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Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  tutkia  luokanopettajien  käsityksiä  ja  kokemuksia opettajan  roolista
aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana.  Tutkimuksessa  tutkittiin  millainen  on  opettajan  rooli
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opettajan  yhteiskunnallista  roolia,  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  merkitystä  koulujen
opetussuunnitelmiin  ja  opettajan  työhön,  sekä  kansalaiskasvatuksen  asemaa  kouluissa
tulevaisuudessa.

Tutkimus  oli  kvalitatiivinen  tutkimus,  ja  taustasitoumuksena  toimi  fenomenologis
hermeneuttinen  metodi.  Teoreettisessa  viitekehyksessä  käsiteltiin  tutkimukseen  liittyviä  käsitteitä,
opettajan yhteiskunnallista roolia sekä lähtökohtia ja keinoja koulujen kansalaiskasvatukseen.

Aineisto  kerättiin  teemahaastatteluilla.  Haastateltavina  oli  viisi  luokanopettajaa,  jotka  olivat
kiinnostuneita kansalaiskasvatuksesta. Aineiston analyysin  taustakäsityksenä  toimi  hermeneuttinen
kehä. Tutkimus oli aineistolähtöinen. Tuloksissa pyrittiin aineiston ja teorian vuoropuheluun.

Tutkimuksen  tärkeimpänä  tuloksena  todettiin  opettajan  suuri  merkitys  aktiiviseksi
kansalaiseksi  kasvattajana.  Keinot  kasvattaa  oppilaista  aktiivisia  kansalaisia  olivat  aktiivisen
kansalaisen  mallin  näyttäminen,  yhteiskunnallisen  keskustelun  herättäminen  ja  ylläpitäminen,
vastuun  antaminen  sekä  osallistuvan  toiminnan  mahdollistaminen.  Opettajaan  ei  enää kohdistunut
suuria  mallikansalaisen  paineita.  Opettajan  täytyi  kuitenkin  olla  aktiivinen  yhteiskunnallinen
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saanut muokata vaan heille  tuli  antaa valinnanvapaus. Poliittisia mielipiteitä ei  saanut  tuoda esille.
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1 JOHDANTO

Yhteiskunnassamme huomio on kiinnittynyt kansalaisten vähäiseen aktiivisuuteen. Tätä on yritetty

parantaa  korostamalla koulujen  ja  opettajien  asemaa kansalaiskasvattajana.  Opettajalta  odotetaan

jälleen  yhteiskunnallista  vaikuttamista,  koska  opettaja  on  oppilailleen  malli  aktiivisesta

kansalaisesta.  Kasvattamalla  oppilaista  aktiivisia  kansalaisia,  koulu  toteuttaa  yhteiskunnallista

tehtäväänsä.  Oppilaita  kannustetaan  vaikuttamaan  sen  sijaan,  että  he  tyytyisivät  itselleen

sopimattomiin olosuhteisiin. Vaikuttamista on hyvä harjoitella  jo pienestä pitäen,  jolloin oppilaat

oppivat  kantamaan  vastuuta  yhteisistä  asioista  ja  suhtautuminen  vaikuttamiseen  pysyy

positiivisena läpi elämän.

Tutkimuksessamme  tutkimme  opettajan  käsityksiä  ja  kokemuksia  opettajan  roolista

aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana.  Päätutkimusongelmamme  käsittelevät  sitä,  millainen  on

opettajan  rooli  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana  sekä  miten  opettaja  ja  koulu  kasvattavat

oppilaista  aktiivisia  kansalaisia.  Tutkimme  myös  opettajien  aktiivisuutta  kansalaisina,  opettajan

yhteiskunnallista  roolia,  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  merkitystä  kouluissa  ja

opettajan työssä. Tarkastelimme lisäksi aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisen asemaa kouluissa

tulevaisuudessa.

Tutkimuksemme  on  kvalitatiivinen  tapaustutkimus.  Aineistonkeruumenetelmänä  olemme

käyttäneet  teemahaastattelua.  Haastattelimme  viittä  luokanopettajaa,  joiden  tiesimme  joko

toimivan  oppilaskunnan  ohjaavina  opettajina  tai  kouluttautuneen  kansalaisvaikuttamisen  saralla.

Tutkimuksemme  taustalla  on  fenomenologishermeneuttinen  metodi,  jossa  pyritään  löytämään

merkityksiä haastateltujen käsityksistä ja kokemuksista.

Ennen haastattelurungon  tekemistä  luimme aiheeseen  liittyvää kirjallisuutta,  jonka pohjalta

päädyimme  tiettyihin  haastatteluteemoihin.  Tässä  vaiheessa  meillä  ei  kuitenkaan  ollut  kovin

syvällistä ymmärrystä siitä, miten eri teemat liittyvät toisiinsa. Tutkimusprosessin edetessä luimme

jatkuvasti  kirjallisuutta  ja  keskustelimme  sekä  kirjallisuudesta  että  omasta  aineistostamme

nousevista seikoista. Pyrimme vuoropuheluun teorian sekä aineistomme välillä.

Teoriaosuuteen  olemme  valinneet  tutkimusaiheeseemme  liittyviä  käsitteitä,  joiden  avulla

pyrimme  selkeyttämään  tutkimustamme. Lisäksi  teoriaosuudessamme pohdimme opettajan  roolia

kansalaisvaikuttajana  sekä  opettajuutta  yleensä.  Esittelemme  seikkoja,  joiden  pohjalta  kouluissa
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toteutetaan  enemmän  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamista.  Paneudumme  myös  koulun  ja

opettajan  keinoihin  edistää  oppilaiden  kasvua  aktiiviseksi  kansalaiseksi.  Lisäksi  teemme  pienen

katsauksen  Yhdysvaltojen  sekä  Englannin  kansalaiskasvatukseen  ja  kansalaisvaikuttamisen

globaaleihin haasteisiin.

Tulevina  luokanopettajina  olemme  kiinnostuneita  siitä,  miten  opettajat  kasvattavat

oppilaistaan  aktiivisia  kansalaisia.  Olemme  itse  saaneet  tutkimuksemme  aikana  syvällisen

käsityksen opettajan roolin tärkeydestä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisessa. Uskomme, että

tutkimuksemme  kiinnostaa  varsinkin  opettajia,  jotka  eivät  ole  perehtyneet  aktiiviseksi

kansalaiseksi  kasvattamiseen.  Itse  olemme  oppineet  aiheesta  paljon  ja  koemme

kansalaiskasvatuksen  toteuttamisen  kouluissa  selkeämmäksi  kuin  ennen  tutkimuksen  tekoa.

Toivomme,  että  kaikki  opettajat  ottavat  rohkeasti  vastaan  haasteen  toimia  yhteiskunnallisena

vaikuttajana sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana.
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2  TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET

On  tärkeää,  että  tutkimuksemme  kannalta  oleelliset  käsitteet  ovat  lukijoiden  ymmärrettävissä.

Kansalaiskasvattaminen  kouluissa  ja  opettajan  rooli  yhteiskunnallisena  vaikuttajana  ovat  aiheita,

joihin  liittyy  paljon  moniselitteisiä  käsitteitä  ja  näkökulmia,  joita  haluamme  seuraavaksi

tutkimuksemme  ymmärrettävyyden  vuoksi  selittää.  Valitsimme käsitteiksi  yhteiskunnan,  valtion,

kansalaisyhteiskunnan, kansalaisuuden, aktiivisen kansalaisuuden, demokraattisen kansalaisuuden,

demokratian,  suoran  ja  edustuksellisen  demokratian,  kouludemokratian,  sosiaalisen  pääoman,

kansalaisvaikuttamisen  ja  kansalaiskasvatuksen  aiheemme  teoriapohjan  ja  aiempien  tutkimusten

perusteella.

2.1  Yhteiskunta

Yhteiskunta syntyy ihmisten halusta pysyä hengissä ja tyydyttää perustarpeitaan kuten sosiaalisia,

inhimillisiä,  taloudellisia  ja  turvallisuuden  tarpeita  (Savikuja  2005,  16).  Nykysuomen

tietosanakirja  4  (1993,  918)  määrittelee  yhteiskunnan  olevan  kokonaisuus,  joka  muodostuu

ihmisten sosiaalisista suhteista  ja on ajallisesti  ja paikallisesti rajallinen. Tärkeintä yhteiskunnassa

ovat  ihmisten  väliset  sosiaaliset  suhteet, koska ne  luovat  yhteistoimintaa  ja yhteiskunta  rakentuu

yhteistoiminnan kautta. Yhteistoiminnan avulla yhteiskunnasta tulee  järjestelmällinen esimerkiksi

lakien avulla. Yksilö tarvitsee yhteiskuntaa saadakseen itselleen yhteisön, johon kuulua. (Savikuja

2005, 16.) Yhteiskunta rakentuu siis sekä sosiaalisista rakenteista että ihmisten välisten suhteiden

järjestelmästä.  Tämä  järjestelmä  sisältää  ihmisten  toimintaa,  tekoja,  ajatuksia,

kommunikaatiotapoja  sekä  aineellisia  voimavaroja.  (Antikainen,  Rinne  &  Koski  2000,  16.)

Puhuttaessa  yhteiskunnan  mysteeristä  tarkoitetaan  sitä,  että  vaikka  yhteiskunnan  ovat

muodostaneet  vapaat  yksilöt,  yksittäinen  jäsen  ei  kykene  kuitenkaan  päättämään  yhteiskunnan

rakenteesta ja lainmukaisuudesta (Sulkunen 1998, 217).

Käsitettä  yhteiskunta  on  mahdollista  määritellä  usealla  eri  tavalla.  Arkikielessä

yhteiskunnalla  yleensä  tarkoitetaan  valtiota  ja  usein  yhteiskuntaa  pyydetään  apuun  yksilöiden

ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä apu on yleensä rahallista ja tulee valtion keräämistä verovaroista

sekä  muista  tuloista.  Yhteiskunta  koskettaa  esimerkiksi  tällä  tavalla  yksilöiden  elämää.  Toisen
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merkityksen  yhteiskunta  saa  puhuttaessa  kansallisuudesta  tai  kansakunnasta.  Esimerkiksi

suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluvat maantieteellinen alue ja rajat, väestö, talouselämä, kulttuuri,

historia,  kieli,  poliittinen  järjestelmä  ja  muut  instituutiot.  Jos  yhteiskunta  määritellään  valtioksi,

tulisi  yhteiskunnallisen  rakenteen  selvitä  lakikirjoista.  Tällöin  tulee  kuitenkin  pohtia  mikä  on

valtio,  ja kuka  päättää  asioista.  Jos  taas  ajatellaan,  että  yhteiskunta  on  kansakunta,  niin  voidaan

pohtia, miksi monikansallisissa valtioissa  jotkut kansat ovat paremmassa asemassa kuin toiset  tai

miksi  kansakunta  luovuttaa  valtaansa  valtioliitoille,  kuten  Euroopan  Unionille.  Joissakin  maissa

kansallistunto on kuitenkin voimistunut. Yhteiskunta on määritelty valtion ja kansakunnan lisäksi

muun  muassa  yhteiskuntaluokkien  rakenteen  tai  jäsenten  yhteisten  arvojen  kautta.    (Sulkunen

1998, 214–216.)

2.1.1  Valtio

Länsimaisia  yhteiskuntafilosofeja on antiikin ajoista  lähtien kiinnostanut  se, millainen olisi paras

mahdollinen  valtio.  Jokaisen  määritelmän  takana  on  käsitys  ihmisluonnosta,  moraalista,

yhteiskuntaelämän  toiminnasta  sekä  oikeutettujen  lakien  perustasta.  (Häyry  2000,  14,  20–21.)

Valitsimme  Aristoteleen  käsityksen  ihannevaltiosta  esimerkiksi.  Antiikin  Kreikan  filosofin

Aristoteleen  mukaan  valtio  on  luonnollinen  instituutio  (Häyry  2000,  40).  Valtion  oikeutus  tulee

siitä  minkälainen  maailma  (luonto)  on,  ja  oikeudenmukainen  valtio  on  ihmisluonnon  mukainen.

Valtiota  ei  tule  perustella  keskinäisillä  sopimuksilla  tai  mielivaltaisilla  laeilla.  Jos  valtiot

perustuisivat  vain  sopimuksiin  ja  tapoihin,  ne  olisivat  luonnottomia,  jolloin  niissä  ei  voisi  elää

hyvää  elämää.  Aristoteleen  mukaan  valtion  tarkoituksena  on  tarjota  edellytyksiä  sille,  että

kansalaiset voivat elää hyvää elämää. Tiivistetysti voi  sanoa, että valtio on  ihmisten  luonnollinen

yhteenliittymä hyvää elämää varten. (Häyry 2000, 40–41.)

