ja koulutuksen heikkenemistä. Pitkäjänteisiä ja 

voimakkaita hyötyjä saavutetaan oppilaiden hyvinvoinnin tukemisella, motivaa t ion 

kasvattamisella ja monipuolisilla tietojen käsittelyn taidoilla. Näiden osa-alueiden 

huomioiminen vaikuttaa myös luonnollisesti mitattaviin ominaisuuksiin ja luo lopulta parempia 

tuloksia, kuin aiemmin mainitut epäsuotuisat vaihtoehdot. 

Voimakkaasti lisääntyneen valinnaisuuden vaikutuksista yhteiseen sivistykselliseen perustaan 

voidaan olla montaa eri mieltä (Välijärvi, 2010, s. 1). Teknologisen kehityksen myötä tieto on 

muuttunut interaktiivisemmaksi ja dynaamisemmaksi. Tämän seurauksena tiedon käsittely, 

hallinta ja valinta on noussut olennaiseksi taidoksi. Koulun tehtävä yleissivistävänä 

instituutiona on laimentunut, kun esiin on noussut pyrkimykset osaamisen uudistamiseen ja sen 

jatkuvaan arviointiin. Valinnaisuuteen perustuvien mahdollisuuksien lisääminen voi aiheuttaa 

kolhuja sivistyksellisen perustan lisäksi kulttuurisiin ja sosiaalisiin yhtenäisyyksiin (Välijärvi, 

2010, s. 2). On kuitenkin huomioitava, että yhteisöllisyyden lisäksi sivistys on ennen kaikkea 

persoonallisten taipumusten kehittämistä. Myös opetussuunnitelmissa korostetaan 

yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta. Olennaista on siis pohtia, että onko lisääntyneen 

valinnaisuuden ja sivistystehtävän välillä aidosti ristiriita. On selvää, että täysin valinnaisuuteen 

pohjautuva koulutus ei edistä sivistyksellisiä päämääriä, joten kyseessä voi olla haaste 

yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden tasapainottamisessa. Valinnaisuuden lisääminen on 

aiheellista tilanteessa, jossa sitä ei entuudestaan löydy riittävästi. Ongelmia kuitenkin syntyy, 

mikäli valinnaisuuteen keskitytään liikaa, ilman että huomioidaan yhteisten sisältöjen 

ylläpitämisestä ja kehittämisestä. 
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4. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 

Seuraavaksi tarkastelen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joita on ilmestynyt 

jokaisella vuosikymmenyksellä vuodesta 1970 lähtien. Opetussuunnitelman perusteet ovat 

kokoelma valtakunnallisia säädöksiä ja ohjeita, joiden pohjalta laaditaan paikalliset ja 

koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Perusteisiin sisältyy opetuksen tavoitteisiin ja arvoihin 

liittyvät yleiset asiakokonaisuudet sekä yksityiskohtaisemmat toimintamallit jokaista 

oppiaineitta kohden. Tutkielman tavoitteen ja selkeyden vuoksi en käsittele yksittäis iä 

oppiaineita koskevia määräyksiä. Koulun ja opetuksen yleistilannetta kuvaavat näkökulmat 

tarjoavat tutkimuskysymysten kannalta olennaisimman tiedon ja niihin sisältyvä asiateksti on 

laajuudeltaan riittävä.  

4.1 1970 – Muuttuvan sivistystarpeen tyydyttäminen 

Vuoden 1970 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että koulun tehtävä 

nähdään sivistystarpeen tyydyttäjänä (POPS 1970, s. 13). Kansakoulun katsottiin tarjoavan 

tarvittavat yleisen kansansivistyksen tarpeet. Tämä tarve on muuttunut pelkästä luku- ja 

kristinopista korkeampiin vaatimuksiin (POPS 1970, s. 13).  Perusteissa näin ollen tunniste taan 

sivistystarpeen ajallisuus ja sen muuttuva ja kehittyvä luonne. Myöhemmin keskikoulun roolina 

oli niin sanotun pohjasivistyksen tuottaminen. Sivistystarpeen kasvuun pyrittiin vaikuttamaan 

tarjonnan lisäämisellä koulunkäynti mahdollisuuksien suhteen ja myös pidentämällä 

opinkäyntiä. Kohoava elintaso vaikutti sivistystoiminnan parempiin taloudellis i in 

mahdollisuuksiin ja loi samalla uuden kulttuurin kuluttamisen tavan. Koulun ensiarvoiseks i 

tehtäväksi muodostui kehittää oppilaiden omakohtaista, tehokasta ja kestävää 

tiedonhankintakykyä. Olennaista oli myös yhteistyön, oikeuksien kunnioittamisen ja 

humaanisuuden korostaminen. Perusteissa huomioidaan maailman vahvistuva globalisaatio ja 

mainitaan, että eri maanosien ongelmat ja niiden seuraukset eivät ole vain paikallisia ilmiö i tä 

(POPS 1970, s. 14). 

Osittaisparannuksista huolimatta sekä kansakoulumme että oppikoulumme 

toiminta perustuu sadan vuoden takaisiin ratkaisuihin. Jos samalla otetaan 

huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, on pakko todeta, ettei 

koululaitoksemme nykyään tyydytä laadullisesti eikä määrällises t i 

olemassaolevaa sivistystarvetta (POPS 1970, s. 14). 
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Näin ollen yhteiskunnan muuttunut tila ja sen myötä sivistystarpeen kehittyminen tulevat esille. 

Sivistystarpeen täysimittainen toteuttaminen edellyttää tiettyjä kehittämistoimia. Keskeiseksi 

teemaksi nostetaan oppilaan persoonallisuuden tasapainoinen kehitys (POPS 1970, s. 17). 

Koulutuksen päämääräksi ei riitä tämänhetkisten tarpeiden täyttäminen vaan on huomioitava 

myös tulevaisuuden tavoitteet. Näin ollen koulu ei voi toimia tehokkaasti sulkeutuneena 

instituutiona vaan on lisättävä vuorovaikutusta koulutuksen ja yhteiskunnan välille. Nykyisen 

tilanteen ja tulevaisuuden haasteiden tunnistaminen auttaa oppilaiden harmonisessa 

kokonaiskehityksessä. Olennaista on myös ottaa tarkasteluun oppilaiden omia yksilöll is iä 

tavoitteita. Varttuessaan oppilaat voivat osallistua päämäärien asettamiseen. Tämä vahvistaa 

heidän itsenäisen toimintansa tavoitteellisuutta ja vastuullisuutta. Tavoitetta vastuun 

asteittaisesta lisääntymisestä ja sen myötä tapahtuvasta itsenäistymisestä voidaan tulkinta 

pedagogisen paradoksin avulla. Koulutuksen perimmäinen tavoite on kasvattaa oppilaista 

tavoitteellisia ja autonomisia yksilöitä, mikä johtaa lopulta siihen, että koulun rooli muuttuu 

tarpeettomaksi. 

Perusteiden mukaan varsinaisten opetussuunnitelmien laadinnassa tulisi korostaa luovaa 

toimintaa sekä korostaa mahdollisuutta valintaan. Tavoitteiden uudelleen valikointi ja 

mukautuminen sekä painopisteen vaihtelu ovat kaikki olennaisia seikkoja onnistuneen 

opetussuunnitelman kannalta (POPS 1970, s. 21). Toisin sanoen, kirjoitetut tavoitteet eivät ole 

lopullisia, mikä lisää tulkinnan varaa ja painottaa opettajan roolia opetussuunnite lma 

teoreetikkona. Näin ollen opettaja kykenee joustaviin ratkaisuihin ja saa luvan tilanteen 

vaatiessa muokata yleisiä ohjenuoria. 

Perusteissa peräänkuulutetaan kriittistä ajattelua. Oppimista ei haluta redusoida 

varauksettomaan luetun tai kuullun omaksumiseen. Samalla tuodaan esille yksilön ja 

yhteiskunnan välinen suhde, missä oppilasta ei tule kohdella välineenä tai ulkopuolisen 

vaikutuksen kohteena vaan itse toiminnan subjektina. Tämän lähtökohdan avulla oppilaista voi 

kasvaa vastuunalaisia isänmaan ja ihmiskunnan jäseniä. Yhteiskunnan kehittymisen 

mahdollistamisen kannalta olennaista on sivistyspääoman kehittäminen. Tarkoituksena ei ole 

vain siirtää nykyistä sivistysperintöä uudelle sukupolvelle, vaan kehittää jotain uutta. Yleisen 

suunnittelun ja arvioinnin tulee olla monipuolista, eikä tarttua johonkin satunnais i in 

kriteereihin. Oppilaiden kehitystä ei tule ohjelmoida yhdenmukaisesti vaan sallia useita erilais ia 

vaihtoehtoja. Tavoitteiksi tunnistetaan myös tunne-elämän kehittyminen, sosiaalistuminen, 

tiedonhankintakyky ja yhteiskunnan jäsenyyden vahvistaminen (POPS 1970, s. 23). Oppilaat 



36 

 

voivat omaksua yksilöllisiä arvomaailmoja ja erityisharrastuksia. Tämä korostaa 

vuorovaikutuksen tärkeyttä, erityisesti kulttuurin eri alueiden ja sosiaalisten ryhmien kesken. 

Olennaista on luoda oppilaille aineksia ja virikkeitä, mitkä mahdollistavat omaleimaisen 

kokonaispersoonallisuuden kehittymisen. Yksilöllisyyden huomioiminen on siis tarpeellis ta 

mutta kuitenkin tiettyjen raamien ja yleistavoitteiden sisällä.  

Opetuksen päämääräksi asetetaan demokraattisuus ja inhimillisyys. Koulun toiminnassa 

pyritään välttämään sellaista yksipuolisuutta, mikä vaarantaisi oppilaiden tasapainoisen 

kasvamisen, terveyden tai jonkin persoonallisuuden alueen täysimittaisen kehityksen. 

Varsinkin alemmilla peruskoulun asteilla on syytä yhdistää leikki ja opiskelu. Näiden 

yhteensovittaminen lisää aktiivisuutta, energisyyttä, uteliaisuutta ja mielenkiintoa. 

Myöhemmässä vaiheessa on olennaista kiinnittää huomiota yksilön kulttuuriympäristön 

suhteeseen. Tämä suhde linkittyy muun muassa työelämään, yhteiskunnallisiin toimintoihin ja 

biologisiin elämän tarpeisiin. Pysyvien taitojen ja asenteiden kehittäminen, mitkä vaikuttavat 

terveyteen, elinympäristöön ja vastuuseen, ovat kriittisiä. Tiedonhankinnan suhteen mainitaan, 

että se vaatii uusien asioiden havainnoinnin lisäksi oman toiminnan seurauksien tarkastelua. 

Perusteissa ilmoitetaan, että arkielämän ja tieteellisen tiedon välillä ei ole periaatteellis ta 

risteävyyttä, vaan kyseessä on aste-ero. Lisäksi tietopääoma liitetään ihmisyyden käsitteeseen. 

Sivistyksen ylläpito ja kasvattaminen vaatii, että uusi sukupolvi perehtyy nykyisen 

yhteiskunnan tietopääoman tärkeimpiin osiin (POPS 1970, s. 27). 

Oppisisällöt ja -prosessit on jaettu kahteen alueeseen: materiaaliseen ja formaaliseen. 

Materiaalinen eli sisällöllinen alue kattaa faktatiedot ja niiden yhteydet sekä laajemmat 

kokonaisuudet. Formaalisuus eli muodollisuus sisältää ajattelun kehittämisen, päättelyn, 

käsitteiden muodostamisen ja luovan ajattelun. Tämä jaottelu tuo esiin keskeisiä oppimiseen 

liittyviä ilmiöitä. Asiakokonaisuuksien luomiseen ei riitä pelkästään irralliset yksityiskohdat ja 

samalla ongelmien ratkaisu vaatii riittävää tietopääomaa. Opiskelutekniikan suhteen tärkeää on 

nopean ja luotettavan tiedonhankinnan lisäksi tiedon käyttö. Tämän vuoksi opiskeluteknis iä 

harjoituksia ei tulisi tehdä keinotekoisiksi tai itsetarkoituksellisiksi. Perusteissa mainitaan, että 

suomalaista koulua on moitittu materiaalisen puolen yliarvioimisesta formaalisen alueen 

kustannuksella (POPS 1970, s. 27). Formaalisia kykyjä ja ominaisuuksia tulisi siis korostaa, 

jotta kasvavia ihmisiä voitaisiin ohjata parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedon sisällöt 

muuttuvat ja vanhenevat yhä nopeammin mutta formaaliset tavoitteet eivät menetä samalla 

tavoin merkitystään. Muodollisella alueella on tietynlainen etulyöntiasema sisällöllis i in 
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kokonaisuuksiin nähden. Sisällöllisyyttä ei tulisi kuitenkaan aliarvioida, sillä tehokas 

ongelmanratkaisu vaatii syviä perustietoja ja laajaa tietopääomaa. 

Perusteissa nostetaan esille totuuden kunnioittaminen ja oppilaiden motivaation tukeminen. 

Opetuksessa tulee korostaa asioiden objektiivisuutta ja erilaisten näkökulmien ja perustelujen 

tärkeyttä sekä eettistä arviointia. Laadituissa opetussuunnitelmissa on huomioitava tiedonalat, 

mitkä ovat olennaisia maailmankuvan hahmottamisen suhteen. Tämän tarkoituksena on 

oppilaiden orientoituminen luontoon, tekniikkaan, taiteisiin, sosiaaliseen ympäristöön ja 

maailmankatsomuksiin. Jatko- ja ammattiopintojen edistämiseen vaadittavia tietoja on 

korostettava ja tiedoilla on oltava merkityksiä persoonallisen kehityksen kannalta. Tiedoilla on 

oltava lisäksi yhteys arkielämän ongelmiin ja tehtäviin (POPS 1970, s. 36). 

Oppilaille pyritään järjestämään joukkotiedotuskasvatusta, minkä tavoitteena on informaa tion 

kriittinen vastaanottaminen ja itsenäisten mielipiteiden muodostaminen (POPS 1970, s. 36). 

Lisäksi toteutetaan eettistä kasvatusta, millä pyritään yhteiselämän kehittämiseen ja 

inhimillisten perusoikeuksien tiedostamiseen ja kunnioittamiseen. Sosiaalinen kasvatus 

puolestaan vahvistaa sosiaalisen yhteisön jäsenyyttä. Eettinen ja sosiaalinen kasvatus 

muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden mutta niitä ei lukita tiettyihin oppiaineisiin vaan 

opettajat ovat vastuussa niiden asianmukaisesta huomioimisesta erilaisissa opetustapahtumissa  

(POPS 1970, s. 37). 

Koulussa tulee painottaa yhteistoimintaa ja vastuuta sekä kehittää kouluympäristöä sillä tavoin, 

että se edistää myönteisten piirteiden ja yhteiselämän jalostamista (POPS 1970, s. 37). 

Pitkäjänteinen toiminta ja väistämättömien epäonnistumisten sietäminen ovat olennais ia. 

Koulun jokapäiväisessä arjessa tulee huomioida ystävällisyys, oikeudenmukaisuus ja 

totuudellisuus. Lisäksi velvollisuudet, vastuu ja omatunto ovat keskeisiä asioita. Yhdistyne iden 

Kansakuntien ihmisoikeuksien julistus luo arvoja ja periaatteita koulun toimintaan. 

Julistuksessa mainitaan ihmishengen täysi kehittyminen, ihmisoikeuksien ja perusvapauks ien 

kunnioittaminen sekä suvaitsevaisuus ja rauhan ylläpitäminen. Ihmisarvo koskee jokaista 

yksilöä varallisuudesta tai kyvyistä huolimatta, mutta itsensä kehittäminen on uhrausten ja 

ponnistelun arvoinen asia. Koulu ilmenee sosiaalisena yhteisönä, jossa vaalitaan hyviä 

ihmissuhteita, yhteistä hyvää ja vastuunkantoa. Yhteistyöllä pyritään edistämään tietoisuutta 

kaikkien kansojen yhteenkuuluvuudesta ja samalla pääsemään eroon paremmuusjärjestyks is tä 

ja kilpailumielialasta. 
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4.2 1985 – Paikallisuuden korostaminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa vuodelta 1985 korostetaan, että kyseessä ei 

ole didaktinen ohjausväline, vaan suuntaa antava hallinnollinen asiakirja (OPS 1985, s. 8). 

Oleellista on opetussuunnitelman joustavuus ja eri kehittämistarpeiden huomioiminen. Koulun 

keskeiseksi tehtäväksi nähdään kulttuurin välitys ja kehitys. Oppilaan persoonallisuuden 

kehityksen kannalta on tärkeää arvovalintojen tekeminen ja arvomaailman muodostuminen. 

Oppilaita käsitellään yksilöinä. Koulun tulisi tarjota virikkeitä yhteiskunnallisten valmiuks ien 

ja persoonallisten taipumusten kehittämiseen. Yhteiskunnan toimivuuden ja kehityksen 

kannalta on edellisten perusteiden tapaan nykytilanteen, mutta myös tulevaisuuden 

hahmottaminen. Esiin nostetaan yhteiskunnan perustoimintojen jatkuvuuden turvaaminen 

vaarantamatta yksilöiden inhimillistä kasvua. Lähtökohdat yksilöiden kasvuun eivät ole vain 

aineellisia, vaan on huomioitava oppilaiden yksilölliset ominaisuudet ja taipumukset, mikä 

mahdollistaa kaikenpuolisen elämän kehittämisen ja rikastuttamisen (OPS 1985, s. 11). 

Perusteissa nostetaan esiin koulutuksen ja työelämän välinen suhde. Keskeisten tietojen ja 

taitojen harjaannuttamisen sijaan tärkeämpää on laaja-alainen tiedollinen ja taidollinen kyky 

sekä persoonallinen kypsyys. Henkinen kypsyys mahdollistaa realistisen kuvan omista 

mahdollisuuksista ja rajoituksista ja luo terveen itsetunnon kautta halun itsensä jatkuvaan 

kehittämiseen. Ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön vuorovaikutus helpottaa kokonaiskuvan 

tarkastelua. Koulutuksen yksi tavoitteista on aloitteellisen yhteistoiminnan aktivoiminen ja sen 

myötä yksilön muovaaminen osaksi kansakuntaa. Olennaista on myös kansainvälisen 

yhteistyön ja maailmanlaajuisen ajattelutavan omaksuminen. Kansainvälisyyskasvatus on 

mainittu erikseen omana osa-alueena. Terve ja tasapainoinen itsetunto, sukupuolten välinen 

tasa-arvo sekä monipuolinen ja jatkuva itsensä kehittäminen ovat kaikki merkittäviä 

kokonaisuuksia, mihin koulutus pyrkii vaikuttamaan (OPS 1985, s. 13). 

Uudessa lainsäädännössä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tarkistaa 

peruskoulun opetussuunnitelman valmistamisen ja kehittämisen työnjakoa ja 

luonnetta. Siinä on pidetty tärkeänä, että vastuuta peruskoulun opetuksen 

kehittämisestä voidaan siirtää huomattavassa määrin paikalliselle tasolle: kunnille 

ja kouluille (OPS 1985, s. 18). 

Toimintamallien paikallisuuden myötä suunnitteluprosessi siirtyy lähemmäksi opettajia ja 

oppilaita. Kunnilta ja kouluilta peräänkuulutetaan oma-aloitteista kehittämistyötä ja heille 
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sallitaan itseohjautuvuutta (OPS 1985, s. 18). Turhan byrokratian kitkemiseksi hallinnoll iset 

rajoitukset eivät saisi estää opetussuunnitelmien toimivuutta. Varsinaisen opetussuunnite lman 

laatii valtion sijaan nimenomaan kunta. Suunnitelmissa tulee nimetä selkeät opettamisen 

perusteet mutta kuitenkaan rajoittamatta opetuksen monipuolisuutta. Opetussuunnite lmat 

nähdään ensisijaisesti opetuksen kehittämisen välineinä ja niiden on reagoitava eriäviin 

tarpeisiin ja mahdollisiin haasteisiin. Opetuksen lähtökohtana olennaista on oppilaan 

kokemuspiirin huomioiminen. Oppilaan kannalta tärkeää on itsetunnon kehittäminen ja 

tietoisuus yhteisöön kuulumisesta. Perusteissa painotetaan, että koulut ovat ja ne myös saavat 

olla erilaisia, joten samoja ratkaisuja ja malleja ei tulisi hyödyntää väkinäisesti. Tämä osoittaa 

selkeää vastuun jakamista ja luottamuksen myöntämistä kuntien ja opettajien omiin päätöksiin. 

Opetusta halutaan sitoa paikalliseen kulttuuriperinteeseen, historiaan, luontoon ja 

elinkeinoelämään. Paikallisen näkökulman hyödyntäminen on perusteiden mukaan tapa 

rohkaista kouluja persoonallisuuteen. Vaihtoehtoisen toimintamallien täytyy kuitenkin olla 

perusteltuja ja ne eivät saa vaarantaa yleisiä asetettuja tavoitteita. Myös resurssien käyttöön 

liittyvät päätökset ovat kunnilla ja kouluilla. Tämä mahdollistaa kunakin lukuvuonna erilaiset 

painotukset koulukasvatuksen tavoitteissa, joten opetuksessa voidaan korostaa ajankohtais ia 

asioita. Perusteiden tarkoitus on ilmaista kokonaisuudet sisältö alueittain, joiden pohjalta 

opettajat ja koulut suunnittelevat ja laativat yksityiskohtaisemmat toimintamallit. Kouluhall itus 

korostaa aktiivisuutta omaperäisten ratkaisujen löytämiseen (OPS 1985, s. 23). 

Opetussuunnitelmaa ei haluta pelkistää vain oppiaineluetteloksi tai tuntijakoasetukseksi vaan 

sen tarkoitus on erilaisten konseptien ja virikkeiden yhdistäminen opettajien työn suunnitteluun. 

Opetustapahtumia ei ole tarpeen kuvata yksityiskohtaisen tarkasti eikä määrittää yhtenäis tä 

sitovaa mallia jokaiseen tilanteeseen. Opettajille annetaan akateeminen vapaus opetuksen 

toteuttamisessa tiettyjen raamien sisällä ja perusasiat huomioiden.  

Arviointia suoritetaan oppilaan tukemisen kannalta (OPS 1985, s. 29). Arvioinnilla halutaan 

antaa palautetta ja kannustaa jatkuvaan opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Sen tehtävänä on 

myös saada tietoa opintosuunnitelmien toteutumisesta, opettajan työn tuloksellisuudesta ja 

oppimateriaalin sopivuudesta. Oppilaiden keskinäisestä vertailusta pyritään luopumaan. 