Otamme  nykyaikaiseksi  määritelmäksi  valtiosta  Savikujan  (2005,  84)  määritelmän,  jonka

mukaan  valtio  on  organisaatio,  joka  käyttää  yhteiskunnassa  julkista,  hallinnollista  ja  poliittista

valtaa. Päätökset,  jotka valtiossa tehdään, koskevat oman yhteiskunnan aluetta ja  sen kansalaisia.

Valtion olemassaolon ehtona on se, että se voi käyttää itsenäistä ja ylintä valtaa omalla alueellaan.

Se  ylläpitää  legitimiteettiä  ja  noudattaa  täten  oikeusjärjestelmää.  (Savikuja  2005,  84.)  Valtio  on

myös yhteisö,  jossa kansalaiset rakentavat hyvinvointiaan. Valtio on eri asia kuin kansalaisvaltio,

jossa tärkeää on yhteinen kieli ja alkuperä. (Ahonen 2000, 10.) Tänä päivänä voidaan pohtia onko

valtio  menettämässä  asemaansa  ylimpänä  vallanpitäjänä  antaessaan  päätäntävaltaa  valtioliitoille.

Suomi  on  antanut  valtaa  Euroopan  Unionille  eikä  toimi  ylimpänä  itsenäisenä  vallankäyttäjänä

omalla  alueellaan.  Mielestämme  valtion  kansalaisilla  tulisi  olla  mahdollisuus  vaikuttaa  omiin
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asioihinsa myös globaalistuvassa maailmassa.

2.1.2  Kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunnalle  on  olemassa  useita  hieman  toisistaan  poikkeavia  määrittelyjä.    Sirkka

Ahonen  (2005b,  27)  määrittelee  kansalaisyhteiskunnan  olevan  yhteisön  valmiutta  reagoida

kokemaansa  vääryyteen.  Tämä  määritelmä  edellyttää  kansalaisilta  aktiivista  vaikuttamista

demokratian toimivuuteen. Kansalaisyhteiskunnan jäsen toimii myös erilaisissa järjestöissä, joissa

huolenaihe tai odotus tulevasta on sama. (Ahonen 2005b, 27.) Savikuja (2005, 18) taas määrittelee

kansalaisyhteiskunnan  olevan  kansalaisten  yksityinen  elämänalue,  jossa  omaehtoinen  toiminta

korostuu.  Tätä  käsitettä  käytetään  niiden  kansalaisliikkeiden  yhteydessä,  jotka  toimivat  valtiosta

riippumatta. Kansalaisyhteiskunta on yhteiskunnallisen elämän  ja toiminnan perusta, koska sieltä

nousevat voimavarat ja tavoitteet moraalille, politiikalle sekä taloudelle. (Savikuja 2005, 18–19.)

Pohjoismaissa on  vallalla  valtiokeskeinen  malli,  jonka  mukaan kansalaisyhteiskunta  toimii

juurena  valtiolle.  Tästä  juuresta  nousevat  tavoitteet  lainsäädännölle  ja  muulle  valtiontasoiselle

päätöksenteolle. Kansalaisyhteiskunta ja valtio toimivat siis yhteistyössä kansalaistensa parhaaksi.

Hyvinvointiyhteiskunta  tarvitsee  toteutuakseen  kansalaisyhteiskuntaa  ja  hyvinvointi  oikeuttaa

kriittisetkin  toiminnot.  Pohjoismaissa  toimii  kansanliikkeitä,  jotka  pyrkivät  kuitenkin

toiminnallaan  yhteiseen  hyvään  suhtautuen  samanaikaisesti  valtioon  kriittisesti,  mutta

kumppanillisesti. Kansalaisyhteiskunta odottaa valtion toteuttavan yhteisen hyvän. Anglosaksisen

mallin mukaan taas kansalaisyhteiskunta on valtion protestoija. ( Ahonen 2000, 911.)

2.2  Kansalaisuus

Kansalaisuuden  määritelmästä  ei  ole  yksimielistä  näkökulmaa  (Syrjäläinen,  Värri,  Piattoeva  &

Eronen 2006c, 43). Pohjoismainen malli määrittää kansalaisuuden perustuvan yhteisiin oikeuksiin

ja  vapauksiin,  ei  etniseen  yhteyteen.  Kansalainen  on  aktiivinen  sekä  poliittisesti  että  omia  ja

ryhmänsä  oikeuksia  sekä  hyvinvointia  ajavana  yksilönä.  Yksilö  pitää  kiinni  poliittisista

oikeuksistaan kuten äänioikeudestaan. (Ahonen 2000, 10.)

Savikuja  (2005,  23)  määrittelee  kansalaisuuden  olevan  täysivaltaista  jäsenyyttä  valtiossa.

Kansalaisen  oikeusasema  suojaa  sekä  julkisen  vallan  että  muiden  kansalaisten

epäoikeudenmukaiselta  ja  laittomalta  toiminnalta.  Kansalaisella  on  kolmenlaisia  perusoikeuksia:

vapausoikeudet, poliittiset oikeudet ja taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet eli TSS
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oikeudet.  Euroopan  Unionin  myötä  voidaan  puhua  myös  unionin  kansalaisuudesta,  jolloin

oikeuksia on lisää kuten liikkumisvapaus. (Savikuja 2005, 23–26.)

Päivi Harisen (2000, 27) mukaan ”kansalaisuus on erityinen suhde kahden erityisen, yksilön

ja valtion, välillä”. Tähän suhteeseen kuuluvat oikeudelliset, poliittiset,  taloudelliset  ja  sosiaaliset

asemat.  Kansalaisuus  on  sekä  alamaisuutta  että  autonomiaa  yksilön  tarvitessa  vapautta  ja

turvallisuutta. Keskeistä tässä määritelmässä on se, että kansalaisuus on valtion jäsenyyttä, joka tuo

kansalaiselle sekä oikeuksia että velvollisuuksia. (Harinen 2000, 27.)

Määriteltäessä kansalaisuutta syvemmin on syytä pohtia mitä tavoitteita ja ideaaleja käsitteitä

koskevien keskustelujen taustalla on. Kansalaisuuden käsitteeseen liittyvät ideaalit ovat muuttuvia

ja jännitteisiä. Suurin jännite on hyveeettisen kommunitarismin  ja oikeusperustaisen liberalismin

välillä.  Tämän  jännitteen  tulkitseminen  on  tärkeää,  jotta  ymmärrettäisiin  käsitteen  kansalaisuus

perusteita. Kansalaisuutta voikin tarkastella joko statuksena tai hyveenä valtiollisessa kontekstissa.

Nämä  lähestymistavat  eivät  ole  toistensa  vastakohtia  mutta  niiden  yhteensovittaminen  on

pulmallista. (Syrjäläinen ym. 2006c, 43.)

Pidettäessä  kansalaisuutta  statuksena  ajatellaan  suhteen  valtioon  ja  muihin  kansalaisiin

olevan  oikeudellinen  ja  tasaarvoinen.  Valtion  tulee  taata  synnynnäiset  oikeudet.  Kansalaisen  ja

valtion suhde on  tällöin  lakisääteinen sopimus. Liberalistit pohjaavat  tähän samaan ajatukseen  ja

heidän  mukaansa kansalainen keskittyy kartoittamaan varallisuuttaan. Kansalaisuus oikeudellisen

statuksena ei vaadi aktiivista osallistumista. (Syrjäläinen ym. 2006c, 43–44.)

Kansalaisuus hyveenä taas korostaa kansalaisen velvollisuuksia suhteessa valtion toimintaan.

Kansalaiset  yhdessä  muodostavat  ja  muokkaavat  valtion  toimimalla  aktiivisesti  ja  poliittisesti.

Tällöin  kansalainen  ja  valtio  eivät  ole  erillisiä  toimijoita.  Aktiivinen  osallistuminen  tähtää  sekä

ideaalisen,  demokraattisen  kansanvallan  toteuttamiseen  että  kansalaisuuteen  kasvamiseen.

Ajatellessa kansalaisuutta hyveenä tarkoituksena on pyrkiä parempaan  ja oikeudenmukaisempaan

elämään  pelkäämättä  muutoksia.  Kansalainen  on  siis  poliittinen  ja  julkinen  toimija,  joka  ei  voi

turvata  ainoastaan  lakijärjestelmän  toimivuuteen.  Kansalaisuus  statuksena  pyrkii  säilyttämään

järjestelmän  ja kansalaisuus  hyveenä pyrkii  muuttamaan  sitä.  Kuitenkin  liberalistinen ajattelu on

päässyt  voitolle  kommunitarismista,  jolloin  kansalaisten  ei  tarvitse  toimia  aktiivisesti

yhteiskunnassa.  (Syrjäläinen  ym.  2006c,  44–45.)  Kansalaiskasvatukselle  hyvä  lähtökohta  olisi

kansalaisuuden ajatteleminen hyveenä.

2.2.1  Aktiivinen kansalaisuus

Björn Wallénin (2005, 11–12) mukaan aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa aktiivista ja vapaaehtoista
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yhteistoiminnallista  osallistumista  erilaisissa  yhdistyksissä  ja  yhteisöissä.  Esimerkkinä  tästä  on

toimiminen  partiossa.  (Wallèn  2005,  12.)  Aktiivinen  kansalaisuus  voi  myös  olla  toimimista

yhteisen hyvän saavuttamiseksi, jolloin yksilön tulee ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja osallistua

niiden hoitamiseen. Aktiivinen kansalaisuus on subjektiivista kansalaisuutta, koska yksilö käyttää

oikeuksiaan toimiessaan ja vaikuttaessaan. (Laitinen & Nurmi 2007, 11–12.)

Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteissa  (Opetushallitus  2004)  on  osallistuvan

kansalaisuuden  ja  yrittäjyyden  aihekokonaisuus.  Koulun  toimintatapojen  tulee  tukea  oppilaan

kasvua  aktiiviseksi  kansalaiseksi  ja  auttaa  muodostamaan  käsitys  omista

vaikutusmahdollisuuksistaan (Opetushallitus 2004).

Nousiainen  ja  Piekkari  (2005,  810)  määrittelevät  oppilaskunnan  ohjaaville  opettajille

tarkoitetussa  oppaassa  aktiivisen  kansalaisuuden  perustaksi  identiteetin,  osallistumisen,

kohtaamisen  ja  välittämisen.  Identiteetti  antaa  yksilölle  paikkansa  yhteisöissä  ja  yhteiskunnassa.

Eri  tahojen  tulisikin  tukea  yksilöä  identiteetin  rakennusprosessissa.  Osallistuminen  tuo

kansalaisuuteen aktiivisuuden, mikä edellyttää motivaatiota ja tahtoa. Niiden vahvistamiseksi tulee

tarjota  osallistumismahdollisuuksia.  Kohtaamisen  tulisi  olla  henkilökohtaista  ja  tapahtua

vuorovaikutuksessa tietyn yhteisön puitteissa. Yhteisöissä terveen ilmapiirin lisäksi voi olla myös

vastakohtaasetelmia. Välittäminen lähtee itsestä, ja se tuo aktiiviseen kansalaisuuteen sosiaalisen

ja  inhimillisen  puolen.  Kun  ihminen  pystyy  välittämään  itsestään,  hän  pystyy  välittämään  myös

toisista. Aktiiviseen kansalaisuuteen voi kasvaa vain toiminnan  ja osallistumisen kautta. Opetetut

tiedot  luovat  vain  perusedellytykset  aktiivisuuteen.  (Nousiainen  &  Piekkari  2005,  810.)

Tiivistetysti voidaan sanoa aktiivisen kansalaisuuden olevan demokratian edellytys. Pääasiana on

kuuluminen johonkin yhteisöön, jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia. (Niemelä 2002, 12.)