Arviointia kehitetään tavoitteelliseksi eli vertailun sijaan olennaista on omien päämäärien 

saavuttaminen. Arvioinnissa otetaan akateemisten kykyjen lisäksi huomioon yritteliäisyys, 

huolellisuus, vastuuntuntoisuus, yhteistyö ja aktiivinen osallistuminen. Tätä kutsutaan niin 

sanotusti jatkuvan näytön havainnoinniksi (OPS 1985, s. 30). Oppilaan arvo ei siis kytkeydy 

pelkästään konkreettisiin suorituksiin ja tuloksiin. Todistusarvosanat muodostetaan jatkuvan 
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näyttöön ja perinteisiin kokeisiin pohjautuen. Epäonnistuminen kokeissa ei siis merkitse 

automaattisesti huonoa arvosanaa, mikä voi osaltaan luoda oppilaille hyvinvointia rennomman 

ilmapiirin myötä. Arvioinnin lähtökohdat korostavat koulun tehtävää kasvattaa hyvin 

käyttäytyviä oppilaita. Koulun arvopohjaksi määritetään rehellisyys, kunnioitus, 

yhteistyöhaluisuus, muut huomiin ottaminen ja ystävällisyys (OPS 1985, s. 32). Koulu haluaa 

toiminnallaan myös aktivoida oma-aloitteisuutta, oikeudenmukaisuutta ja työrauhan ylläpitoa 

sekä tuoda esiin vastuun ja ympäristösuojelun merkitystä. 

Oppilaiden erilaisuutta ja eriäviä valmiuksia pyritään käsittelemään oppilaanohjauksen avulla 

(OPS 1985, s. 39). Valmiudet voivat poiketa oppilaiden kesken niin opiskelun, urasuunnitte lun 

ja tulevan työelämän ja monipuolisen vapaa-ajan käytön suhteen. Ohjauksella tavoitellaan 

itsenäistymistä, ongelmien ehkäisemistä ja tasapainoista persoonallisuutta, mitkä voivat 

vaikuttaa olennaisesti oppilaan kasvuun ja oppimiseen sekä uravalintoihin. Koulun 

toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä aiotaan vahvistaa monipuolisemmilla toimintamuodoilla, 

mitkä toteutuvat koulun ulkopuolisena opetuksena. Koulua ja opetustapahtumia pyritään 

yhdistämään työelämään ja yhteiskuntaan, mikä laajentaisi oppimisen mahdollisuuksia (OPS 

1985, s. 41). Tällä on luultavasti vaikutuksia myös yhteistyökykyyn, vastuuntuntoon, 

itsenäisyyteen ja motivaatioon. Koulun ulkopuolinen opetus voidaan järjestää esimerkik s i 

opintoretkinä, opintokäynteinä, työelämään tutustumisena tai leirikouluna, joissa kaikissa 

korostuu oppilaiden yhteiset kokemukset ja niiden merkitys aidon oppimisen suhteen. 

Perusteissa huomautetaan, että koulun ulkopuolisia opetustapahtumia ei haluta mielivaltaises t i 

rajoittaa, vaan jokaisen aineen oppitunteja voidaan tarvittaessa järjestää tällä tavoin. Näin ollen 

opettajan vastuu ja velvollisuus opetuksen järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä korostuu ja 

samalla oppiainekohtaiset yksinkertaiset ajattelutavat kehittyvät.   

Perusteissa on määritelty myös luokanvalvojan tavoitteellisia ominaisuuksia ja toimintamalle ja  

(OPS 1985, s. 53). Luokanvalvojan ensisijainen tehtävä on myönteisen ilmapiirin asettaminen 

ja yhteishengen luominen. Nämä auttavat oppilaiden kehityksen tukemisessa. Luokanvalvo jan 

tulee lisäksi tutustua oppilaisiin, kannustaa heitä aktiivisuuteen ja hyviin tapoihin sekä valvoa 

koulunkäyntiä. Olennaista on myös toteuttaa yhteistyötä vanhempien kanssa ja tukea heidän 

kasvatustehtäväänsä. Kodin ja koulun välinen vuorovaikutus ja dialogi auttavat oppilaan 

tasapainoisen persoonallisuuden kehittymisessä. Oppilaskuntatoiminnalla on keskeinen rooli 

oppilaiden motivoimisessa, itsensä kehittämisessä, aktivoimisessa ja yhteistyön 

parantamisessa. Se tarjoaa tilaisuuden myös muiden tärkeiden taitojen kehittämiseen 
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osallistumalla yhteisiin askareisiin. Oppilaskunnan tehtäviin voi kuulua harrastus- ja 

yhteistoiminnan lisäksi ehdotukset opetuksen kehittämisestä ja järjestyssäännöis tä. 

Oppilaskunta voi pyrkiä vaikuttamaan myös opetussuunnitelmiin. Kerhoilla ja muulla 

vastaavalla virkistys toiminnalla on tärkeä rooli oppiaineiden täydentämisessä ja 

opetussuunnitelmien ulkopuolisten tietojen ja taitojen kehittämisessä. Sosiaalisten kontaktien 

rakentaminen ja luova toiminta saavat uusia ilmentymisen muotoja.  

Tavoitteiden tulkinta ja niiden lopullinen muotoilu tapahtuu viime kädessä kouluissa (OPS 

1985, s. 59). Opettajalla on merkittävin rooli opetussuunnitelmien ja opetustyön 

yhteensovittamisessa, mikä mahdollistaa tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Opetuksessa 

tulisi kuitenkin opettajasta riippumatta korostaa tiedon hankkimista, analysointia ja 

soveltamista sekä oppilaiden yksilöllisyyttä, kuten kokemuspiiriä ja kotiseutua. 

Opetussisältöjen suhteen tähdellistä on ajankohtaisuus, merkittävyys ja asianmuka inen 

käsittelyjärjestys. Lisäksi tulee huomioida jatko-opintoihin valmistautuminen ja pyrkiä 

muokkaamaan sisältöjä tilanteiden mukaan sopiviksi. Muokkaamista voidaan toteuttaa 

oppimateriaalien monipuolisuudella ja erilaisilla työtavoilla. Oppimateriaalin tulisi myös 

tarjota tarpeeksi virikkeitä ja tukea opettajien valitsemia ratkaisuja. Opettajien menetelmällinen 

vapaus mahdollistaa erilaisten ja yksilöllisten vaihtoehtojen hyödyntämisen. 

4.3 1994 – Sivistys yksilön ja yhteisön voimavarana 

Seuraavassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, mikä ilmestyi vuonna 1994, 

lähdettiin liikkeelle koulun näkökulman muutoksesta (OPS 1994, s. 8). Tähän vaikutt i 

olennaisesti muutokset valtiollisissa, poliittisissa ja taloudellisissa järjestelmissä. Myös 

voimistuva kansainvälistyminen johdatteli koulutuksen keskeisten näkemysten uudelleen 

tarkasteluun. Perusteissa mainitaan laadullinen kehittäminen, mitä pyritään toteuttamaan 

uusilla teknologioilla, yritteliäisyydellä, itsenäisellä opiskelulla, yhteistyökyvyllä ja 

vastuunottamisella. Koulujärjestelmää haluttiin muokata joustavammaksi ja mahdollis taa 

yksilöllisemmät opiskeluohjelmat, mikä nostaisi koulun palvelukykyä. Tarkoituksena oli 

vähentää koulutuksen keskusjohtoisuutta ja verkostoida toimintoja siirtämällä päätäntävaltaa 

suoraan kouluille (OPS 1994, s. 8–9). Näin ollen opetussuunnitelmien toteutuksissa esiintyis i 

koulukohtaista ja paikallista vaihtelua. Koulujen rooli muuttui itsenäisemmiks i 

suunnannäyttäjiksi ja toteuttajiksi. Muutoksissa painotettiin yksilöllisyyden vahvistamista ja 

yhteiskunnan säilymistä sekä kehittymistä. 
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Perusteissa alleviivataan asioiden avaraa punnitsemista ja eri näkökulmien hyödyntämistä (OPS 

1994, s. 11). Tekstissä viitataan YK:n ihmisoikeuksien yleismaalliseen julistukseen, mikä 

muodostaa koulun arvopohjan. Kestävä kehitys, kansallinen kulttuuriperintö ja kansainvälisyys 

ovat keskeisessä asemassa. Koulun tulee huolehtia myös oppilaiden terveydestä ja 

hyvinvoinnista sekä kehittää sosiaalisia taitoja, myötäelämistä ja harkintakykyä ja tarjota 

sosiaalista tukea. Opetussuunnitelmaa käsitellään dynaamisena prosessina, eli niiden 

laadinnassa reagoidaan ympäristön muutoksiin ja arvioinnin tuloksiin. Opettajien roolia ja 

koulukohtaista opetussuunnitelma-ajattelua pyritään vahvistamaan. Samalla korostetaan 

oppilaan aktiivista roolia omien tietorakenteiden jäsentäjänä. Oppilaita tulee pitää yksilö inä, 

jotka omaavat erilaiset kokemusmaailmat. Koulun selkeä haaste on optimaalisen 

oppimismahdollisuuksien luominen ja positiivisen oppimishalun virittäminen. Tämä haaste tuo 

opettajille perinteisen roolin lisäksi mahdollisuuden toimia opiskelun ohjaajana ja 

oppimisympäristön suunnittelijana. Oppimisessa korostetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen 

merkitystä. Ihmisten keskinäiset suhteet ja interaktio ja niihin perustuvat työtavat ovat 

olennaisia.  

Opetus pyrkii jäsentyneen tietorakenteen kehittämiseen (OPS 1994, s. 11). Oppilaille halutaan 

luoda käsitys tietolähteistä, kyky etsiä ja luoda tietoja sekä arvioida sen paikkansapitä vyyttä. 

Kriittinen suhtautuminen ja tiedon soveltaminen luovasti auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. 

Opetuksessa halutaan korostaa monipuolisuutta ja tarkastella ilmiöitä oppiainerajojen yli. 

Koulun tehtävää korostetaan yleissivistävänä opintomahdollisuutena, johon jokaisella on 

oikeus. Koulun tulisi tukea oppilaiden persoonallisuuden kaikinpuolista kehittämis tä, 

sosiaalista kasvua ja yhteistyössä toimimista. 

Sivistys tarkoittaa sekä yksilön sivistyspyrkimystä että yhteisön pääomaa. 

Ihmisen sanotaan olevan sivistynyt, kun hän on omaksunut kohtuullisen osan 

yhteisönsä kulttuuriperinnöstä ja kykenee hallitsemaan elämäänsä (OPS 1994, s. 

11). 

Sivistyksen käsite näyttäytyy laajana kokonaisuutena, millä on yksilöllinen ja kollektiivinen 

taso. Kohtuullisen osan mainitseminen jättää runsaasti tilaa käsitteen tulkinnanvaraisuude lle. 

Tekstin mukaan yksilön henkinen toiminta kasvattaa ja uudistaa yhteisön sivistysperintöä (OPS 

1994, s. 11). Sivistyspyrkimys ja -perintö ovat siis vuorovaikutussuhteessa toisiinsa nähden. 

Yleissivistykseen liitetään tiedollisten valmiuksien lisäksi eettinen ja esteettinen herkkyys, 

havainnointi, kehittynyt tunne-elämä, kommunikoiminen ja yhteiskunnan jäsenenä toimiminen. 
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Yleissivistyksen perustan luovat tietojen laaja-alaisuus ja monipuolisuus sekä eri näkökulmien 

hyödyntäminen. Sivistyspyrkimykset vaativat monipuolista tiedonhankinta kykyä ja kriittis tä 

arviointia. Olennaista on myös älyn ja ajattelun kehittäminen, viestinnällisten ja sosiaalis ten 

taitojen sekä itseilmaisun vahvistaminen. Sivistynyt ihminen kykenee rakentavaan 

yhteistyöhön ja vastuun kantamiseen sekä osaa huomioida oman toiminnan seuraukset. Lisäksi 

hän on huomaavainen ja omaa kiitettävät käytöstavat sekä huolehtii itsestä ja 

elinympäristöstään (OPS 1994, s. 11). 

Yleissivistystä voidaan harjoittaa oppiaineiden näkökulmien moninaisuudella (OPS 1994, s. 