2.2.2  Demokraattinen kansalaisuus

Björn  Wallén  (2005,  10)  kirjoittaa  demokraattisen  kansalaisuuden  liittyvän  yhteiskunnalliseen

päätöksentekoon. Demokraattinen kansalainen toimii yhteiskunnan eri tasoilla käyttäen hyväkseen

tietoja  ja käytännön taitoja. Esimerkkinä tästä on mielipidekirjoitusten  laatiminen.  (Wallén 2005,

10.) Demokraattinen kansalaisuus on aktiivisen kansalaisuuden osa,  joka painottaa osallistumista

yhteiskunnalliseen  ja  poliittiseen  päätöksentekoon  (Laitinen  &  Nurmi  2007,  12).  Radikaali

demokraattinen  kansalainen  taas  on  aktiivinen  kansalainen,  joka  ajattelee  ja  toimii  yhteiskunnan

näkökulmasta. Tällainen kansalainen  ajattelee siis  ensisijaisesti  yhteiskunnan etua.  ( Tøsse 2002,

28.)
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2.3  Demokratia

Demokratialla tarkoitetaan päätöksenteko, hallinto tai vallankäyttöjärjestelmää (Setälä 2003, 18;

Tomperi  & Piattoeva 2005, 247; Savikuja 2005,  15) Täysiikäiset kansalaiset  saavat esimerkiksi

äänestämällä  vaikuttaa  yhteiskunnan  kehittämiseen.  Demokratiassa  päätökset  tapahtuvat

enemmistöperiaatteella,  jolloin  suurella  ryhmällä  on  paremmat  vaikutusmahdollisuudet  kuin

pienellä.  (Savikuja  2005,  15.)  Demokratia  on  mahdollista  vain  ihmisten  toiminnassa  ja

vuorovaikutuksessa (Tomperi & Piattoeva 2005, 247). Demokratia tarkoittaa siis sitä, että valta on

kansalaisilla  ja  hallinto  on  puolueeton  toimeenpanija  (Setälä  2003,  18,26).  Demokratiassa

tärkeimpänä ohjauselimenä yhteiskunnallista kehitystä ohjaa valtio  ja kansanedustuslaitos,  jolloin

kansalaisten  vaikuttamismahdollisuudet  kohdistuvat  lähinnä  valtioon  ja  paikallishallinnon

keskuksiin eli kuntiin (Vesikansa 2002, 12–13).

Demokratia  voidaan  käsittää  järjestelmän  lisäksi  yhteiskunnassa  hyväksyttynä  arvona,

pyrkimyksenä  ja  ihanteena.  Demokraattisen  yhteiskunnan  perusarvo  on  oikeus  osallistua  ja

vaikuttaa  omiin  ja  yhteiskunnan  asioihin.    Jokaisella  kansalaisella  on  saman  verran

mahdollisuuksia  vaikuttaa,  jolloin  poliittinen  tasaarvo  toteutuu.  Demokratian  keskeinen  osa  on

myös  pyrkimys  vähentää  eriarvoisuutta.  Vähemmistö  ei  saa  jäädä  enemmistön  jalkoihin.

(Vesikansa 2002, 12.)

Demokratia on käsitteenä varsin laaja,  ja se voidaankin jakaa useisiin toisistaan poikkeaviin

demokratiakäsityksiin  ja  muotoihin.  Valitsimme  esiteltäviksi  suoran  ja  edustuksellisen

demokratian.  Nykyään  edustuksellinen  demokratia  on  havaittu  ongelmalliseksi,  esimerkiksi

äänestysaktiivisuus  on  huomattavan  alhaista.  Sen  tilalle  on  yritetty  löytää  uusia

demokratiakäsityksiä  kuten  osallistava  demokratia  (Büchi  2006),  deliberatiivinen  demokratia

(Wallén  2005)  ja  radikaali  demokratia  (Tøsse  2002),  jotka  ovat  synteesejä  demokratian

perusmuodoista.  Lisäksi  käsittelemme  kouludemokratiaa,  koska  se  on  tutkimuksemme  kannalta

oleellinen käsite.

2.3.1  Suora ja edustuksellinen demokratia

Suora demokratia on klassista demokratiaa,  jossa kansalaiset  tekevät poliittisia päätöksiä  suoraan

itse  eivätkä  välillisesti.  Tällainen  vaatii  kuitenkin  pienen  poliittisen  yhteisön.  (Büchi  2006,  19.)

Nykyään suora demokratia tarkoittaa sitä, että kansanäänestyksissä kansalaisilla on oikeus päättää

poliittisista  asiakysymyksistä  joko  omaaloitteisesti  tai  silloin  kun  perustuslaki  määrää.  Suoran

demokratian kansanäänestyksissä päätetään siis asioista eikä henkilöistä. Kansalaiset saavat myös
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päätösvaltaa ja valta  jakaantuu kansalaisille niin, että he saavat vaatia kansanäänestystä ja päättää

asioista. (Büchi 2006, 43–44.)

Suora  demokratia  voidaan  ymmärtää  klassisena  demokratian  mallina,  jota  toteutettiin

antiikin Ateenan kansankokouksissa, joissa kansalaiset käyttivät henkilökohtaista päätösvaltaansa.

Klassiseen  demokratiakäsitykseen  kuuluu  myös  ajatus  siitä,  että  kansalaisilla  on

päätöksentekovallan  lisäksi  valtaa  hallita  itseään.  Tässä  ajattelussa  oleellista  on  kansalaisten

itsehallinnon  korostaminen  kansanvallan  lisäksi.  Suoraa  ateenalaista  demokratiaa  ei

nykymaailmassa  voida  enää  missään  toteuttaa,  jos  ei  huomioida  muutamien  valtioiden  sitovia

kansanäänestyksiä. (Setälä 2003, 26–27.)

Edustuksellinen  demokratia  on  käytössä  oleva  hallinnon  muoto  suurimmassa  osassa

nykyaikaisista  valtioista.  Kansalaisten  suora  päätöksenteko  ei  ole  enää  mahdollista,  joten  valta

päättää asioista on kansan valitsemilla edustajilla. On olemassa erilaisia käsityksiä  ja mielipiteitä

siitä,  millainen  on  kansalaisen  ja  edustajien  välinen  valtasuhde.  Yhden  käsityksen  mukaan

edustajien pitäisi ajaa edustamiensa kansalaisten etuja, toisen käsityksen mukaan edustajien pitäisi

toimia koko yhteiskunnan parasta ajatellen. (Setälä 2003, 202.) Edustuksellinen demokratia syntyi,

koska  suora  demokratia  ei  voinut  toimia  koko  valtion  alueella.  Siinä  kansalaisilla  on  oikeus

äänestää  henkilöä  päättämään  puolestaan,  mutta  heillä  ei  kuitenkaan  ole  itse  oikeutta  päättää

suoraan  asioista.  Esimerkiksi  kansanäänestykset  ovat  edustuksellisessa  demokratiassa  päättäjille

suuntaa antavia. (Büchi 2006, 19,21.)

Puhuttaessa  edustuksellisen  demokratian  kriisistä  tarkoitetaan  sitä,  että  kansalaisia  ei

kiinnosta osallistua poliittiseen päätöksentekoon eli yhä harvemmat nuoret kasvavat aktiivisiksi ja

tunnollisiksi äänestäjiksi. Nuoret ovat hylänneet edustuksellisen demokratian. Sen sijaan he usein

kuuluvat joihinkin yhdistyksiin ja vaikuttavat niissä. Tämä saattaa kertoa siitä, että nuoret haluavat

mieluummin käyttää omaa  ääntään  ja  läsnäoloaan  päätöksiä  tehtäessä  eivätkä  halua  olla  pelkkiä

numeroita äänestyslapuilla. (Ahonen 2004b, 100–101.)

2.3.2  Kouludemokratia

Kouludemokratia  liittyy  vahvasti  kansalaisvaikuttamiseen  kouluissa  ja  aktiiviseksi  kansalaiseksi

kasvamiseen.  Ajatus  kouludemokratiasta  on  peräisin  1970luvun  alusta,  jolloin  kehitettiin

kouluneuvostolainsäädäntöä  (Kärenlampi  1999,  70).  Kouludemokratia  on  päätöksenteon

jakautumista  kaikille  kouluissa  työskenteleville,  määrittelee  1970  perustettu

Kouludemokratiatyöryhmä  (Kärenlampi  1999,  71).  Demokratian  toteutumiseksi  oppilaiden  ja

opettajien tulisi tehdä yhteistyötä ja pyrkiä samojen etujen edistämiseen (Kärenlampi 1999, 71).
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Helsingin yliopistossa toimiva professori Sirkka Ahonen on kirjoittanut kouludemokratiasta

ja  osallistavan  koulukulttuurin  tarpeesta  (esim.  Ahonen  2004a;  2005a;  2007).  Hänen  mielestään

kouludemokratiaa  suunniteltaessa  tulisi  painottaa  suoran  demokratian  tarvetta,  koska

kouludemokratia  ei  voi  olla  esimerkiksi  eduskuntavaalien  leikkimistä.  Nuorille  ominaista  on

ilmaista  itseään  sanoin,  ei  vain  hiljaisesti  äänestämällä  (Ahonen  2005a,  18.)  Ahonen  jatkaa,  että

kouludemokratian  käsite  tulisi  määritellä  uudestaan,  jotta  siitä  poistuisivat  negatiiviset

ennakkokäsitykset, jotka liittyvät 1970luvun radikaaliin demokratiaan (Ahonen 2004a, 122).

Demokratialla  on  kaksi  ulottuvuutta,  laveus  ja  syvyys.  Demokratian  laveus  tarkoittaa  sitä,

kenelle  kaikille  valta  rajoitetaan  esimerkiksi  kouluissa.  Laveuteen  liittyy  kouluissa  kysymyksiä

päätöksentekijän iästä, vallan jakamisesta koko henkilökunnalle sekä siitä, jaetaanko valtaa saman

verran  opettajille,  oppilaille  ja  muulle  henkilökunnalle,  ja  otetaanko  vanhemmat  mukaan  osaksi

kouluyhteisöä.  Demokratian  syvyys  taas  tarkoittaa  sitä,  mistä  asioista  voidaan  demokraattisesti

päättää.  Syvyyteen  liittyy  kouluissa  kysymyksiä  siitä,  minkälaisia  asioita  oppilaille  annetaan

päätettäväksi,  esimerkiksi  riittävätkö  vain  kouluviihtyvyysasiat  vai  voiko  oppilaille  antaa

käsiteltäväksi myös kouluun ja opiskeluun liittyviä asioita. (Ahonen 2007, 39–40.)

Ahonen  (2005a,  28)  kritisoi  kouludemokratiaa  siitä,  että  demokratia  alistetaan

kulutusyhteiskunnalle,  jos  oppilaat  saavat  päättää  vain  kouluviihtyvyydestä,  esimerkiksi

limuautomaateista. Kuitenkaan ei  saisi  antaa  liian nuorille päätettäväksi sellaisia asioita,  joita he

eivät  kunnolla  käsitä.  Nykyyhteiskunnassa  demokratia  velvoittaa peruskoululaisia  osallistumaan

omaa lähiympäristöään laajemmalle. (Ahonen 2005a, 28.)

Kouludemokratiassa tärkeää ovat oppilaskunnat, mutta kouludemokratian ruohonjuuritasolla

ovat  ne  oppilaat,  joiden  tulee  saada  äänensä  kuuluviin  oppilaskunnan  edustajien  välityksellä.

Kaikilla oppilailla on  siis  oikeus  tulla kuulluksi  ja  vaikuttaa koulun  toimintaan.  (Ahonen 2005a,

27.)  Jotta  kouludemokratia  toimisi  kouluissa,  koulun  tulee  antaa  paikka,  jossa  toimia,  aikaa

kokouksille  ja  tuki  toiminnalle  koko  yhteisöltä.  Demokratiassa  lapset  ja  nuoret  ovat  myös

kansalaisia kuten aikuisetkin, heillä ei vain ole kaikkia samoja oikeuksia. (Ahonen 2005a, 28.)

2.4  Sosiaalinen pääoma

Sosiaalisesta pääomasta on useita eri määritelmiä. Petri Ruuskanen (2002, 5) kirjoittaa sen yleensä

olevan sosiaalisen ympäristön tai sosiaalisten suhteiden tiettyjä ulottuvuuksia. Nämä ulottuvuudet

tähtäävät  sosiaalisen  vuorovaikutuksen  ja  toimintojen  yhteensovittamisen  edistämiseen.  Tällöin

sosiaalinen  pääoma  edesauttaa  yksilöiden  tavoitteiden  toteutumista  ja  yhteisön  hyvinvointia.