12). Yleissivistystä pyritään tukemaan sosiaalisilla ja ilmaisullisilla taidoilla, joita voidaan 

kehittää oppilaskuntatoiminnassa, kerhoissa, juhlissa ja tapahtumissa. Oppilaan perustaito ihin 

kuuluu tiedonhankinnan ja käsittelyn taidot sekä itsenäinen työskentely. Näiden lisäksi on 

olennaista vahvistaa luovaa ajattelua, ryhmässä työskentelyä, sosiaalisuutta ja 

ongelmanratkaisukykyä. Opettajan staattista roolia tiedon jakajana ja tietolähteenä tulis i 

rajoittaa ja siirtyä kohti ohjaamista, tukemista ja kannustamista. Tukeminen ja kannustaminen 

vaikuttavat terveen itsetunnon ja tasapainoisen persoonallisuuden kehittymiseen. Oppilaiden 

omien kiinnostuksen kohteiden huomioiminen lisää huomattavasti aktiivisuutta, uteliaisuutta ja 

oppimishalua sekä mahdollistaa myönteisten ihmiskäsitysten synnyn. Koulun tarkoitus on 

vahvistaa suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, työhön, luontoon, uskontoon ja 

kulttuuriin. Näistä kokonaisuuksista syntyy yksilön maailmankuva, mikä on olennainen 

lähtökohta persoonallisuuden kehityksessä. On huomioitava, että arvot ja arvostukset voivat 

muuttua sukupolvien välillä ja erityisesti vallitseva maailmantilanne voi vaikuttaa niihin. Koulu 

tarjoaa mahdollisuuden irrottautumiseen vanhemmista ja oman itsenäisen tulevaisuuden 

rakentamiseen ja omien tavoitteiden muodostamiseen. Perinteisiin sivistyksen perusarvoihin 

hyvyys, totuus ja kauneus voidaan nykypäivänä liittää lisäksi ihmisarvo ja elämän 

kunnioittaminen. Kulttuuri- identiteetti, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat globaalin 

yhteiselon kannalta olennaisia kokonaisuuksia. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

hyvinvointi mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan täysimittaiseksi jäseneksi kasvamisen. 

Perusteissa korostetaan, että kyseessä on suuntaa antava perusta, mitä muokataan, tulkitaan ja 

täydennetään paikallisesti (OPS 1994, s. 15). Opetussuunnitelmien laadintaa voidaan pitää 

aktiivisena ja jatkuvana kehittämisprosessina. Suunnitelmille luovutetaan mahdollisuus eri 

alueiden painottamiseen. Oppilaiden integrointi kouluelämään ja orientoiva opetus ovat 

olennaisia tehtäviä. Opetusta voidaan rikastaa erilaisilla teemoilla ja projekteilla. Oppiaineiden 
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rajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa tarvittaessa. Huomionarvoista on suunnitelmien 

laadintaan sisältyvä joustavuus, mikä mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen hyödyntämisen.     

Arviointia pidetään välttämättömänä osana kasvatus- ja opetustyötä (OPS 1994, s. 22). 

Arviointi on kuitenkin ensisijaisesti oppilasta itseään varten ja sen tarkoitus on tuottaa 

realistinen käsitys oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja myönteistä kasvua. Arvioinnilla pyritään 

kannustamaan ja luomaan selviytymistaitoja henkisten haasteiden kohtaamiseen. Oppilaat 

joutuvat väistämättömästi vertailutilanteisiin, mutta käsitys omista taidoistaan ja vahva 

itsetunto auttavat selviytymään niistä. 

Opintosuunnitelmien täytyy olla nopeita reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin (OPS 

1994, s. 22). Oppimisen tehostamiseksi on tärkeää huomioida oppilaiden omat 

kokemusmaailmat ja nostaa esiin ajankohtaisia ja merkityksellisiä ilmiöitä. Alkuopetuksen 

suhteen merkittävää on myönteisten oppimiskokemusten luominen, joiden myötä oppilaat 

luottavat itseensä ja omiin kykyihin. On myös syytä korostaa oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä 

ja vastuuntuntoa sekä ryhmän jäsenenä toimimista. Nämä osa-alueet mahdollistavat fyysises t i, 

psyykkisesti ja sosiaalisesti tasapainoisen yksilön. Oppilaita tulee rohkaista valinto jen 

arviointiin ja perusteluun. Oppilaiden tulee kohdata haasteita mutta kuitenkin samalla säilyttäen 

ilon ja innostuksen oppimiseen. Yksilöllisen identiteetin rakentaminen ja ryhmän jäseneksi 

kasvaminen vaatii aktiivista oppimista. Opiskeluun tulee liittää mahdollisuuksien mukaan 

elämyksellisyyttä, toiminnallisuutta, leikinomaisuutta ja elämän läheisiä piirteitä. Kokeiluun, 

keksimiseen, itsensä ilmaisuun ja luovaan ongelmanratkaisuun kannustaminen on ratkaisevaa. 

Oppilaiden kuunteleminen ja mielipiteiden ja kokemusten arvostaminen luovat myönte isen 

ilmapiirin ja rohkaisevan vuorovaikutussuhteen. Mahdollisimman interaktiivinen ympäristö ja 

jatkuva dialogi eri osapuolten välillä mahdollistavat hyviä oppimiskokemuksia. 

4.4 2004 – Tasa-arvo ja yhteisöllisyys 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa nostetaan esille huoltaj ien 

toimijuus ja heidän vaikuttamismahdollisuutensa koulun kasvatustavoitteisiin (OPS 2004, s. 8). 

Myös oppilaita voidaan ottaa tarvittaessa mukaan opetussuunnitelmatyöhön. Perusteiden 

arvopohjaksi nimetään ihmisoikeudet, demokratia, tasa-arvo, monikulttuurisuus, luonnon 

monimuotoisuus ja ympäristön elinkelpoisuus. Koulutuksen tavoitteena on edistää 

vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä ja yksilön oikeuksia ja vapauksia. Suomalaista kulttuur ia 

pyritään kultivoimaan kulttuuri- identiteetin rakentumisella, mikä muodostuu osallistumalla 
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suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Dokumentissa huomioidaan kuitenkin globaalis tuva 

maailma, mikä korostaa suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Merkittävik s i 

aihekokonaisuuksiksi on määritetty kuusi osa-aluetta: ihmisenä kasvaminen, kulttuur i-

identiteetti, viestintätaidot, osallistuva kansalaisuus, vastuu ympäristöstä ja turvallisuus. 

Kyseisiä kokonaisuuksia käsitellään keskeisinä opetuksen painoalueina ja niiden sisällöt 

kytkeytyvät useisiin oppiaineisiin (OPS 2004, s. 36–40). 

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että 

opetustehtävä. Sen tehtävä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia 

yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline 

kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa (OPS 

2004, s. 12). 

Koulun tehtäväksi muotoutuu yleissivistyksen kasvattaminen, sivistyksellisen pääoman 

lisääminen yhteiskunnallisella tasolla ja yhteisöllisyyden ja tasa-arvon kehittäminen (OPS 

2004, s. 12). Lisäksi tavoitteissa otetaan kantaa alueelliseen, yksilöiden sekä sukupuolten 

väliseen tasa-arvoon ja korostetaan erilaisten oppijoiden olemassaoloa. Koulutus nähdään 

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana. Oppilaiden monipuolinen kasvu tulee 

mahdollistaa ja luoda työkaluja tehokkaaseen oppimiseen, terveeseen itsetuntoon ja 

valmiuksiin koulun jälkeiseen elämään demokraattisena kansalaisena. Kielellisen ja 

kulttuurisen identiteetin vahvistamista pyritään elinikäisen oppimisen konseptilla. 

Yhteiskunnan jatkuvuus ja tulevaisuus edellyttää kulttuuriperinnön siirtämistä uudelle 

sukupolvelle. Kulttuuriperintöön sisältyy tietojen ja osaamisen lisäksi tietoisuus 

toimintatavoista ja arvoista. Perinnön siirtämisen lisäksi olennaista on kriittisen arvioinnin 

kyky, mikä mahdollistaa ajattelu- ja toimintatapojen uudistamisen ja sen myötä uuden 

kulttuurin luomisen. Kulttuurin luominen ja kulttuurinen osallisuus vaatii tietojen ja taitojen 

rakennusprosesseja, missä korostuu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen osaaminen. 

Perusteiden mukaan opetuksessa tulee korostaa monipuolisuutta (OPS 2004, s. 12). Opiskelussa 

voidaan hyödyntää itsenäisyyttä, opettajan ohjausta sekä vuorovaikutusta vertaisryhmän 

kanssa. Eri tavoin stimuloivat oppimis- ja työskentelytavat ovat keskeisten tietojen ja taitojen 

kehittämisen ohella tärkeitä ja tarjoavat välineitä elinikäiseen oppimiseen. Opiskelussa tulis i 

korostaa oppilaan aktiivista ja tavoitteellista toimintaa. Oppimisen suhteen olennaista on 

aiempien tietorakenteiden ja uuden tiedon yhteensovittaminen, käsittely ja tulkinta. Aiemman 

tiedon lisäksi oppimiseen vaikuttaa motivaatio ja työtapojen tuloksellisuus. Yksilölliset ja 
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yhteistyöhön perustuvat oppimistapahtumat tukevat toisiaan. Tärkeintä on, että oppimiseen 

sisältyy aktiivinen ja päämääräsuuntautunut ote ja riittävästi ongelmanratkaisua. Oppimisen 

tilannesidonnaisuus tulee huomioida oppimisympäristön monipuolisuudella. Oppilaille tulee 

tarjota uusia ja erilaisia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja sen merkityksiä sekä osallis tua 

yhteiskunnan toimintaan. 

Opetustiloissa ja -välineissä tulee ottaa huomioon monipuolisten opiskelumenetelmien ja 

työtapojen hyödyntäminen (OPS 2004, s. 16–17). On tärkeää vahvistaa oppilaiden aktiivisuutta 

ja tarjota mahdollisuus myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön esteettisyys ja 

turvallisuus ovat keskeisiä oppilaiden kasvun ja terveyden tukemisessa. Tietotekniikalla ja 

tietokoneilla voidaan ohjata oppilaita tietoyhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen. Näillä voidaan 

edistää myös motivaatiota, uteliaisuutta ja luovuutta. Kiinnostavien haasteiden ja ongelmien 

asettaminen voi lisäksi edistää aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Oppilailla tulee olla 

mahdollisuus myös omien tavoitteiden asettamiseen ja itsearviointiin. Oppilaiden 

osallistamisella oppimisympäristöjen luomisessa ja kehittämisessä voi syntyä toimivia 

ratkaisuja. Vuoropuhelun lisääminen ja vuorovaikutuksen tukeminen auttavat ryhmän jäseninä 

toimimista sekä luovat myönteisen, kiireettömän ja rohkaisevan ilmapiirin. Vuorovaikutte inen 

ja avoin toimintakulttuuri mahdollistaa oppilaiden osallistumisen sen luomiseen ja 

kehittämiseen. Oppilaiden oppimista tuetaan ja ohjataan monipuolisilla työtavoilla. Työtapojen 

tärkeimmät tehtävät ovat aktiivisen osallistumisen kautta kehittää oppimista, ajattelua ja 

ongelmanratkaisua sekä työskentelytaitoja ja sosiaalisia kykyjä. Näitä voidaan edistää luovaan 

toimintaan perustuvilla toimintamalleilla, kuten elämyksillä ja leikeillä. Tärkeää on virittää 

oppimishalua ja aktiivisuutta sekä tiedostaa oppimiseen liittyvä prosessinomainen luonne. 

Tiedon hankkiminen, soveltaminen ja arviointi tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia oman 

toiminnan reflektointiin ja oman oppimisen tiedostamiseen. Vuorovaikutus ja rakentava 

yhteistyö luovat sosiaalista joustavuutta ja tuovat esiin vastuunkannon periaatteita. Luovaa 

toimintaa, sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä voidaan kehittää tehokkaasti myös oppiaine iden 

ulkopuolella, kuten kerhotoiminnassa. 