Sosiaalinen  pääoma  liittyy  talouteen  siten,  että  taloudellisessa  toiminnassa  on  kiinnostuttu
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instituutioiden,  sosiaalisten  verkostojen  ja  luottamuksen  merkityksistä  taloudessa.  Tällöin

taloudella  ajatellaan  olevan  sosiaalinen  ulottuvuus.  Sosiaalinen pääoma on  myös  hyvä perustelu

erilaisille  yhteiskuntapoliittisille  ohjelmille,  jolloin  eri  kansalaisryhmien  kiinnostus  herää.

Sosiaalinen pääoma voi yksinkertaisesti tarkoittaa ihmisryhmien toiminnan helpottumista erilaisten

sosiaalisten suhteiden avulla. (Ruuskanen 2002, 56.)

Robert  Putnam  (2000)  määrittelee  sosiaalisen  pääoman  tehtäväksi  kansalaishyveiden

toiminnan  tehostamisen  sosiaalisissa  verkostoissa  (Ruuskanen  2002,  14).  Putnam  mieltää

kansalaisaktiivisuuden  olevan  sosiaalisen  pääoman  rinnakkaiskäsite  (Ruuskanen  2002,  14).

Putnam  (1993)  pitää  sosiaalista  pääomaa  myönteisenä  asiana,  joka  hyödyttää  yhteiskunnan

integroitumista  (Ilmonen  2004,  102).  Tämä  myönteisyys  ilmenee  seuraavina  positiivisina

tuloksina:  Sosiaalinen  pääoma  helpottaa  yhteisöllisten  ongelmien  ratkaisuja,  koska  se  saa

luottamaan toisiin  ja näin ollen auttaa tavoittelemaan yhteistä etua. Sosiaalinen vuorovaikutus on

helpompaa,  kun  saman  ryhmän  jäsenet  ovat  paljon  tekemisissä  toistensa  kanssa.  Sosiaalisen

pääoman avulla ihmiset ymmärtävät, että he ovat riippuvaisia toisistaan ja siten huomaavaisempia

toisilleen.  Taloudellinen  toiminta  ja  päämäärien  saavuttaminen  helpottuu  sosiaalisen  pääoman

parantaessa  informaation  kulkemista.  Sosiaalisella  pääomalla  on  lisäksi  positiivisen  vaikutuksen

ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. (Ruuskanen 2002, 7.)

Eva Gamarnikow ja Anthony Green (2000, 97) kirjoittavat sosiaalisen pääoman olevan sekä

arvo  ja  voima  yksilöiden  osallistumiselle  ja  verkostoitumiselle  että  strategia  sosiaaliselle

muutokselle. Sosiaaliseen pääomaan liittyy ideoita hyvästä ja vastuullisesta yhteisöstä, perheestä ja

yhteiskunnasta,  sosiaalisesta  yksimielisyydestä  ja  turvallisuudesta  sekä  demokraattisesta

sitoutumisesta  oman  yhteisön  sekä  sen  ulkopuolella  tapahtuvaan  päättämiseen  (Gamarnikow  &

Green 2000 97). Gamarnikow  ja Green  (2000, 97) näkevät  sosiaalisessa pääomassa  tärkeimpänä

luottamuksen.  Strategiana  sosiaalinen  pääoma  ilmenee  työpaikoilla,  joissa  pyritään  sosiaaliseen

muutokseen.  Kun  työpaikalla  on  paljon  sosiaalista  pääomaa,  työntekijöillä  on  sosiaalisesti

arvostettuja  asioita  kuten  koulutusta,  terveyttä,  työllisyyttä,  taloudellista  kehitystä  ja

yhteisöllisyyttä.  (Gamarnikow  &  Green  2000,  97.)  Myös  Putnam  (2000)  pitää  luottamusta

sosiaalisen  pääoman  tärkeänä  käsitteenä,  koska  se  edistää  ihmisten  yhteistoimintaa  ja  sosiaalista

vastavuoroisuutta (Ilmonen 2004, 122).

2.5  Kansalaisvaikuttaminen

Sami  Borg  (2004,  7)  määrittelee  Oikeusministeriön  julkaisussa  10/2004  kansalaisvaikuttamisen

tapahtuvan  joko  yksin  tai  ryhmässä.  Jos  kansalainen  vaikuttaa  yksin,  hän  vaikuttaa  omassa
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asiassaan  kuten  puolustaa  oikeuksiaan  tai  valittaa  saaduista  päätöksistä.  Kansalaisen  kuuluessa

yhteiskunnallisen  ryhmään  asuinpaikkansa  tai  uskomuksensa  perusteella  hän  osallistuu  ryhmän

mukana  vaihtelevaan  sosiaaliseen  toimintaan.  Tällainen  vaikuttaminen  ei  useinkaan  sisällä

yhteiskunnallisia päämääriä, mutta silti sillä voi olla merkittävä rooli kansalaisena vaikuttamisessa.

Kansalaisvaikuttamisen  osallistumiskeinot  ovat  joko  suoria  tai  välillisiä.  Välillisiä  vaikuttamisen

keinoja  ovat  esimerkiksi  äänestäminen  vaaleissa,  ja  suoria  keinoja  ovat  muun  muassa  julkiset

mielipiteen  ilmaisut.  Koulun  merkitys  on  yhteiskunnallisesti  hyvin  suuri,  koska  se  luo

kansalaisvalmiuksia.  (Borg  2004,  78,  12–13.)  Kansalaisvaikuttaminen  on  lyhyesti  määriteltynä

toimintaa, jolla kansalaiset pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnan rakenteita ja siellä

vallitsevia  asioita.  Kansalaisvaikuttaminen  on  oleellinen  osa  hyvin  toimivaa,  demokraattista

yhteiskuntaa. (Kansanvalta.fi 2007.)

Vaikuttamisen  ajatellaan  olevan  usein  jonkin  esille  nostetun  ongelman  vastustamista.

Tällainen vastustaminen voi tapahtua esimerkiksi mielipidekirjoitusten tai mielenosoitusten kautta.

Toisaalta  vaikuttaminen  on  myös  sitä,  että  huomioidaan  hyviä  asioita  tuomalla  niitä  esille  ja

vahvistamalla niitä. Kansalaisvaikuttamista ei siis tulisi käyttää synonyymina käsitteelle aktivismi,

koska kansalaisvaikuttamisen lataus on positiivinen ja aktivismin taas negatiivinen. Aktivismi voi

olla monen mielestä jopa rikollista toimintaa. (Cantell 2005, 35–36.)

Yksilö  voi  toteuttaa  kansalaisvaikuttamista  usealla  eri  tasolla.  Hän  voi  osallistua

lähiyhteisön  toimintaan,  jolloin  hän  vaikuttaa  paikallisesti.  Hän  voi  myös  vaikuttaa  Suomen  ja

Euroopan  asioihin  sekä  globaalilla  tasolla.  Vaikuttamisen  tasojen  lisäksi  vaikuttamista  voi

tarkastella  viivana,  jonka  toisessa  päässä  vaikuttaminen  on  henkilökohtaista  ja  toisessa  päässä

julkista  ja  yhteiskunnallista.  Julkista  ja  yhteiskunnallista  vaikuttamista  ovat  esimerkiksi

toimiminen  kansalaisjärjestöissä  ja  poliittisissa  puolueissa  tai  yhteisten  asioiden  hoitaminen

kouluissa  ja  työpaikoilla.  Henkilökohtainen  vaikuttaminen  on  arkipäiväistä  valintojen  tekemistä,

kuten  kierrätystä.  Kun  vaikuttamisen  ajatellaan  perustuvan  oman  ajattelun  kehittymiseen  sekä

omien  mielipiteiden  muodostamiseen  ja  ilmaisemiseen,  on  vaikuttaminen  itsessään

arkipäiväisempää  ja  yksilöä  läheisempää.  Yhteiskunnallinen  ja  henkilökohtainen  vaikuttaminen

eivät ole kuitenkaan vastakkaisia vaikuttamisen keinoja. (Cantell 2005, 37, 39–41.)

Vaikuttaminen  vaatii  halun  ja  syyn  sekä  kulttuurin,  jossa  sitä  voi  oppia.  Koulujen

toimintakulttuureihin  harvoin  kuitenkaan  kuuluu  vaikuttamisen  oppiminen,  usein  niissä

harrastetaan  vain  näennäisdemokratiaa.  (Rautiainen  2005,  59.)  Opiskelijat  tarvitsevat

henkilökohtaisia  kokemuksia  vaikuttamisesta,  jotta  yhteiskunnallinen  osallistuminen  olisi  heistä

kiinnostavaa.  Usein  muut  asiat  ovat  kuitenkin  nuoren  elämässä  kiinnostavampia,

yhteiskunnallisten  asioiden  jäädessä  etäisiksi  nuoren  arkitodellisuudesta.  Kouluissa  tuleekin
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kehittää  osallistumiskulttuuria  ja  opetuksen  käytäntöjä,  jotta  aktiiviseen  kansalaisuuteen

kasvattaminen toteutuisi. (Ahonen 2000, 30; Virta 2000, 74–75.)

2.6  Kansalaiskasvatus

Kansalaiskasvatus  on  kansainvälisesti  tunnettu  käsitteellä  ”Citizenship  Education”,  jolle  on

olemassa  useita  eri  määritelmiä.  Se  voi  saada  muun  muassa  seuraavia  määritelmiä.  Kerr

määrittelee  kansalaiskasvatuksen  tehtäväksi  valmistaa  lapsia  ja  nuoria  rooliinsa  ja  vastuuseensa

kansalaisena  (Kerr  2003,  7).  Osler  &  Starkey  (1996)  taas  kirjoittavat  kansalaiskasvatuksen

sisältävän  sekä  yksilöiden  persoonallisen  kehityksen  että  yhteisön  poliittisen  ja  sosiaalisen

kehityksen  paikallisella,  kansallisella  ja  kansainvälisellä  tasolla.  Tällöin  persoonallinen  kehitys

tarkoittaa  yksilön  integroitumista  yhteisöön  ja  yhteisön  poliittinen  ja  sosiaalinen  kehitys

sosiaalisen  järjestyksen  luomista  turvallisuuden  tarjoamiseksi  (Kerr  2003,  7).  Audigierin  (1998)

mukaan  kansalaiskasvatus  on  monitahoinen  käsite,  johon  liittyy  poliittinen,  sosiaalinen,

taloudellinen,  kulttuurinen,  ympäristöllinen  ja  eettinen  ulottuvuus  modernista  yhteiskunnasta.

Kansalaiskasvatus on läpi elämän kulkeva oppimisprosessi (Kerr 2003, 7).

Kaikista  kansalaiskasvatuksen  määritelmistä  nousevat  tärkeimpinä  esille  erilaiset

teemat,  sisällöt  ja  ulottuvuudet.  Teemoja  ovat  muun  muassa  nuorten  valmistaminen  aktiiviseen

osallistumiseen, yhteisöön  integroituminen sekä  rohkaiseminen vuorovaikutukseen. Sisältöjä ovat

muun  muassa  demokratia,  oikeudet,  tasaarvo  ja  yhteisöllisyys.  Ulottuvuuksista  esille  nousevat

muun  muassa  tieto  ja  ymmärrys,  taidot,  asenteet  ja  arvot.  Nämä  ulottuvuudet  tuodaan  esille

opetuksessa. (Kerr 2003, 78.)

John J. Coganin (2000, 1) mukaan ennen kansalaiskasvatuksessa oli  tärkeää keskittyä

hallituksen  ja  muiden  instituutioiden  toiminnan  sekä  kansalaisten  oikeuksien  ja  velvollisuuksien

tuntemiseen ja kansallisen identiteetin kehittämiseen. Näin ei kuitenkaan enää voida toimia (Cogan

2000,1). Cogan (2000,1) kutsuu uudeksi kansalaiskasvatukseksi sitä, että koulut ja yhteisöt tekevät

yhteistyötä sukupolvien opettamisessa. Tämä on  kansalaiskasvatuksen moniulotteisuutta:  samalla

kun persoonallisuus kehittyy, yksilö myös sitoutuu ajattelemaan ja toimimaan erilaisten yhteisöjen

ja  heidän  intressiensä  mukaisesti  (Cogan  2000,  1).  John  Annette  (2000,  82)  kirjoittaa,  että

kansalaiskasvatus lisää nuorten ihmisten osallisuutta erityisesti yhteisössä toimimisen kautta. Näin

nuorten  kansalaishyveet  ja  poliittinen  lukutaito  kehittyvät  ja  se  johtaa  henkisten  ja  moraalisten

arvojen omaksumiseen. (Annette 2000,82.)

Suomessa  kansalaiskasvatus  on  koulujen  ja  oppilaitosten  tärkeä  tehtävä.  Sen  tulisi

näkyä  koulun  toimintakulttuurissa  sekä  erilaisissa  teemoissa  ja  kokonaisuuksissa.
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Kansalaiskasvatuksen  kautta  pyritään  vaikuttamaan  oppilaiden  tietotaidon  lisäksi

yhteiskunnallisiin  käsityksiin,  asenteisiin  ja  arvoihin.  Sen  avulla  pyritään  myös  tukemaan

myönteisenä pidettyä kansalaistoimintaa. (Suutarinen 2006b, 100–101.) Sakari Suutarinen (2006b,

113–115)  luettelee  kansalaiskasvattamisen  kehittämisen  kannalta  Suomen  neljä  ongelmaa:

Ensimmäinen ongelma on opetuksen tietopainotteisuus, joka ei johda myönteisiin arvosidonnaisiin

kansalaisasenteisiin  ja myönteiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Toinen ongelma on arvojen  ja

asenteiden  kehittämisen  välttely,  joka  tarkoittaa  sitä,  että  asenteita  yritetään  opettaa  tiedollisin

keinoin.  Kolmantena  ongelmana  voidaan  nähdä  nuorten  vähäinen  osallistuminen  aktiiviseen

toimintaan  kouluissa  tai  laajemmin  yhteiskunnassa.  Neljäs  ongelma  kansalaiskasvatuksen

kehittämisen  kannalta  on  yleinen  vallitseva  ilmapiiri,  joka  ei  kannusta  nuoria  osallistumaan  ja

vaikuttamaan oppilaitoksissa. (Suutarinen 2006b, 113–115.)

Ahonen (2004b, 104) kirjoittaa koulun voivan olla kansalaisvaikuttamisen kehto, koska sen

valtarakenteisiin ja arvomaailmaan liittyy sellaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia, jotka ylittävät

kansalaisvaikuttamisen  opettamisen  tiedollisin  keinoin.  Koulukulttuurin  kehittäminen  voikin

ratkaista edustuksellisen demokratian kriisiä omalta osaltaan. (Ahonen 2004b, 104.)
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3 LÄHTÖKOHDAT
KANSALAISVAIKUTTAMISELLE
KOULUISSA

Suomalaista  koululaitosta  ihaillaan  maailmalla  Pisatutkimustulosten  johdosta,  joissa

suomalaisnuoret ovat menestyneet erinomaisesti esimerkiksi lukutaitoa tai matemaattista osaamista

mitattaessa  (Opetushallitus  2006).  Vuonna  1999  toteutettu  kansainvälinen  IEA  Civic  tutkimus

taas  antoi  huolestuttavaa  tietoa  suomalaisnuorten  yhteiskunnallisesta  osallistumisesta  ja

vaikutusmahdollisuuksista  koulussa.  Tutkimuksen  mukaan  suomalaiset  nuoret  ovat

yhteiskunnallisesti  passiivisia  ja  suhtautuvat  politiikkaan  välinpitämättömästi.  (Suutarinen  2002,

11.) Lisäksi nuorten äänestysinto on laskenut huomattavasti,  sillä vuonna 2003 valtakunnallisissa

vaaleissa 18–23vuotiaista äänesti 53 %. Vastaava luku vuonna 1987 oli 59 % ja vuonna 1975 75

%. (Pohjantammi 2004, 171.) Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa yleinen äänestysprosentti 67,9 %

laski hieman edellisistä vaaleista (Oikeusministeriö 2007).

Huolestuttavien  tutkimustulosten  pohjalta  Matti  Vanhasen  hallitus  käynnisti  vuonna  2004

kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman.  Kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelmalla  pyrittiin

siihen,  että koulut  tukisivat kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan oikeus  ja

hallintoelimet  soveltuisivat  kansalaistoimintaan  ja  että  kansalaisvaikuttamisen  kanavia  ja

edustuksellisen  demokratian  rakenteita  ja  käytäntöjä  kehitettäisiin  toimivimmiksi.  (Borg  2004,

2.)

Kansalaisvaikuttaminen  ja  aktiiviseen  kansalaisuuteen  kasvaminen  ovat  tulleet  osaksi

kouluja  ja  opetussuunnitelmia,  jotta  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  tavoitteet

kansalaiskasvatuksesta  ja  demokratiassa  tarvittavien  tietojen  ja  taitojen  kehittymisestä

toteutuisivat.  Kouluissa  ja  oppilaitoksissa  onkin  huomattavasti  lisätty  ja  parannettu  lasten  ja

nuorten  vaikutusmahdollisuuksia.  Kehittämällä  koulujen  osallistumiskulttuuria  pyritään

demokraattisen kansalaisyhteiskunnan säilyttämiseen  ja  nostamaan Suomi kansalaisvaikuttamisen

osalta Euroopan kärkimaiden joukkoon. (Suutarinen 2006a, 5 6, 9.)
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3.1  IEACivic tutkimus

Kansainvälinen  Civictutkimus  toteutettiin  vuonna  1999  ja  siihen  vastasi  28:sta  eri  maasta

kahdesta  tuhannesta  neljään  tuhanteen  14vuotiasta  oppilasta.  Lisäksi  tutkimukseen  osallistui

opettajia  ja  rehtoreita.  (Brunell  2002,  5 6.)  Civictutkimuksessa  keskityttiin  nuorten

yhteiskunnallisten  tietojen  ja  taitojen  tutkimisen  lisäksi  nuorten  käsityksiin,  asenteisiin  sekä

toimintaan.  Tutkimuksen  kolme  pääaluetta  olivat  demokratia,  kansallinen  identiteetti  ja

kansainväliset suhteet sekä sosiaalinen yhtenäisyys ja erilaisuus. (Suutarinen 2002, 12.)

Tutkimustulokset  osoittivat,  että  suomalaiset  nuoret  ovat  omaksuneet  demokratiassa

tarvittavat  tiedot  ja  taidot  sekä  tuntevat  suomalaisen  poliittisen  kulttuurin.  Suomalaisten

menestyksen  tutkimuksen  tässä  osaalueessa  voidaan  selittää  maamme  toimivalla

koulutusjärjestelmällä,  nuorten  hyvillä  äidinkielen  taidoilla  sekä  laadukkaalla  opetuksella.

(Suutarinen  2002,  13–16.)  Vaikka  suomalaiset  nuoret  osoittautuivat  tutkimuksessa  tietäviksi  ja

taitaviksi, heidän kiinnostuksensa politiikkaan oli kaikkein alhaisinta  ja he ottivat vähäisesti osaa

järjestötoimintaan koulussa ja yhteiskunnassa. Kun suomalaisista nuorista 22 % ilmoitti ottaneensa

osaa  oppilaskuntatoimintaan,  muut  pohjoismaalaiset  nuoret  olivat  vähintään  kaksi  kertaa

aktiivisempia.  Suomalaisnuorten  passiivisuutta  selittänee  1970luvun  epäonnistuneet

kouluneuvostokokeilut,  joiden  jälkeen oppilaskuntatoiminta  lakkautettiin  lähes kaikista  kouluista

ja yhteiskuntaopin oppisisältöjä karsittiin. (Suutarinen 2002, 20–25.)

Suomalaiset  nuoret  suhtautuivat  penseästi  yhteiskunnalliseen  toimintaan  osallistumiseen

kuten  ehdolle  asettumiseen  vaaleissa,  vetoomusten  keräämiseen  tai  yhteiskunnallisen

mielipidekirjoituksen  laatimiseen.  Suomalaiset  nuoret  eivät  myöskään  nähneet  tavanomaista

kansalaisen  toimintaa,  kuten  äänestämistä,  tärkeänä.  (Suutarinen  2002,  25–33.)  Erityisen

huolestuttavaa  suomalaisen  koululaitoksen  kannalta  oli  se,  että  suomalaisnuoret  kokivat

vaikutusmahdollisuutensa  koulussa  heikoksi  ja  eivätkä  he  pitäneet  koulua  mieluisana  paikkana

(Suutarinen  2002,  5255).  Tutkimustulokset  herättivät  paljon  keskustelua  ja  haastoivat  myös

suomalaisen  koulun  kasvattamaan  oppilaita  aktiivisiksi  ja  yhteiskunnallisesti  tiedostaviksi

kansalaisiksi.  Niin  valtion  hallinto  kuin  koululaitoskin  näyttivät  tarttuvan  haasteeseen  lisäämällä

lasten  ja  nuorten  vaikutusmahdollisuuksia  sekä  kehittämällä  kouluympäristöä  entistä

osallistuvammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi.
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3.2  Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Kansalaisten  äänestysaktiivisuuden  laskeminen  nosti  esille  tarpeen  vahvistaa  kansalaisten

osallistumis  ja  vaikutusmahdollisuuksia.  Nämä  mahdollisuudet  ovat  muuttuneet  muun  muassa

tietoverkkojen  ja  globalisaation  vuoksi.  Matti  Vanhasen  ensimmäisen  hallituksen

politiikkaohjelman tavoitteita olivat seuraavat seikat: vahva ja toimiva edustuksellinen demokratia,

hyvä  äänestysaktiivisuus,  kansalaisten  ja  järjestöjen  paremmat  osallistumis  ja

vaikutusmahdollisuudet,  kansalaisryhmien  vahva  kiinnittyminen  yhteiskuntaan,  nuorten  kasvu

aktiiviseen  ja  kriittiseen  kansalaisuuteen  koulujen  ja  oppilaitosten  tukemana,  vuorovaikutteisen

viestinnän  hyödyntäminen,  kunnallisen  demokratian  toteutuminen  muutoksissa  ja  uusissa

olosuhteissa, puolueiden kansalaisia puhuttelevan poliittisen toiminnan turvaaminen sekä tehokas

demokratiaasioiden hallinto. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena oli  edistää

aktiivista  kansalaisuutta,  kansalaisyhteiskunnan  toimintaa,  kansalaisten  yhteiskunnallista

vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. (Valtioneuvosto 2003; Oikeusministeriö

2006.)

Kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelmaa  koordinoi  oikeusministeriö  ja  opetusministeriö,

ja  vastaavasti  sisäasiainministeriö  ja  valtiovarainministeriö  toteuttivat  sitä  (Borg  2004,  1).

Politiikkaohjelma  koostui  edustuksellisen  demokratian,  kansalaisten  ja  hallinnon  välisen  suhteen

sekä  kansalaisten  omaehtoisen  toiminnan  kysymyksistä  ja  kehitysehdotuksista.  Nuoria  ja  lapsia

koskeva  politiikkaohjelman  osaalue  oli  demokratiakasvatus.  Toimenpiteitä

demokratiakasvatuksen  osaalueella  olivat  seuraavat:  nuorten  yhteiskunnallisen  tietopohjan

vahvistaminen  ja  tietojen  lisääminen  vaalijärjestelmästä  ja  vaikuttamismahdollisuuksista,

arkiosallisuuden lisääminen kouluissa ja järjestöissä, aktiiviseen ja kriittiseen kasvuun tukeminen,

tiedon  kokoaminen  paikallisista  vaikutusmahdollisuuksista  ja  sen  vieminen  opetukseen,

kansalaisvaikuttamisen  oppimateriaalien  kehittäminen,  kansalaisvaikuttamisen  vieminen

opettajankoulutukseen sekä mediakriittisyyteen kasvattaminen. (Valtioneuvosto 2003.)

3.3  Perusopetuslaki

Perusopetuslaissa  säädetään,  että  ”perusopetuksen  yhteydessä  voidaan  oppilaille  järjestää

kirjastotoimintaa,  kerhotoimintaa  ja  muuta  opetukseen  läheisesti  liittyvää  toimintaa”

(Perusopetuslaki  1998/628  §  47).  Lain  (Perusopetuslaki  1998/628,  lisätty  2007/239)  §  47a  tuli

voimaan  1.8.2007  ja  siinä  määrättiin,  että  koulussa  voi  olla  oppilaskunta,  joka  edistää

yhteistoimintaa,  vaikutusmahdollisuuksia  ja  osallistumista  oppilaita  koskevissa  asioissa.
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Oppilaskuntatoiminnasta päättää opetuksen  järjestäjä  ja sen  järjestämisessä on otettava huomioon

oppilaiden ikätaso ja paikalliset olosuhteet. Jos oppilaskuntatoimintaa ei järjestetä, tulee oppilaiden

kuuleminen  järjestää  muulla  tavalla  (Perusopetuslaki  1998/628,  lisätty  2007/239.).  Laki  siis

velvoittaa kuulemaan oppilaita  jo alakoulusta  lähtien ja ottamaan nämä mukaan itseään ja koulua

koskevaan  päätöksentekoon.  Oppilaitten  vaikutusmahdollisuuksien  lisääminen  koulusta  pienestä

lähtien koetaan siis tärkeäksi päättäjien keskuudessa.