4.5 2014 – Sivistys ja eettisyys 

Uusimmissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa halutaan varmistaa koulutuksen 

tasa-arvo ja laatu, sekä optimaaliset edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja 

oppimiselle (OPS 2014, s. 9). Esiin nousee koulua ympäröivän maailman muutoks ien 
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huomiointi ja koulun tehtävä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Koulutuksen 

lähtökohtana on yhtenäinen perusopetus ja sen yhdenvertainen toteutuminen. Koulujen 

toiminnalla halutaan muun paikallisen toiminnan ohella edistää hyvinvointia ja oppimista. 

Opetuksen laatua pyritään jatkuvasti kehittämään ja samalla vahvistamaan koulutuksell is ta 

jatkumoa. Tarkempi opetussuunnitelman laadinta tapahtuu opettajan johdolla. Oppilaat ja 

vanhemmat tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan suunnitteluprosessiin. Perusteissa 

painotetaan yhteistyön tärkeyttä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tämän 

tarkoituksena on koulutyön jalostaminen ja sen yhdistäminen ympäröivään yhteisöön ja 

elämään. Opetussuunnitelmien kehittämistyössä voidaan perusteellisesti hyödyntää erilais ia 

mittauksia ja arviointeja, kuten kehittämishankkeiden tuloksia ja valtakunnall is ia 

laatukriteereitä. Myös kansalliset arvioinnit voidaan ottaa huomioon. Nämä antavat tehokkaan 

mahdollisuuden suunnitelmien tarkastamiseen ja parantamiseen paikallisella tasolla (OPS 

2014, s. 11). 

Perusopetuksen perustaksi on määritetty yleissivistys (OPS 2014, s. 14). Oppilaiden terve kasvu 

ja kehitys täytyy mahdollistaa ja tarjota tukea tarvittaessa. Turvallinen opiskeluympäristö on 

avainasemassa. Aikaisempien perusteiden tapaan koulun arvoja tunnustetaan YK:n 

yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistuksen kautta. Tekstissä mainitaan myös 

Yhdistyneiden Kansakuntien lasten oikeuksien sopimus. Tämän sopimuksen mukaan jokaisella 

lapsella on oikeus yksilölliseen, henkiseen, hengelliseen, ruumiilliseen, moraaliseen ja 

sosiaaliseen kehittymiseen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas sellaisenaan kuin hän 

on ja jokaisella on oikeus kasvaa ihmisenä yhteiskunnan jäseneksi. Koulun arvoja liite tään 

myös taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimukseen (TSS-sopimus), 

minkä mukaan jokaisella on oikeus muun muassa koulutukseen, terveyteen ja hyvinvoint i in 

(OPS 2014, s. 15). 

Oppilaita täytyy kannustaa ja tukea ja tarjota heille kokemuksia siitä, että heitä arvostetaan ja 

kuunnellaan. On huolehdittava heidän oppimisestansa ja hyvinvoinnista sekä mahdollis taa 

osallisuuden kokemista. Oppiminen perustuu oman identiteetin rakentamiseen ja 

ihmiskäsitykseen. Oppiessaan hahmotetaan omaa paikkaa maailmassa ja muodostetaan 

yksilöllistä maailmankuvaa. Oppimisprosessien aikana yksilö luo suhdetta itseensä mutta myös 

toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja kulttuureihin. Syrjäytyminen kriittisessä vaiheessa 

aiheuttaa uhkan kasvulle ja kehitykselle, sekä eliminoi sivistykselliset oikeudet. Elinikä inen 

oppiminen tarjoaa mahdollisuuden hyvän elämän rakentamiseen. Arvokasvatuksen suhteen 
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korostetaan arvojen tunnistamista, nimeämistä ja niihin liittyvää kriittistä pohtimista. Arvoja ei 

määritellä ja anneta oppilaille valmiina, vaan jokaisen tulee rakentaa oma arvoperusta. Kaikki 

edellä mainitut osa-alueet pyrkivät varmistamaan oppilaan kasvun ihmisyyteen ja heidän 

ohjaamisensa totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen. Tärkeää on myös oikeudenmukaisuuden ja 

rauhan ylläpitäminen (OPS 2014, s. 15). 

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, 

hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen 

kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat 

väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja 

myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää (OPS 2014, s. 15). 

Sivistys määritellään yksilön kyvyiksi ja asenteiksi, mihin liittyy selkeä eettinen lähtökohta. 

Sivistys on myös eettistä pohdintaa, mihin sisältyy tapa suhtautua itseensä, muihin ihmis i in, 

ympäristöön ja tietoon sekä tahto toimia oikein (OPS 2014, s. 15–16). Toisin sanoen, sivistynyt 

ihminen pyrkii toimimaan oikein itseään, toisia ja ympäristöä arvostaen. Sivistykseen kuuluu 

tiedon käyttäminen kriittisesti, itsesäätely ja vastuunotto omasta kehityksestä ja hyvinvoinnis ta. 

Perusopetus pyrkii kaikin puolin vahvistamaan sivistystä. Opetus rakentuu elämän ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Sen tarkoitus on edistää hyvinvointia, demokratiaa ja 

kansalaiseksi kasvamista. Koulun toiminnassa pyritään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. 

Tasa-arvoa tavoitellaan niin taloudellisesti, sosiaalisesti, alueellisesti kuin sukupuolten välillä  

(OPS 2014, s. 16). Näitä pyrkimyksiä ohjaa uskonnollinen, katsomuksellinen ja poliitt inen 

sitoutumattomuus. 

Kulttuuri on yksi perusopetuksen kulmakivistä. Kulttuuri- identiteetin rakentaminen, oman 

kulttuurin ilmentäminen ja kiinnostus muita kulttuureita kohtaan ovat kriittisiä lähtökohtia. 

Erityisesti kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen niin 

kulttuurien sisällä kuin niiden välillä on olennaista. Perusteissa mainitaan kulttuurisesti kestävä 

kehitys, mikä edistää ajattelua maailman kansalaisista ja pyrkii edistämään toimintaa 

myönteisten muutosten puolesta. Kestävät elämäntavat ja ekosysteemien elinvoimaisuus ja 

niiden ymmärtäminen ovat keskeisessä asemassa ihmisenä kasvamisessa. Näihin pyrkimyks iin 

liittyy käsitys ekososiaalisesta sivistyksestä. Ekososiaalinen sivistys tarkoittaa elämäntapaa ja 

kulttuuria, mikä vaalii ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä ja tarjoaa kykyjä 

kiertotalouteen eli luonnonvarojen kestävään käyttöön (OPS 2014, s. 16). Ilmastonmuutos ja 
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sen vaikutusten käsittäminen on myös ekososiaalisesti ajankohtainen asia. Nämä näkökulmat 

tarjoavat ajattelumalleja globaalista vastuusta, mikä ulottuu sukupolvesta toiseen.  

Opetuksen lähtökohtana on oppilaiden aktiivinen toimijuus, omien tavoitteiden asettaminen ja 

ongelmanratkaisu sekä itsenäisesti että ryhmissä (OPS 2014, s. 17). Koulun tarkoitus on 

kasvattaa yksilöitä ihmisenä ja edistää hyvään yhteisölliseen elämään tarvittavia ominaisuuks ia. 

Opetuksen vaikuttavuuden kannalta on tärkeä hyödyntää kielellisyyttä, kehollisuutta ja eri 

aisteja. Uusien tietojen ja taitojen lisäksi olennaista on kokemusten ja tunteiden reflektoint i. 

Myönteiset tunnekokemukset lisäävät oppimisen iloa ja luovan toiminnan mahdollisuudet 

voivat edistää oman osaamisen kehittämistä. Oppiminen on tilanteesta riippuen yksin ja 

yhdessä tekemistä, joten itsenäisyys ja vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa. Oppilaiden tulee 

ymmärtää toimintansa seurauksia ja niiden vaikutuksia muihin sekä ympäristöön. Luovan ja 

kriittisen ajattelun avulla voidaan ymmärtää erilaisia näkökulmia ja harjaannuttaa 

ongelmanratkaisua. Peruskoulun kontekstissa voidaan puhua vielä oppimaan oppimisesta, mikä 

edistää ajatusta elinikäisestä oppimisesta. Itseohjautuvuuden kannalta on tärkeää tiedostaa omia 

oppimistapoja ja niiden vaikuttavuutta. Oppimisen kumuloituvan luonteen takia on olennais ta, 

että oppilaat pystyvät liittämään uudet asiat aiempiin tietorakenteisiin. Oppiminen on 

pitkäaikainen prosessi ja vaatii sinnikkyyttä, joten motivointi ja rohkaisu nousevat keskeiseen 

asemaan. Motivoinnin kannalta on tärkeää huomioida oppilaiden kiinnostuksen kohteita ja 

kasvattaa heidän itseluottamustaan itsetunnon ja pystyvyyden tunteen kautta. 

Perusopetuksen tehtäväksi muotoillaan laajan yleissivistyksen muodostaminen (OPS 2014, s. 

18). Opetus- ja kasvatustehtävän lisäksi koulun tulee huomioida yhteiskunnallinen ja 

kulttuurinen perspektiivi sekä tulevaisuuden näkemys. Kasvatustehtävään liittyy oppimisen, 

kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä osaamisen monipuolinen kehittäminen. Oppimista 

edistää myönteinen identiteetti itsestään yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Osallisuuden 

vahvistaminen, kasvaminen demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi ja ihmisoikeuks ien 

puolustaminen ovat osa kasvatustehtävää. Koulun yhteiskunnalliseen tehtävään sisältyy tasa-

arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ja lisäksi inhimillisen ja 

sosiaalisen pääoman kasvattaminen. Kulttuuritehtävän tarkoitus on edistää kulttuur is ta 

osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista. Kulttuuri- identiteetti ja kulttuuripääoman 

rakentaminen ovat yhteydessä näihin pyrkimyksiin. Tulevaisuuden kannalta olennaista on 

kestävän kehityksen ja globalisaation hahmottaminen sekä oikeudenmukaisuuden lisääminen. 
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Perimmäisenä ajatuksena on myönteisten muutosvoimien kasvattaminen niin kansallisesti kuin 

kansainvälisesti. 
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5. Perusopetuksen ja sivistyksen yhteys 

Tarkastelu osoittaa, että sivistyksen käsite ja sivistysprosesseihin liittyvät tekijät sisältävät 

joitain eroavaisuuksia vuosikymmenien välillä. Erot ilmenevät lähinnä käsitteen 

ulottuvuuksissa yksilöllisen ja yhteisöllisen akselin välillä. Opetuksen tavoitteet ja 

toimintamallit pysyvät hyvin samankaltaisina. Jokaisessa opetussuunnitelman perusteissa 

korostetaan sivistykseen liittyviä kokonaisuuksia, kuten persoonallisuuden tasapainois ta 

kehittymistä, ihmisenä kasvamista, kriittistä ajattelua ja kulttuuri- identiteettiä. Yhtenäis iä 

teemoja ovat lisäksi sosiaalisuus, itsenäisyys, yhteistyö, opetuksen monipuolisuus, luovuus, 

vastuullisuus, tasa-arvo ja itsensä kehittäminen. Paikallisten opetussuunnitelmien laadinnan 

suhteen painottuvat joustavuus, opettajien vapaudet, yksilöllisyys ja reagointi muuttuviin 

tarpeisiin. Näkyvimmät erot perusteiden välillä ovat uskonnollisiin arvoihin, 

ympäristökysymyksiin ja teknologiaan liittyvät seikat. Kristilliset perinteet poistuvat asteittain 

arvojen määrittelystä samalla kun luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisuuteen pohjautuvat 

pyrkimykset laajentuvat. Myös tietotekniikan huomioiminen ja hyödyntäminen kasvavat 

perusteiden päivittyessä. Seuraavaksi vertailen perusteissa esiintyvää sivistyksen määritte lyä 

sivistyksen teoriaan. Sivistyksen täsmällisen maininnan lisäksi keskeisiä asioita ovat 

sivistysprosesseihin liittyvät ilmiöt ja sivistystä tukevat pedagogiset toimintamallit. 