3.4  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 5) määrätään, että opetuksen

täytyy  tukea  oppilaan  osallisuutta  Suomessa  sekä  muualla  maailmassa  ja  tukea  myös  hänen

kulttuuriidentiteetin  kehittymistään.  Tämän  avulla  edistetään  myös  suvaitsevaisuutta  ja

kulttuurienvälistä  ymmärrystä.  Perusopetuksen  yhtenä  tavoitteena  on,  että  tukemalla  osallisuutta

kansalaiset  kehittävät  tulevaisuudessa  demokraattista  yhteiskuntaa.  Yhteiskunnan  säilymisen

varmistamiseksi perusopetuksen  tulee  lisätä  tietoa  yhteiskunnan arvopohjasta  ja  toimintatavoista.

(Opetushallitus 2004, 14.)

Opetusta  eheytetään  erilaisilla  aihekokonaisuuksilla,  jotka  ovat  opetus  ja  kasvatustyön

keskeisiä  painoalueita  ja  joiden  sisällöt  ja  tavoitteet  kuuluvat  moniin  oppiaineisiin.

Aihekokonaisuudet ovat ajankohtaisia haasteita,  ja niiden tulee sisältyä koulun oppiaineisiin sekä

toimintakulttuuriin.  (Opetushallitus  2004,  38.)  Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteissa

(Opetushallitus 2004, 40–41) yhdeksi aihekokonaisuudeksi on asetettu ”osallistuva kansalaisuus ja

yrittäjyys”.  Tämän  aihekokonaisuuden  tarkoituksena  on  ”auttaa  oppilasta  hahmottamaan

yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmasta  ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä

luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille” (Opetushallitus 2004). Koulun tulee tukea oppilaan

kehittymistä  yhteistyökykyiseksi  ja  osallistuvaksi  kansalaiseksi,  joka  tietää  omat  realistiset

vaikutusmahdollisuutensa. Aihekokonaisuuden tavoitteita ovat muun muassa kriittisen mielipiteen

muodostaminen  asiantuntijoiden  apua  käyttäen  sekä  vastuun  ottaminen  yhteisistä  asioista.

Keskeisiä  sisältöjä ovat  muun  muassa demokratian  merkitys  sekä kansalaisyhteiskunnan erilaiset

osallistumis ja vaikuttamiskeinot. (Opetushallitus 2004, 40–41.)
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4 OPETTAJA KANSALAISVAIKUTTAJANA

VeliMatti  Värrin  (2006,  55)  mukaan  opettaja  ei  ole  vain  itseään  toteuttava  yksilö,  vaan  hän

edustaa  aina  oman  aikansa  yhteiskunnassa  vallitsevia  ihanteita.  Kansakoulun  aikaan  opettajaan

kohdistui  mallikansalaisuuden  paineita,  jolloin  käytöksen  tuli  olla  niin  virkaaikana  kuin  sen

ulkopuolella nuhteetonta ja esimerkillistä (Rantala 2004, 27–28). Tänä päivänä opettajan on oltava

samanaikaisesti  tutkiva  opettaja,  mediakasvattaja,  syrjäytymisen  ehkäisijä,  moraalikasvattaja,

ihannekansalainen  sekä  postmoderni  yliihminen.  Opettajan  työ  on  jatkuvien  haasteiden  ja

ristipaineiden pyörteissä laajentuneen työnkuvan myötä. (Värri 2006, 55.)

Tulkitsemme, että kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, opetussuunnitelman perusteet ja

perusopetusopetuslaki vaativat uutta yhteiskunnallisesti aktiivista opettajaa, joka rakentaa koulussa

vuorovaikutteista  toimintakulttuuria  sekä  edistää  omalla  toiminnallaan  aktiiviseen  ja

demokraattiseen  kansalaisuuteen  kasvattamista.  John  Beckin  (1998,  98)  mukaan  opettajat

kuitenkin  tuntevat  usein  epävarmuutta  kansalaisvaikuttamisen  sisällöistä  ja  tavoitteista,  koska he

eivät  koe  saavansa  aiheeseen  tarpeeksi  ohjausta  ja  koulutusta.  Lisäksi  monet  opettajat  kokevat

käsitteen kansalaisuus tai kansalaisvaikuttaminen epäselväksi. Myös julkinen keskustelu keskittyy

aktiiviseen  kansalaisuuteen  kasvattamiseen,  kun  yhtä  tärkeää  olisi  opettaa  tietoja  ja  taitoja

aktiivisesta  kansalaisuudesta.  Oppilaitten  tulisi  siis  oppia  käsittelemään  aktiivista  kansalaisuutta

kokonaisvaltaisesti ja omaksua se osaksi omaa identiteettiään. (Beck 1998, 98, 106.) Mielestämme

ennen kuin näin voi  tapahtua, opettajien on omaksuttava roolinsa yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Tässä  kehityksessä  on  tärkeää  yhteiskunnallisen  tietämyksen  lisäämisen,  koulutuksen  ja

tukimateriaalin suuntaaminen opettajille ja painotuksen siirtyminen opettajankoulutuksesta lähtien

mallikansalaisen ihanteesta kohti yhteiskunnallisesti tiedostavaa ja aktiivista opettajaa.

4.1  Opettaja mallikansalaisena

Mallikansalaisuus  on  keskeinen  käsite  tutkittaessa  opettajan  ammattia  ja  opettajuutta

historiallisessa  perspektiivissä.  Suomalaisilta  kansakoulunopettajilta  odotettiin  esimerkillistä

käytöstä,  kristillisisänmaallisen  eetoksen  omaamista  ja  keski  tai  yläluokkaista  perhetaustaa.

Cygnaeus  korosti  seminaarikoulutuksessa  kohtuullisuuden,  uutteruuden,  järjestyksen  ja  kurin
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hyveitä.  Opettaja  näytti  ympäristölleen  mallia  säädyllisellä  ja  esimerkillisellä  käytöksellään.

Opettajiin  liitetty kansankynttilänimitys  tulee opettajan tehtävästä valaista sivistymätöntä kansaa

tiedoilla  ja  taidoilla.  (Rantala  2004,  27–28.)  Opettajalle  tärkeimpiä  ominaisuuksia  ja  samalla

kasvatuksen  tavoitteita  olivat  nöyryys,  empaattisuus,  uutteruus,  nuhteettomuus,  raittius,

rehellisyys, fyysinen ja psyykkinen puhtaus sekä säästäväisyys (Kemppinen 2006, 13).

Kansakoululla  oli  arvostelijoita,  joten  oli  ensiarvoisen  tärkeää,  että  opettajien  käytös  oli

nuhteetonta myös varsinaisen viranhoidon ulkopuolella. Opettajien esimerkillistä käytöstä ja heille

asetettuja  tiukkoja  vaatimuksia  voidaankin  pitää  kansakouluaatteen  etenemisen  ehtona.  Edellä

kuvattu  mallikansalaisuus  säilyi  1950luvulle  asti,  mutta  mallikansalaisuuden  käsite  poistui

viranomaisteksteistä vasta 1990luvulla. (Rantala 2004, 29.)

Rinne (1986, 205) on hahmottanut neljä mallikansalaisuuden ihannetta löytämällä murroksia

opettajaan  kohdistuneissa  hyvevaatimuksissa.  Rinne  on  myös  todistanut,  että  opettajaihanne  on

yhtä  kuin  mallikansalaisen  ihanne  (Rinne  1986,  207).  Ensimmäinen  ajanjakso  sijoittuu  välille

1850–1917, jolloin tärkeää oli uskollisuus, ahkeruus, nuhteettomuus, hurskaus, ruumiin terveys ja

säännöllisyys.  Toisella  ajanjaksolla  1917–1958  nuhteettomuus  tulkittiin  puhdasmaineisuudeksi.

Edelliseltä  jaksolta  säilyivät  ruumiin  terveys  ja  säännöllisyys.  Uutena  hyveenä  tuli  tällöin

musikaalisuus.  Koululaitoksen  maallistuneisuus  näkyi  hurskauden  katoamisena.  Kuitenkin

ensimmäisen  ajanjakson  hyveet  säilyivät  virallisissa  teksteissä  tämän  toisen  ajanjakson  loppuun

asti.  Kolmas  ajanjakso  sijoittuu  välille  1959–1970.  Tällöin  korostettiin  esiintymistaitoa,

hyväkäytöksisyyttä,  musikaalisuutta  ja  edelleen  ruumiin  terveyttä  ja  säännöllisyyttä.  Viimeisellä

ajanjaksolla  1970–1986  hyveet  muuttuivat  selkeästi.  Tällöin  arvostettiin  esiintymistaitoa,

harrastuneisuutta,  koulussa  menestymistä,  ulospäinsuuntautuneisuutta  sekä  soveltuvuutta.  (Rinne

1986, 205.)

 Peruskouluuudistuksen  myötä  opettajuudesta  tuli  rooli,  jolloin  opettajuuden  ihanteet

siirtyivät  koskemaan  ainoastaan  opettajan  ammattiroolia.  Näin  opettaja  vapautui

ympärivuorokautisesta sitoutumisesta opettajan asemaan. (Kemppinen 2006, 20.) Toinen uudistus

opettajuuteen  peruskoulun  myötä  oli  opettajan  roolin  muuttuminen  oppilasjoukon  johtajasta

yksilöiden ohjaajaksi (Simola 1995, 335). Keskeistä on myös opetussuunnitelman merkittävä rooli

opettajia sitovana yksilöllisten tavoitteiden järjestelmänä. (Kemppinen 2006, 39).

Aiemmin opettajaksi hakeutuivat joko kutsumuksen omaavat opettajat tai virkamiesopettajat,

mutta  nykyisin  kutsumus  on  vaihtunut  sitoutumiseen  ja  motivoituneisuuteen.  Kuitenkin

kutsumuksen  ja  sitoutumisen  raja  on  häilyvä,  koska  yleensä  opettaja  sitoutuessaan  koulun

tavoitteisiin  myös  uskoo  niihin  aidosti.  (Kemppinen  2006,  34.)  Nykyään  opettajan  keskeisin

ominaisuus onkin uskoa opetussuunnitelmissa määriteltyihin koulun tavoitteisiin. Enää ei valvota
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säännösten toteuttamista vaan arvioidaan opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Opettajan

mallikelpoisuuden  vartioimisesta  onkin  siirrytty  oppilaiden  oppimisen  arviointiin.

Mallikansalaisuuden  ihanteiden  tilalle  ovat  tulleet  oikean  kasvatuksellisen  asenteen  ja  koulun

tavoitteiden sisäistämisen arvostaminen. (Simola 1995, 344–345.)

4.2  Laajaalainen opettajuus

Esittelemme  seuraavaksi  käsitteet  opettajuus  ja  opettajan  professio.  Näiden  lisäksi  paneudumme

lyhyesti opettajan  laajentuneeseen  työnkuvaan.  Koemme  tämän  tärkeäksi,  koska  tutkimuksemme

keskeisenä kohteena ovat opettajat, opettajien rooli tänä päivänä ja opettajien käsitykset työstään.

Peruskäsitteiden  kuten  opettajuuden  käsitteleminen  on  oleellista  pyrkiessämme  ymmärtämään

tutkimuskohdettamme ja tutkimusongelmiamme.

Luukkaisen (2005, 17) mukaan opettajan profession keskeisin osatekijä on opettajuus. Nämä

kaksi  käsitettä  eivät  kuitenkaan  tarkoita  samaa.  Opettajuudessa  keskeistä  on  opettaminen,  mutta

opettajuus  on  muutakin.  (Luukkainen  2005,  17.)  Yleensä  siihen  liitetään  opettajana  oleminen,

opettajan työn piirteet sekä viitteet opettajan asemaan työyhteisössä ja yhteiskunnassa. Opettajuus

on eri alojen asiantuntijuutta. (Eloranta & Virta 2002, 134.)

Opettajuus  sisältää  kaikki  opettajan  työn  osaalueet.  Opettajuutta  muovaavat  arkityössä

tarvittavat  taidot  sekä  yhteiskunnan  odotukset  opettajan  tehtävästä.  Jokainen  yksilö  toteuttaa

opettajuutta  oman  näkemyksensä  mukaan.  Opettajuuteen  liittyy  siis  sekä  opettajan  että

yhteiskunnan  käsitys  opettajan  tehtävästä  yhteiskunnassa  tietyssä  ajassa  ja  paikassa.  Yleensä

yhteiskunnan  käsitys  opettajuudesta  on  laajempi  kuin  yksittäisen  opettajan  käsitys.  (Luukkainen

2005, 18–19.)

Saavuttaakseen professionimityksen on ammatin oltava yhteiskunnallisesti merkittävä ja sen

haltijan  on  sitouduttava  vahvasti  sen  erityisen  alueen  hoitamiseen.  Ammatin  haltijan  on  tuotava

jotakin  erityistä  työhönsä.  (Niemi  2006,  76.)  Profession  tunnusmerkkejä  ovat  ammattietiikka,

autonomia,  tieteellinen  tausta  ja  yhteiskunnan  hyvinvoinnille  olennaisten  palvelujen  tarjoaminen

(Luukkainen 2005, 27–28). Opettajien professio ja työn arvostus vaihtelevat kulttuurisesti paljon.

Kulttuuri  ja  yhteiskunta  vaikuttavat  professioon  heijastumalla  opettajien  työn  sisältöjen  ja

mahdollisuuksien  määrittämisessä.  Suomessa  opettajan  profession  tärkeä  tekijä  on  autonomia.

Autonomia  kohdistuu  suunnitteluun,  toteutukseen  sekä  tutkimuspohjan  kehittämiseen,  mikä  on

kansainvälisesti  poikkeavaa.  (Välijärvi  2006,  910.)  Muita  opettajan  profession  tunnusmerkkejä

ovat  ammatin  tarkka  määrittely,  erityisasiantuntemus,  eettinen  näkökulma  sekä  pyrkiminen

yksilöiden ja yhteiskunnan parhaaseen (Luukkainen 2005, 29).
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Hargreaves  (1994)  pohtii,  onko  opettajan  työ  muuttumassa  parempaan  vai  huonompaan

suuntaan,  koska  opettajien  ammattikuva  ja  vastuualueet  laajentuvat  jatkuvasti.  Muutokset

ilmenevät  muun  muassa  erityisopetuksen  tarpeena,  arvioinnin  muuttumisena,  kodin  ja  koulun

yhteistyön laajentumisena sekä kollegiaalisen yhteistyön lisääntymisenä. Opettamisesta on tulossa

aiempaa monimutkaisempaa ja taitoa vaativampaa. (Hargreaves 1994, 117.) Syrjäläinen (2002, 94)

kirjoittaa  opettajan  ammattikuvan  laajentuneen  niin,  että  opettajan  työssä  tarvittaisiin  lähes

kaikkien  tieteen  alojen,  kuten  sosiaalialan  ja  juridiikan,  koulutusta.  Paineet  työnkuvan

laajentamiseen  tulevat  koulun  ulkopuolelta.  Opettajilla  tulisi  olla  mahdollisuus  vaikuttaa

työnkuvansa muotoutumiseen. (Syrjäläinen 2002, 94.)

Keskeinen  muutos opettajan  työssä on  kasvatusvastuun  lisääntyminen,  koska vanhemmuus

on kateissa. Vanhemmuuden katoaminen kertoo myös yhteiskunnan nykytilasta. Vanhemmuuden

myötä  myös  yhteisöllisyys  katoaa  ja  individualistiset  arvot  korostuvat.  Perheissä  lapset  ovat

saaneet paljon valtaa ja tästä syystä halveksivat aikuisia myös koulussa. (Syrjäläinen 2002, 94–96.)

4.3  Yhteiskunnallinen opettajuus

Syrjäläisen, Värrin ja Erosen (2006b, 135) tutkimuksen mukaan opettaja on kasvattaja, sivistäjä ja

säilyttäjä,  mutta  ei  politikoija.  Perinteinen  opettajan  rooli  ja  mallikansalaisuus  opitaan  jo

opettajaksi  opiskelun  aikana.  Aktiiviseen  kansalaisuuteen  ei  koulutuksessa  anneta  eväitä.

(Syrjäläinen, Värri & Eronen 2006b, 135.)

Opettajat  edistävät  kansalaisvaikuttamista  toimimalla  yhteiskunnassa  aktiivisesti.  He

saattavat  toimia  sekä  paikallisyhteisöissä  että  valtiollisella  tasolla  välittäen  tietojaan,  taitojaan  ja

arvojaan. Useasti opettajat osallistuvat myös harrastus, yhdistys  ja  luottamustoimintaan. Kaiken

kaikkiaan  opettajat  ovat  aktiivisia  kansalaisia.  Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden

(Opetushallitus 2004) aihekokonaisuus ”osallistuva kansalaisuus  ja  yrittäjyys”  velvoittaa  jokaista

opettajaa  käsittelemään  yhteiskunnallisia  asioita  omassa  opetuksessaan.  Opettajan  tulee  edistää

oppilaitten aktiivisuutta ja osallisuutta, mutta myös valvoa että aktiivisuudesta ei seuraa konflikteja

ja  ylilyöntejä.  Opettajan  tulee  valita  oikeat  opetusmenetelmät  ja  valvoa  sääntöjä  sekä  toimia

esimerkkinä oppilailleen aktiivisesta kansalaisesta. (Hansen 2007, 39–40.) Opettaja on vaikuttaja,

joka  omalla  toiminnallaan  jättää  jälkensä  oppilaisiinsa.  Opettajat  ovatkin  avainasemassa,  kun

pyritään  luomaan  elinikäisen  oppimisen  kulttuuri  ja  estämään  syrjäytyminen  sekä  kasvattamaan

yhteiskunnassa  aktiivisesti  toimivia  kansalaisia.  (Niemi  2006,  73.)  Lisäksi  kunnat  odottavat

opettajilta  aktiivista  paikallistoimintaa,  joka  saattaa  viitata  kansankynttilöiden  kaipuuseen

(Luukkainen 2000, 99).
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Opettajan työ mielletään hyvin epäpoliittiseksi. Yhteiskunnan pirstaleisuus  ja sen konfliktit

pyritään  kouluissa  piilottamaan.  Tämän  takia  monet  opettajat  eivät  suosi  kansalaisjärjestöjen  ja

poliittisten  puolueiden  läsnäoloa  kouluissa.  Kuitenkin  yhteiskunnan  tapahtumat  vaikuttavat

kouluissa esimerkiksi koulutuspoliittisen kädenväännön muodossa. Opettajilta vaaditaan poliittista

neutraaliutta, mutta opettajien kuitenkin tulisi ajatella yhteiskunnallisesti ja edistää yhteisiä asioita

kuten  kasvatusta.  Opettajan  tulee  tunnistaa  ja  tunnustaa  oma  roolinsa  sekä  koulutuspoliittisena

toimijana  että  kansalaisvaikuttajana,  jolloin  hän  ei  välitä  tiedostamattomia  poliittisia  arvoja  ja

asenteita  ainoina  totuuksina.  (Hansen  2007,  41–43.)  Suoranta  (2005)  toteaa  politisoituneen

kasvatuksen  estävän  poliittisen  kasvatuksen  ja  kasvun,  koska  tällöin  ei  voida  ajatella  kriittisesti

(Hansen 2007, 43).

 Opettaja ei voi suhtautua välinpitämättömästi yhteiskuntaan, koska opetuksessa tärkeintä on

elävä  ja  monipuolinen  kiinnostus  ympäristöön  ja  yhteiskuntaan.  Opettaja  joutuu  perustelemaan

kasvatusta ja sen arvoja niiden joutuessa kyseenalaisiksi nykyyhteiskunnassa. Syrjäytymisen uhka

on  myös  todellinen  haaste  opettajan  työlle.  Näistä  seikoista  voi  päätellä,  että  opettajan

yhteiskunnallinen  vastuu  laajenee,  sillä  joillekin  lapsille  koulu  saattaa  olla  ainoa  paikka,  jossa

voidaan vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen. Opettajan rooliin tulevaisuudessa saattaakin kuulua myös

sosiaalityö. (Luukkainen 2000, 98–99.)

Luokanopettajakoulutuksessa  perinteisesti  tärkeänä  pidettyjen  sisältöjen  lisäksi  tulisi

keskeiseksi  nostaa  myös  yhteiskunnallinen  tietämys.  Opettajalle  tärkeitä  valmiuksia  tulisi  olla

kriittisyys  omaan  ja  koulun  yhteiskunnallisiin  ulottuvuuksiin  sekä  osallistuminen  aktiivisesti

koulun  ja  yhteiskunnan  toimintaan.  (Luukkainen  2005,  125.)  Suorannan  (2000,  48–49)  mukaan

opettajan  tulee  jo  koulutuksessa  kehittää  itselleen  ääni,  joka  todellisesti  kantaa  keskusteltaessa

koulusta  ja  kasvatuksesta.  Esimerkkinä  tästä  on  Hämeenlinnan  opettajankoulutuslaitoksen

koulutustavoitteiden  ydinteema,  joka  on  aktiivinen  kansalaisuus.  Aktiivista  kansalaisuutta

toteuttava opettaja on määritelty seuraavasti:

”Hämeenlinnan opettajankoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa opettajia,  jotka
ymmärtävät  merkityksensä  kasvattajina,  yhteiskunnallisina  vaikuttajina  ja
pedagogisina  vallan  käyttäjinä  sekä  oivaltavat  olevansa  itsekin  monentasoisen
vaikuttamisen,  arvioinnin  ja  koulutuspoliittisen  vallan  alaisia.  Tavoitteenamme
on,  että  tulevat  opettajat  kykenevät  ammattitaitoisesti  ja  kasvatuksen
erityisyydestä  tietoisena  argumentoivaan  keskusteluun  oman  aikamme
kasvatuksesta  ja  koulutuspolitiikasta,  ja  että  he  oman  koulunsa  kehittäjinä  ovat
ideologisista  ja  poliittisista  virtauksista  tietoisia  kasvatuksen  ammattilaisia  ja
tarvittaessa kykeneviä kasvatuksellisten arvojen puolustamiseen.”

(Tampereen  yliopiston  kasvatustieteiden  tiedekunnan  opintoopas  2005–2007,
97.)
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Opettajan  työ  vaatii  jatkuvaa  ammatillista  kehittymistä,  joka  vaatii  kriittisyyttä.  Kriittiseksi

ammattilaiseksi  kehittyminen  edellyttää  ammatin  yhteiskunnallisen  luonteen  tiedostamista,  työn

näkemistä  yhteiskunnallisena  tehtävänä  sekä  osallistumista  aktiivisesti  yhteiskunnalliseen

toimintaan myös oppituntien ulkopuolella. (Luukkainen 2005, 124.) Opettajan työ tulevaisuudessa

edellyttää myös  laajaa yhteiskunnallista tietoutta. Opettajat  joutuvat pohtimaan millaisia arvoja  ja

normeja oppilaille tulisi välittää ja miten kasvattaa demokraattisuuteen ääriliikkeiden ja elitististen

valtojen  keskittymien  ollessa  osa  yhteiskuntaa.  Demokratiakasvatusta  on  vaikea  toteuttaa,  jos

kansalaisia ei ole ohjattu länsimaiseen demokratiaan. (Mikkola 2006, 53.)
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5 KANSALAISVAIKUTTAMINEN
KOULUSSA

Tutkimustulokset  yhteiskunnallisesti  passiivisista  suomalaisnuorista  ja  nuorten  alhaisesta

äänestysinnosta  herättivät  huolen  demokratian  tulevaisuudesta  maassamme.

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman  myötä kansalaisvaikuttaminen on  tullut muun  muassa

oppilaskuntien muodossa Suomen peruskouluihin. Oppilaskuntatoiminta on laajentunut alaluokille

asti  ja  päätöksenteko  on  pyritty  ulottamaan  syvemmälle  koulua  koskeviin  asioihin.  (Suutarinen

2006a,  5.)  Kansalaisvaikuttamisen  edistäminen  ja  aktiiviseen  kansalaisuuteen  kasvattaminen  on

mahdollista  kouluissa  myös  osana  sen  arkista  toimintakulttuuria.  Kansalaiskasvatuksen

kehittäminen  riippuu  pitkälti  myös  opettajasta  sekä  tämän  käsityksistä  ja  valmiuksista  käsitellä

yhteiskunnallisesti  ajankohtaisia  asioita.  Kouluissa  siirrytään  kohti  toimintakulttuuria,  jossa

keskeistä on osallistuminen, keskustelu, pohtiminen ja toiminta. (Suutarinen 2006a, 8.)