Tarkoituksena on määrittää, miten sivistys lopulta ilmenee perusteissa ja onnistuuko 

perusopetus sivistystehtävän täysimittaisessa toteuttamisessa. 

5.1 Sivistyksen määrittely 

Autio (2019, s. 50) kirjoittaa, että sivistysteoreettisen perinteen mukaan opetussuunnite lman 

tulee olla joustava ja käytännöllisyyttä painottava kokonaisuus. Tämän kaltainen 

opetussuunnitelma edellyttää opettajalta monipuolista ja jatkuvaa tulkintaa, jonka johdosta 

hänen rooliansa voidaan pitää opetussuunnitelmateoreetikkona, joka ei vain mekaanises t i 

toteuta annettua suunnitelmaa. Sivistysprosessia tukeva opettaja näyttäytyy akateemisena ja 

persoonallisena yksilönä. Autonomisella opettajalla on valmiuksia toteuttaa 

opetussuunnitelmaa omien kykyjen ja taitojen pohjalta (Autio, 2019, s. 50). Näin ollen opettaja 

räätälöi opetussuunnitelman sisältöjä tilanteisiin sopivaksi, ja tämä vapaus on yleisesti ilma istu 

ja hyväksytty. Opettajien vapaus ja autonominen asema heijastaa ammattiin kohdistuvaa 

yhteiskunnallista luottamusta. Opettajien ja heidän työnsä arvostus ja kunnioitus luo vat 

työkaluja menestykselliseen suoriutumiseen ja takaavat paineettoman ja tehokkaan 
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työilmapiirin. Ilmapiirin merkitys kytkeytyy tärkeänä ilmiönä myös opettajien ja oppilaiden 

välillä. Sivistysprosessia tukeva luokkahuoneen ilmapiiri on luonteeltaan kasvatuksellinen ja 

välittävä. Opetuksessa tulisi välttää niin sanottua välineellistä orientaatiota, minkä ainoa 

tarkoitus on valmistautua erilaisiin testeihin ja mittauksiin. Lisäksi oppilaiden arvioinnin ja 

kokeiden laatimisen tulisi olla lähtökohtaisesti opettajan toteuttamaa. Sen avulla arvioint i 

tapahtuu oppilaiden välittömässä läheisyydessä, eikä sitä toteuta niin sanotusti ulkopuole lta 

käsin. 

Suomalainen koulu on monella tapaa kytköksissä sivistyksellisiin perinteisiin. Hakala ja Kujala 

(2021, s. 478–479) kirjoittavat, että opetus on aina ollut oppilaslähtöistä ja subjektiivisuutta 

korostavaa, mikä tukee sivistysprosessien muotoutumista. Opettajia pidetään välittävinä, 

ammattitaitoisina ja ahkerina, mikä näkyy vahvana luottamuksena ammattiryhmää kohtaan 

(Hakala & Kujala, 2021, s. 480). Opettajat kykenevät muodostamaan pedagogisia elämyks iä, 

mitkä ottavat huomioon oppilaiden kokemusmaailman ja eettisen ulottuvuuden. 

Sivistysperinteen mukaan oppilaita käsitellään yksilöinä ja opetuksen tavoitteena on persoonan 

monipuolinen kehitys ja kriittinen ajattelu. 

Hakala ja Kujala painottavat sivistyksen mahdollisuuksia paremman tulevaisuuden luomisessa. 

Erilaisten haasteiden ja ongelmien kohtaaminen vaatii koulutettuja ja vastuullisia kansalaisia ja 

yksilöitä. Tulevaisuuden kansalaisen kasvattaminen edellyttää päteviä ja itsenäisiä opettajia, 

joilla on vastuu ja velvollisuus toteuttaa ammatillista arvostelukykyä ja luovaa otetta (Hakala 

& Kujala, 2021, s. 483). Suomalainen sivistykseen pohjautuva näkemys opettajan roolista ja 

vahvuuksista on maininnan arvoinen asia. Se on myös edellytys joustavien ja monipuolis ten 

opetussuunnitelmien laatimiseen, mitkä mahdollistavat oppilaiden sivistysprosess ien 

tukemisen mahdollisimman tehokkaasti. Koulutuksen yhteiskunnallisena tavoitteena voidaan 

pitää autonomisten kansalaisten kasvattaminen, joilla on tarvittavat valmiudet toimia elämässä 

eettisesti ja vastuullisesti. Vastuullinen kansalainen huolehtii itsestään ja muista ihmisistä, niin 

kansallisesti kuin globaalisti. Sivistys ylläpitää tätä tärkeää ja jatkuvaa tehtävää. 

Opetuksen oppilaskeskeisyys ja opettajiin kohdistuva luottamus tulevat selvästi esiin 

opetussuunnitelman perusteissa. Persoonan tasapainoinen kehitys ja kriittisen ajattelun 

vahvistaminen toistuvat useasti tavoitteiden määrittelyssä. Opettajien arvostettua asemaa 

luonnehtii luottamuksen lisäksi vapauden ja autonomian korostaminen toimintamallien 

soveltamisen suhteen. Aution mainitsema opetussuunnitelmateoreetikko kuvailee erinomaises t i 

opettajille määriteltyä roolia (Autio, 2019, s. 50). Tämän roolin myötä opettajat kykenevät 
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arvioimaan opetustapahtumia tilannekohtaisesti ja samalla käyttämään täsmällisimp iä 

menetelmiä. Näin ollen ammattitaitoiset opettajat voivat hyödyntää koko potentiaaliansa 

monipuolisesti, mikä edistää sivistystavoitteellista kasvatusta. 

Varhaisimmissa perusteissa koulun tehtäväksi asetetaan sivistystarpeen tyydyttäminen. 

Sivistyksen sisältöä ei kuitenkaan sen tarkemmin kuvailla mutta sen ajallisuus ja muuttuva tarve 

otetaan huomioon. Samassa yhteydessä mainitaan sivistyspääoman kasvattaminen, millä 

pyritään kansakunnan kehittämiseen. Sivistys näyttäytyy näin ollen yhteiskunnallisena 

resurssina. Myöhemmissä versioissa korostetaan yleissivistystä ja sivistysperinnön 

uudistamista. Sivistys myös määritetään sekä yksilön että yhteisön voimavaraksi. Tämä 

toteamus voidaan nähdä neutraalina kannanottona sivistyskäsitteen tulkinnassa, sillä 

kumpaakaan näkökulmaa ei haluta nostaa toista korkeammalle. Perusteissa on mainittu myös 

sivistyspyrkimys sekä perinteiset sivistykseen liittyvät arvot: hyvyys, totuus ja kauneus. 

Vuoden 2004 perusteissa palataan kuitenkin takaisin yhteisölliseen näkökulmaan tuomalla esiin 

sivistyksellinen pääoma ja sen vaikutukset yhteiskunnallisella tasolla. Uusimmassa 

dokumentissa sivistykseen liitetään taito käsitellä ristiriitoja. Lisäksi siihen sisällytetään ajatus 

suhtautumisesta itseensä, muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä rohkeus puolustaa hyvää ja tahto 

toimia oikein. Nämä kokonaisuudet ovat sopusoinnussa sivistyksen teoriaan ja erityises t i 

sisäänpäin kääntynyt tarkastelu ja epävarmuuksien sietäminen sisältyvät sivistysperinteeseen. 

Sivistyksen tämänpäiväiseen käsitykseen liittyy yksilöllinen ulottuvuus sekä asenteeseen ja 

kriittiseen ajatteluun perustuva kokonaisuus. 

Tuorein perusteiden kokonaisuus poikkeaa muista ottamalla esiin ekososiaalisen sivistyksen. 

Ekososiaaliseen sivistykseen sisältyy kestävä kehitys sekä vastuullisuus ympäristöstä ja 

luonnosta. Myös aiemmissa perusteissa esiintyy elinympäristön huomioiminen ja suojelu, 

mutta tätä toimintaa ei liitetä suoraan sivistyskäsitteeseen. Taustalla tässä uudessa 

näkökulmassa voi olla juuri aiemmin mainittu sivistystarpeen muuttuminen, jolloin 

käsitteeseen liittyy jatkuvaa uudelleen määrittelyä. Esimerkiksi lisääntynyt tieto ympäristön 

monimuotoisuuden säilyttämisestä sekä ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet voivat osaltaan 

edistää intressejä sivistyskäsitteen päivittämiseen. 

Sivistystehtävän mukaan koulua ei tulisi ajatella pelkästään tiedon hankkimisen välineenä tai 

pyrkimyksenä vahvistaa rationaalisen analyysin taitoa. Niemi kirjoittaa, että koulunkäynti on 

erityisesti yhteiseen elämään liittyvien sääntöjen opettelua ja vastuun kantamista. Yhteiset 

kokemukset ja myös epäonnistumiset ovat tärkeä osa ihmisyyden kehittymisessä. 
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Elämyksellisyys ja tunteiden käsittely auttavat tukemaan persoonallisuuden täysimitta is ta 

muotoutumista. Koulun tulee lopulta opettaa elämiseen liittyviä taitoja ja pyrkiä avaamaan 

maailmaa uusilla tavoilla (Niemi, 2011, s. 157). Perusteissa huomioidaan koulun yhteiselämä 

ja sen tärkeys oppilaiden kasvattamisessa. Yhteisöllisyyttä korostetaan monipuolisesti eri 

käsitteillä, kuten yhteenkuuluvuus, yhteishenki, myötäeläminen ja ihmissuhteet. 

Epäonnistumisten sietäminen, sinnikkyys, uhraukset ja ponnistelut ovat myös olennais ia 

mainittuja kokonaisuuksia. Vastuullisuus ja vastuunkanto asettuvat kriittisiksi osa-alueiksi 

ensimmäisistä perusteista lähtien ja niiden asema pysyy ratkaisevana koko tarkastelu periodin 

ajan. Tunne-elämä ja tunteiden käsittely tunnistetaan yhdeksi opetuksen osa-alueeksi ja niiden 

huomioiminen tulee esiin jokaisessa perusteissa. Sen sijaan opetuksen elämyksellisyys ja 

elämän läheisyys korostuvat vasta myöhemmissä dokumenteissa. Kenties tässä on taustalla 

opiskelutapojen ja -ympäristöjen kehittyminen, mikä mahdollistaa uudet ja erilaiset ratkaisut. 

Koulutuksen sivistystehtävän laiminlyöminen voi johtaa monenlaisiin ongelmiin. 

Sivistystehtävästä poikkeava näkemys on tiettyihin kompetensseihin ja kykyihin perustuva 

koulutus, minkä taustalla on muun muassa taloudelliset motiivit ja kansainvälinen kilpailukyky. 

Willberghin mukaan tämän mukaiset tavoitteet heikentävät koulutusjärjestelmän arvoa. Mikäli 

opettaminen nähdään vain välineenä testejä ja kokeita varten, opetussuunnitelmat kaventuvat 

ja oppisisällöt särkyvät epäolennaisiin elementteihin. Oppimisessa korostuu itsenäisen ja 

luovan ajattelun sijaan tiedon jäljittäminen ja sen epäkriittinen vastaanottaminen (Willbergh, 

2015, s. 335). Tämän tapainen toiminta kyseenalaistaa opettajien ammattitaitoa ja heihin 

kohdistuvaa luottamusta. Opettajien roolin yksinkertaistaminen väheksyy heidän 

merkittävyyttänsä ja horjuttaa suhdetta oppilaisiin kasvattajana. Isommassa mittakaavassa tasa-

arvon ja demokratian periaatteet voivat menettää merkitystään.  

Sivistykselliset perinteet ja lähtökohdat kyseenalaistavat edellä mainittuja toimintatapo ja. 

Willbergh kirjoittaa, että sivistyksen olennaisin pedagoginen päämäärä on yksilön autonomia. 

Sivistys on itsetarkoituksellista toimintaa ja se pyrkii lopulta oppilaan liittämisen ympäröivään 

maailmaan (Willbergh, 2015, s. 340–341). Tämän takia on olennaista ottaa huomioon 

oppilaiden kokemusmaailmat ja tehdä sisällöistä merkityksellisiä heille. Sivistyksen tarkoitus 

ei ole ennustaa optimaalisen hyödyn kannalta kriittisimmät taidot ja kyvyt, joita tarvitaan 

tulevaisuuden työelämässä. Tarkoitus on kehittää oppilaiden autonomiaa, jotta he voivat itse 

määritellä asiat, jotka ovat heille tärkeitä. Tämä vahvistaa yksilöiden itsemääräämisen taitoa ja 

luo työkaluja eettiseen yhteistyöhön ja yhteisölliseen olemiseen. Oppilaille pitäisi antaa 

mahdollisuus keskustella oppisisällöistä ja heidän mielipiteensä ja arvoasetelmat tulis i 
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huomioida. On tärkeää, että koulutusjärjestelmän motiivit ja tarkoituksellisuudet ovat näkyviä 

ja perusteltuja. Demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu jatkuva julkinen keskustelu. Myös 

oppisisällöt tulisi olla tarkastelun kohteena alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Kouluissa 

opetettava tieto on aina normatiiviseen valintaan perustuva käytäntö. Kyseessä ei ole yhteen 

totuuteen perustuva dogmaattinen tilanne, missä ei ole muita vaihtoehtoja. Koulun tehtävä on 

lopulta kasvattaa kriittisen ajattelun ja moraalisuuden avulla vastuulliseen elämään kykeneviä 

yksilöitä. 

Miettinen (2014, s. 8) nostaa esiin hyvän kehän idean, minkä mukaan eri yhteiskunnan osa-

alueet toimivat toisiaan vahvistavassa vuorovaikutussuhteessa. Tämä tarkoittaa, että 

hyvinvointi, tasa-arvo, demokratia ja talous tukevat toisiaan ja ovat myös toistensa edellytyks iä. 

Näin ollen hyvinvointivaltio ja kilpailuyhteiskunta voivat olla taloudellisen kilpailuky vyn 

kannalta yhtä vahvoja. Tietyn piirteen liiallinen korostaminen saattaa jopa olla haitallis ta, 

mikäli se häiritsee tasapainoa ja heikentää hyvää kehää. Miettisen mukaan Suomen 

poikkeuksellinen koulutuspolitiikka on syy koulutusjärjestelmän menestymiseen. Vastoin 

kansainvälisiä normeja, toimintatavoissa korostuvat erityisesti luottamus, ammattitaito, etiikka 

ja keskusjohtoisuuden purkaminen. Päätöksenteossa ei ole annettu jalansijaa ylimääräiseen 

valvontaan tai laajempiin koulutusmarkkinoihin (Miettinen, 2014, s. 8). Opettajien korkea 

ammattitaito ja heidän nauttimansa luottamus on tullut jo selville. Etiikka ja eettiset näkökulmat 

tulevat esille muun muassa vastuunkannon ja oman toiminnan seurausten huomioimisen kautta. 

Perusteissa painotetaan myös eettistä arviointia, kasvatusta ja herkkyyttä. Eettisyys näyttäytyy 

lisäksi aiemmin käsitellyssä sivistyksen käsitteessä, mihin sisältyy ristiriitojen käsittely 

eettisesti, tahto toimia oikein ja rohkeus puolustaa hyvää. Keskusjohtoisuuden purkamisen 

selvimmät merkit näkyvät paikallisuuden ja koulukohtaisuuden korostamisessa. Opetusta 

pyritään kehittämään mahdollisimman lähellä oppilaita ja samalla poistamaan ylimäärä is iä 

byrokraattisia rakenteita. Kuten aiemmin mainittu, valtiojohtoisesti määritetyt perusteet 

tarjoavat raamit ja ohjeet varsinaisia opetussuunnitelmia varten. Tämän johdosta 

opetussuunnitelmia voi teoriassa olla yhden ja ainoan kokonaisuuden sijaan niin monta, kuin 

koulujakin on. Tiukan valvonnan ja laajojen koulutusmarkkinoiden puuttuminen on yksi 

Suomen koulujärjestelmän ominaispiirre. Nämä kokonaisuudet eivät tule sellaisinaan ilmi 

perusteissa, mutta niiden hylkäämisen periaatteet voidaan lukea rivien välistä. Taloudellinen ja 

sosiaalinen tasa-arvo sekä yhtenäinen opetus viittaavat tavoitteisiin ylläpitää koulujen välistä 

tasalaatuisuutta. Ylimääräisen valvonnan pois jättäminen ilmenee laajoissa vapauksissa, 

paikallisissa ratkaisuvaihtoehdoissa ja arvioinnin periaatteissa. Uusimmissa perusteissa on 
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kuitenkin tuotu esille muun muassa laadun kehittäminen ja laatukriteerit. Valvontaa ei tässä 

yhteydessä mainita, mutta laadun arviointia voidaan pitää samansuuntaisena käsitteenä.   

5.2 Sivistystä tukevat pedagogiset toimintamallit 

Tirri ja Kuusisto ilmoittavat, että koulun yhteisöllinen tehtävä on vastuullisten kansalaisten 

kasvattaminen. Suomalaisen koulutuksen filosofinen perusta pohjautuu sivistykselliseen 

periaatteeseen eli persoonaan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Koulutusjärjestelmän saama 

globaali huomio ja ylistys on ollut seurausta sivistystehtävän lisäksi korkealaatuis is ta 

opettajista. Oppilaat saavat monipuolisia tietoja ja taitoja jatko-opintoja ja myös elämää varten 

(Tirri & Kuusisto, 2016, s. 102). Yhteiskuntaan liittyminen tulee ilmi jokaisessa 

opetussuunnitelman perusteissa. Oppilaille pyritään kehittämään yhteiskunnallisia valmiuks ia, 

jotta demokraattisen kansakunnan perustoiminnot voitaisiin turvata. Teksteissä mainitaan myös 

osallistuva kansalaisuus, mikä vahvistaa suhdetta yhteiskuntaan ja mahdollistaa yhteisöllisen 

kehittymisen. Sivistykseen liittyvät kokonaisuudet ovat vahvasti esillä jokaisella 

vuosikymmenellä ja sivistysprosessien tukeminen on otettu huomioon useilla eri tavoilla. Näitä 

ovat muun muassa kriittinen ajattelu, luova toiminta, itsenäisyys, yksilöllisyys, aktiivisuus, 

tunne-elämä, sosiaalisuus ja halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi teksteissä mainitaan 

ajattelun kehittäminen, henkinen ja moraalinen kehitys, eettisyys ja esteettisyys, 

vastuuntuntoisuus, persoonallinen ja henkinen kypsyys ja positiivinen oppimishalu. Sivistyksen 

käsite ei esiinny sellaisenaan laajasti eikä se saavuta merkittävää roolia kokonaisuutta 

tarkasteltaessa. Tästä huolimatta perusteissa otetaan huomioon lähes jokainen sivistyksellis i in 

periaatteisiin ja sivistysteoriaan liittyvä osa-alue. Uusimmissa perusteissa ilmenee kuitenk in 

käsitteitä, jotka voivat aiheuttaa ristiriitoja sivistystehtävän suhteen. Mittauksien ja arvioint ien 

hyödyntäminen sekä laadun kehittäminen voidaan tulkita pyrkimyksenä taloudelliseen kasvuun 

tai kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Ne voivat olla myös seurauksia 

ylikansallisten koulutustrendien vaikutuksista. Samassa yhteydessä mainitaan lisäksi 

inhimillinen pääoma, kehittämishankkeet, laatukriteerit ja kansallisten arvioint ien 

huomioiminen. 

Välijärvi on huolestunut sivistyskeskustelun katoamisesta. Sivistyksellä on ollut perinteises t i 

vahva asema koulutuksen tavoitteissa mutta erilaiset poliittiset voimat ovat tuoneet esiin 

vaihtoehtoisia näkökulmia. Tulevaisuuden taidot ja osaaminen ovat nykyajan keskustelussa 

näkyvämpiä termejä (Välijärvi, 2014, s. 2). Taustalla voi olla käsitteiden suoraviivaisuus ja 
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helpompi käsiteltävyys, esimerkiksi poliittisissa kannanotoissa. On kuitenkin tärkeää selvittää, 

että onko kyse vain sanaston muutoksesta. Voidaanko tämän päivän osaaminen rinnastaa 

perinteiseen sivistyksen käsitteeseen? Voiko koulutuksen perimmäisenä päämääränä olla 

osaamisen kehittäminen vai tarvitsemmeko erikseen määritetyn sivistystehtävän? 

Tätä kysymyksenasettelua voidaan pohtia tarkastelemalla sivistyksen ja osaamisen 

eroavaisuuksia. Välijärven mukaan sivistys on tietojen ja taitojen lisäksi myönteistä asennetta, 

henkistä potentiaalia ja tasapainoa näkökulmien välillä. Sivistys vahvistaa täysivaltaista elämää 

ja yhteisöön kiinnittymistä. Se luo valmiuksia yhteisölliseen toimintaan ja yhteisön 

kehittämiseen. Sivistys on lopulta ymmärrystä ja asennetta toimia inhimillisesti ja pyrkimystä 

jatkuvaan ihmisyyden kasvuun (Välijärvi, 2014, s. 3). Tästä voidaan päätellä, että sivistys 

sisältää osaamisen ja tiedolliset taidot. Sivistystä ja kompetenssia tai kykyjä ei tulisi käsitellä 

vastakkaisina ideaaleina, ero on käsitteiden laajuudessa ja pinta-alassa. Näin ollen osaamisen 

korostaminen ja sen nostaminen etusijalle, voi tarkoittaa sitä, että sivistyksen muita tärkeitä 

osa-alueita laiminlyödään. Selvänä riskinä on, että pelkästään osaamisen kehittäminen luo 

kapea-alaisuutta ja hylkää persoonan monipuolisen kehittymisen ja korkeamman 

inhimillisyyden tavoittelun. 

Opettajilla on suuri merkitys opetuksen oikeanlaisessa toteuttamisessa. Opetuksen 

muodostaminen tarkoituksenmukaisesti ja sen rakentaminen merkitykselliseksi voidaan nähdä 

olevan opettajien vastuulla. Willbergh kutsuu tätä taitoa ammatilliseksi arvaamiseksi, jolloin 

opettaja yrittää määrittää sen tavan, millä oppilaat omaksuvat sisällöt heidän kokemuspiir ien 

pohjalta. Tämä korostaa opettajien vapautta ja luottamusta sivistämiseen pyrkivässä 

toiminnassa. Merkityksellisyyden hahmottaminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan 

opettajan on toimittava oppilaiden kanssa pitkäjänteisesti. Oppilaiden kuunteleminen, 

kunnioittaminen ja sensitiivisyyden huomioiminen on tärkeää. Mielenkiinnon kohteiden 

selvittäminen auttaa asioiden ilmaisussa, sillä tavalla, mikä yhdistää oppisisällöt oppilaiden 

elämän kokemuksiin. Kriittisen ajattelun lisäksi oleellista on luovuuden ja mielikuvituksen 

vahvistaminen, mikä auttaa jatkuvassa kehittymisen kehässä (Willbergh, 2015, s. 343). Näin 

ollen sivistykseen pyrkivät toiminnat ovat monelta kannalta arvokkaampia kuin kompetenssien 

ihannoiminen. Kompetensseja käsiteltävää keskustelua voidaankin pitää autenttis ten 

koulutuksen konseptien sijaan poliittisena retoriikkana. 

Rajakaltion (2012, s. 59) mainitsemat epäsuotuisat kehityksen kulut byrokratiaan ja 

keskusjohtoisuuteen liittyen eivät esiinny opetussuunnitelman perusteissa. Päinvasto in 
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tavoitteena on byrokratian vähentäminen ja opetuksen kehittäminen alue- ja koulukohtaises t i 

eli lähellä oppilaita. Perusteissa huomioidaan lisäksi keskustelun tärkeys oppisisältöihin ja -

menetelmiin liittyen. Kodin ja koulun yhteistyötä pyritään vahvistamaan ottamalla vanhemmat 

mukaan suunnittelutyöhön. Myös oppilaiden mielipiteitä arvostetaan sekä heidän käytännön 

kokemuksiaan hyödynnetään opetuksen kehittämisessä. Aution (2019, s. 56) ja Huhtalan (2018, 

s. 336) kuvailemaa puolisivistystä yritetään tukahduttaa pitämällä yllä vuorovaikutussuhdetta 

yksilön ja yhteiskunnan välillä. Oppilaille pyritään lisäksi luomaan työkaluja kriittisyyteen ja 

itsereflektioon. Tämä näkyy jo ensimmäisissä perusteissa joukkotiedotuskasvatuksen 

yhteydessä, jolla halutaan korostaa tiedon kriittistä vastaanottamista ja omien mielipite iden 

muodostamista. Puolisivistystä vastaan kamppailuun voidaan liittää myös oppilaiden 

yksilöllisyyden huomioiminen ja persoonallisten taipumusten ylistäminen. 

Arviointi on tärkeä osa koulun toimintaa ja se antaa oppilaalle ajankohtaista tieto omista 

vahvuuksista ja vielä puutteellisista taidoista. Hämäläisen ja Välijärven (2006, s. 332) mukaan 

arviointia tulisikin suorittaa itsenäisen kehityksen seuraamiseen, jotta se vahvista is i 

itseluottamusta ja hyvinvointia. Kyseinen periaate tulee esiin eri aikakausien perusteissa, mitä 

korostetaan mainitsemalla, että arvioinnin tehtävä ei ole koskaan johtaa oppilaiden välis iin 

vertailuihin. Itseluottamuksen lisäksi muita keskeisiä ja ajankohtaisia haasteita koulussa ovat 

Välijärven (2014, s. 2) mukaan motivaation ja kiinnostuksen ylläpitäminen. Molemmat 

käsitteet tulevat useasti ilmi tavoitteiden asettelussa. Konkreettisia vaikuttamisen tapoja ovat 

muun muassa opetuksen toiminnallisuus ja elämyksellisyys, monipuolisuus, virikkeet, 

yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen ja erilaiset oppimisympäris töt. 

Mielenkiintoa pyritään herättämään lisäksi opetuksen merkityksellisyyden kautta ja dialogin 

avulla, mitkä yhtyvät Ulvikin ja työtovereiden (2021, s. 1338) näkemyksiin asian suhteen. 

Koulun tehtävänä on lopulta kasvattaa monipuolisen tiedon ja taidon omaava kansalainen. 

Ihannoitavat ja muiden yläpuolelle nostettavat ominaisuudet voivat vaihdella ajan myötä. 

Biestan (2019, s. 378) mainitsemassa rationaalisessa autonomiassa on kuitenkin läsnä 

aikakaudesta riippumatonta ajankohtaisuutta. Itsenäinen järjen käyttö tulee myös laajasti ilmi 

sivistysfilosofisissa puheenvuoroissa. Tätä kokonaisuutta pyritään tukemaan itsenäis ten 

työtapojen tarjoamisella sekä olennaisten kykyjen vahvistamisella, kuten tiedon soveltaminen, 

ongelmanratkaisu ja päättely. Aiemmin käsiteltyjen osa-alueiden lisäksi Miettinen (2016, s. 59) 

on sisällyttänyt sivistyksellisiin periaatteisiin tunteet, toimijuus, inhimillisyys ja kollektiivinen 

toiminta. Oppilaiden tunne-elämä ja inhimillisyys esiintyvät tavoitteiden asettelussa 

täsmällisinä käsitteinä. Lisäksi ne pyritään huomioimaan persoonallisen ja henkisen kypsyyden 



59 

 

kautta sekä itsetunnon vahvistamisen avulla. Toimijuus näyttäytyy erityisesti aktiivisen 

osallistumisen sekä osallistuvan kansalaisen käsitteissä. Yhteisöllistä toimintaa tuetaan 

yhteistyöllä, yhteisillä kokemuksilla, suvaitsevaisuudella ja myönteisillä ihmiskäsityksillä. 
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6. Pohdinta 

Tutkielman tarkoitus oli tarkastella sivistyksen ilmentymistä perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa. Tarkastelun jälkeen on mahdollista pohtia kysymystä : 

toteutuuko koulun sivistystehtävä? Opetussuunnitelman perusteiden läpikäyminen osoitti, että 

sivistyksen käsite ei esiinny sellaisenaan niin laajasti, kuin voisi olettaa. Vuoden 1985 

perusteissa sivistys ei tule mainituksi lainkaan. Käsitteen vähäisestä käytöstä huolimatta 

sivistykselliset periaatteet ja sivistysprosessiin liittyvät tekijät otetaan huomioon. Sivistyksen 

perinne ja filosofinen viitekehys täsmäävät perusteissa esitettyihin kokonaisuuksiin. Muun 

muassa ihmisenä kasvaminen, persoonallisuuden monipuolinen kehitys, luovuus ja kriitt inen 

ajattelu nostetaan esiin jokaisella vuosikymmenellä. Lisäksi muita olennaisia sivistystä tukevia 

ominaisuuksia korostetaan ja samalla niiden painotus saa hieman erilaisia vahvuusaste ita 

ajankohdasta riippuen. On selvää, että opetussuunnitelman perusteiden laatijat ovat tietois ia 

sivistyksellisistä periaatteista ja tämä näkyy tekstien sisällössä monipuolisesti. Analyys i 

osoittaa, että perusteisiin sisältyy selkeä päämäärä oppilaiden monipuolisesta sivistämises tä. 

Toisin sanoen, koulun sivistystehtävä toteutuu teoriassa.  

On kuitenkin oleellista huomioida myös käytäntöön liittyvät asiat. Kuten aiemmin mainittu, 

opetussuunnitelman perusteet tarjoavat suuntaa antavan mallin varsinais i in 

opetussuunnitelmiin. Lopullinen sivistystehtävä on näiden jalostettujen suunnitelmien 

vastuulla, joiden laatimisessa opettajilla on oma autonominen ja persoonallinen roolinsa.  

Mielestäni ei voida olettaa, että suomalaisten korkeasti koulutettujen opettajien kädenjälki 

vaarantaisi sivistystehtävän toteutumista. On hyvin todennäköistä, että tilannekohtaisuuteen 

rohkaisevat pedagogiset toimintamallit tukevat sivistystehtävää monipuolisesti. On myös hyvä 

muistaa sivistyksen yksilöllinen ulottuvuus ja määrittelemätön loppupiste. Sivistystehtävän 

todellista täyttymistä voi olla mahdotonta määritellä täydellisesti sekä sen lopullinen ja 

asianmukainen toteutuminen voidaan tunnistaa vasta myöhemmin tulevaisuudessa. 

Sivistyskäsite saavuttaa erilaisia tulkintoja perusteissa. Selvin muutos tapahtuu käsitteen 

määrittelyssä yksilön ominaisuutena tai yhteisön voimavarana. Varhaisimmissa perusteissa 

korostuu yhteisöllinen ulottuvuus, kun taas tuorein julkaisu painottaa yksilöllistä tasoa. Lisäksi 

on havaittavissa risteäväisyyttä, jolloin molemmat kokonaisuudet tunnistetaan samanaikaises t i. 

Samaan näkökulmaan liittyy myös sivistyksen käsitteleminen resurssina tai vaihtoehtoises t i 

sisäisenä asenteena. Maininnat sivistyksellisestä pääomasta voidaan nähdä viittaavan 

kapeakatseiseen näkemykseen. Tällöin sivistys näyttäytyy yksiulotteisena kokonaisuutena, jota 
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voidaan kasvattaa suoraviivaisesti erilaisilla toimintatavoilla. Myöhemmin esiintyvä 

määritelmä nostaa esiin sisäisiin kykyihin ja ajattelun kehittämiseen liittyviä osa-alueita. Tämä 

lähtökohta on luonteeltaan laajempi ja moniulotteisempi ja samalla se kytkeytyy tiiviimmin 

sivistyksellisiin periaatteisiin. Sivistyksen epämääräinen ja abstraktinen olemus voi olla 

taustalla käsitteen hyödyntämisen tavoissa. Sivistyksen tulkintaan vaikuttaa osittain 

historiallinen ajankohta ja tulkitsijan näkemykset, mitkä voivat tuottaa vaihtelevia käsityksiä. 

Tämä voi olla syynä perusteiden tavoitteiden muotoiluihin. Sivistyksen sijaan käytettävät 

yksiselitteisemmät käsitteet tukevat yhtä lailla sivistysprosesseja, mutta eivät anna sijaa 

vaihtoehtoisille tulkinnoille. 

Opetussuunnitelmien perusteiden historiallinen tarkastelu antaa työkaluja perusopetuksen 

kehityksen kulun ja suunnan pohtimiseen. Olemassa olevien perusteiden yhtenäisyydes tä 

johtuen, ei tulisi kuitenkaan tehdä liian suuria johtopäätöksiä. On todennäköistä, että 

samansuuntaiset periaatteet ja näkökulmat säilyvät tavoitteiden ja koulukulttuur in 

rakentamisessa. Sen sijaan eri osa-alueiden painotuseroja saattaa ilmetä. Mielestäni 

potentiaalisia esiin nostettavia kokonaisuuksia 2020-luvulla ovat yhteistyö, globaali vastuu 

ympäristöstä, uudet opetusteknologiat sekä tärkeimpänä oppilaiden hyvinvointi ja erityises t i 

mielenterveyteen vaikuttavien tekijöiden ennaltaehkäisy.  

Sivistyksen tunnistaminen ja sivistyskäsitteen määrittäminen on liikkunut erilais ten 

ulottuvuuksien välillä. Sivistykseen liittyvät kannanotot toistaiseksi tuoreimmissa perusteissa 

antavat kuitenkin uskoa siihen, että sivistykselliset periaatteet huomioidaan myös jatkossa. 

Toisaalta, käsitteiden kuten laatukriteerit ja inhimillinen pääoma sekä mittausten ja arvioint ien 

hyödyntäminen aiheuttavat osittaisia epäilyksen aiheita. Käsitteitä voidaan käyttää 

ajankohtaisuuden luomisessa ja modernin perspektiivin rakentamisessa, millä luodaan pesäeroa 

aiempaan tekstikokonaisuuteen. Näin ollen niillä ei olisi suurempaa vaikutus ta 

sivistystehtävään. On myös mahdollista, että kyseessä on selkeä asenteen muutos, jolloin 

perusopetus on siirtymässä vähitellen ylikansallisten trendien mukaisesti valvonnan, arvioinnin 

ja koulutusmarkkinoiden alueille. Lopulliset johtopäätökset voidaan kuitenkin tehdä seuraavien 

opetussuunnitelmien perusteiden analysoinnin yhteydessä. 
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