5.1  Oppilaskuntatoiminta

Peruskouluissa oppilaskuntatoiminnan järjestäminen perustui aiemmin vapaaehtoisuuteen (Ahonen

2007,  34).  1.8.2007  voimaan  astui  perusopetuslain  §  47a,  jonka  mukaan  opetuksen  järjestäjät

päättävät  oppilaskunnan  toiminnan  järjestämisestä.  Jos  koulussa  ei  ole  oppilaskuntatoimintaa,

täytyy  oppilaiden  kuuleminen  järjestää  muulla  tavoin.  (Perusopetuslaki  1998/628,  lisätty

2007/239.)

Oppilaskunnalla  ymmärretään  arkikielessä  eri  merkityksiä  ja  siitä  käytetään  eri  nimityksiä

kuten kouluneuvosto tai oppilasneuvosto. Ymmärrämme oppilaskunnan tarkoittavan Nousiaisen ja

Piekkarin  (2005,  21)  mukaisesti  kaikkia  koulun  oppilaita,  joita  oppilaskunnan  hallitus  edustaa.

Oppilaskunnan hallituksessa on yleensä  jokaiselta  luokalta yksi tai kaksi edustajaa. Oppilailla on

oppilaskunnan  hallituksessa  erilaisia  tehtäviä  kuten  puheenjohtajana  tai  taloudenhoitajana

toimiminen.  Oppilaskunnan  hallitukseen  valituilla  edustajilla  on  sekä  oikeuksia  että

velvollisuuksia,  esimerkiksi  oikeus  omiin  mielipiteisiin  ja  velvollisuus  muiden  mielipiteiden
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kuuntelemiseen.  (Nousiainen  &  Piekkari  2005,  21–23,  30.)  Oppilaskunnan  hallitusta  voidaan

kutsua myös oppilasneuvostoksi tai oppilastoimikunnaksi (Hämeenlinnan nuorisotoimi 2007).

Sirkka  Ahonen  (2007,  34–35)  kirjoittaa  Suomessa  toimivan  oppilaskunnan  olevan  eri  asia

kuin kouluneuvosto,  joka  toimii  muun  muassa Skandinavian  maissa. Oppilaskunta on pääasiassa

vain oppilaiden yhteistoimintaelin,  joka keskittyy oppilaiden viihtyvyyteen liittyviin asioihin eikä

sillä  ole  varsinaista  valtaa  kouluyhteisössä.  Oppilaskunnan  välityksellä  koulun  johto  kuulee

oppilaita,  mutta  vain  joissakin  kouluissa  oppilaita  kuullaan  tärkeistä  asioista  kuten  opetuksen

laadun  kehittämisestä.  Kouluneuvosto  taas  käyttää  todellista  valtaa  päättäen  kouluyhteisön

tärkeistä  asioista.  Siihen  kuuluu  oppilaiden  lisäksi  myös  opettajia  ja  henkilökuntaa.  Jotta

oppilaskunta voisi kehittyä demokraattiseksi kouluneuvostoksi, täytyy sen valtaa laajentaa ja jakaa

uudelleen. (Ahonen 2007, 34–35.)

5.1.1  Oppilaskuntatoiminnan historiaa

1900luvun  alun  Suomen  oppikouluissa  kokeiltiin  oppilaiden  itsehallintomahdollisuuksia.  Nämä

kokeilut  olivat  kuitenkin  yksittäisiä  ja  lyhytikäisiä.  Vuonna  1936  kouluhallitus  kielsi  poliittisen

harrastustoiminnan  niin  sanotulla  paitakiellolla.  Tämä  kielto  vaikutti  1960luvulle  asti,  jolloin

radikaali demokratia nosti päätään Teiniliiton julkituomana. (Ahonen 2005a, 19–20.)

Vuonna  1967  Teiniliitto  esitti  kouludemokratiaohjelmansa,  jossa  ensimmäisen  kerran  tuli

esille  kouluneuvostoidea.  Vuonna  1970  opetusministeriö  perusti  Kouludemokratiatyöryhmän

tekemään  ehdotuksia  koulun  työskentelyolosuhteiden  ja  viihtyvyyden  parantamiseksi.

Kouludemokratiatyöryhmä  julkaisi  muistion,  jonka  keskeisimpänä  uudistuksena  oli  koulun

sisäisen  toiminnan  uudistaminen  demokraattisesti.  Joulukuussa  1972  eduskunta  hyväksyi

kouluneuvostolain  hallituksen  esittämässä  muodossa.  Tämän  lain  mukaan  oppikoulussa  tuli  olla

kouluneuvosto,  joka  edistää  koulun  kasvatus  ja  opetustehtävää.  Kouluneuvostossa  edustettuina

olivat  koulun  opettajat  ja  15  vuotta  täyttäneet  oppilaat.  Kouluneuvoston  tehtäviä  olivat  muun

muassa  koulun  sisäisen  ja  eri  tahojen  välisen  yhteistyön  kehittäminen  sekä  koulun

järjestyssääntöjen  määrittäminen.    (Kärenlampi  1999,  66,  70,  77,  79.)  Kouluneuvostot  saivat

käyttää  oikeaa  valtaa  kouluissa  päättämällä  esimerkiksi  oppilaille  annettavista  rangaistuksista

(Ahonen 2005a, 20). Kouluneuvostojen päätäntävalta oli syvälle ulottuvaa, ja vallan jakautuminen

opettajien ja oppilaiden kesken tasan oli radikaali kokeilu (Ahonen 2004b, 103).

Kouluneuvostolaissa säädettiin kouluille mahdollisuus anoa lääninhallitukselta lupaa käyttää

ristiinäänestämistä.  Tämä  tarkoitti  sitä,  että  sekä  opettajat  että  oppilaat  saivat  äänestää

kouluneuvostoon  yhtä  oppilasta  ja  yhtä  opettajaa.  Ristiinäänestys  sai  kannatusta  koululaisilta,
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mutta  opettajat  suhtautuivat  siihen  kielteisesti.  (Kärenlampi  1999,  139–140.)  1974–1975

Teiniliiton  yleisdemokraattinen  rintama  alkoi  murtua,  ja  liitto  ajautui  taloudelliseen  konkurssiin,

jolloin  Teiniliiton  todellinen  vaikutus  koululaisten  etujärjestönä  loppui  (Kärenlampi  1999,  188,

191–192).  Kouluneuvostot  lakkautettiin  1983,  kun  koululainsäädäntöä  uudistettiin.  Lakkautus

johtui  useasta  seikasta:  kouluneuvostoa  aiottiin  uudistaa,  jolloin  vallankäyttö  olisi  ollut

turhauttavan pientä, kouluneuvostoissa riideltiin poliittisista asioista, ristiinäänestämisestä intoiltiin

liiaksi,  ja kouluneuvosto sai yleisesti negatiivisen leiman. Kouluneuvostotoimintaa ei  siis  jatkettu

peruskoulussa uudistettunakaan. (Kärenlampi 1999, 231.)

Kouluneuvostotoiminnan  lakkauttamisen  jälkeen  kouludemokratiaan  tuli  katko  (Ahonen

2005a,  22).  Vasta  vuonna  1999  lukiolaissa  säädettiin  oppilaiden  oikeudesta  tulla  kuulluksi  ja

oppilaskuntatoiminnan järjestämisestä (Lukiolaki 1999/629, § 27, § 31). Lukioiden oppilaskuntien

valta oli kuitenkin 1970lukuun verrattuna hyvin pientä (Ahonen 2005, 22). Suomalainen koulu on

osaksi  jäänyt  jälkeen  pohjoismaisesta  kouludemokratiakehityksestä  1970  luvun  radikaalin

kouluneuvostohankkeen johdosta (Ahonen 2007, 43).

5.1.2  Oppilaskuntatoiminta nykyisin

 Oppilaskuntatoimintaa  on  Suomessa  monella  eri  tasolla.  Sen  ollessa  suppeaa  oppilaskunta

keskittyy huvitusten järjestämiseen,  ja sen aktiiviset jäsenet oppivat kokous ja yhdistystoiminnan

alkeita.  Toiminnan  ollessa  laajimmillaan  se  lähentelee  todellista  kouludemokratiaa,  jolloin

oppilaskunnan edustajat osallistuvat esimerkiksi uusien opettajien valintaan. Myös oppilaskuntien

hallitusten  jäsenten  valinnat  vaihtelevat  toisten  koulujen  antaessa  aikaa  lukujärjestyksissä

oppilaskuntavaaleille,  toisten  koulujen  käyttäessä  vain  pienen  hetken  edustajien  valinnalle.

Oppilaskuntien  tehtäviä  ovat  muun  muassa  ajankohtaisista  asioista  tiedottaminen,  hankkeiden

kehittäminen,  ruohonjuuritason  osallisuuden  huomioiminen  sekä  avoimuus  eri  järjestöjen  ja

liikkeiden vierailuille. (Ahonen 2007, 45–48.)

Oppilaskunnan hallituksen kokoontuessa tärkeää on, että oppilaat kokevat voivansa vaikuttaa

koulun arkeen. Kun oppilaiden taidot kasvavat, heille voi antaa päätettäväksi yhä vastuullisempia

tehtäviä.  Hallituksessa  tulisi  käsitellä  koulun  toimintasuunnitelmaa,  esimerkiksi  hankkeita  ja

teemoja,  kouluympäristön  parantamista,  koulun  ongelmia  sekä  koulun  järjestyssääntöjä.

(Nousiainen  &  Piekkari  2005,  32–33.)  Koulussa  tulee  myös  hallitukseen  kuulumattomilla  olla

mahdollisuus  vaikuttaa,  ja  tästä  muistuttaminen  onkin  oppilaskunnan  hallituksen  tärkeä  tehtävä

(emt.  50).  Lapsilla  ja  nuorilla  on  tulevaisuudessa  mahdollisuus  oppilaskuntatoiminnan  kautta
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vaikuttaa  oman  koulunsa  lisäksi  myös  kotipaikkakuntansa  päätöksentekoon.  Oppilaat  tuleekin

nähdä koululaisen ja opiskelijan roolin lisäksi kansalaisena ja vaikuttajana. (Suutarinen 2006a, 6.)

5.2  Kansalaisvaikuttaminen koulun toimintakulttuurissa

Koulun  toimintakulttuuriin  sisältyvät  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden

(Opetushallitus 2004, 19) mukaan sekä viralliset että epäviralliset koulun säännöt ja mallit, joiden

mukaan koulussa toimitaan ja käyttäydytään. Toimintakulttuuriin sisältyvät myös arvot, periaatteet

ja  kriteerit  koulutyön  laadulle.  Toimintakulttuuriin  kuuluu  siis  oppituntien  lisäksi  kaikki  muu

toiminta,  kuten  juhlapäivien  vietto.  Toimintakulttuurin  tulisi  olla  avoin  ja  vuorovaikutteinen  ja

tukea oppilaiden osallistumista sen luomiseen ja kehittämiseen. (Opetushallitus 2004, 19.)

Yhteiskunnan  tila  heijastuu  koulun  toimintakulttuureissa  ja  näin  ollen  koulussa  näkyvät

yhteiskunnan  ilmiöt  ja  muutokset,  kuten  tietoverkkojen  tärkeys.  Koulun  tulisi  hyödyntää

yhteiskunnallisia  seikkoja,  jotta  koulu  kasvattaisi  aktiivisia  ja  kriittisiä  kansalaisia.  (Arola  2007,

57.) Koulujen toimintakulttuurien on arveltu vaikuttaneen oppilaitten huonoon osallistumisintoon

ja  toimintakulttuureja  tulisikin  aktiivisesti kehittää vakiintuneiden  toimintatapojen  muuttamiseksi

oppilaita aktivoivaan suuntaan. Jo aihekokonaisuudet velvoittavat koulua kehittämään kulttuuriaan

niin, että koko kouluyhteisö pyrkii tavoitteellisesti yhteiseen hyvään. (Arola 2007, 55–56.)

Kouluissa  on  erilaisia  verkostoja,  jotka  muodostuvat  oppilaista,  opettajista  ja  muusta

henkilökunnasta. Sama henkilö kuuluu usein moniin erilaisiin verkostoihin ja verkostosta riippuu,

mitä  yhteisiä  asioita  sen  piirissä  hoidetaan.  Toimintakulttuuri  on  todellisuudessa  muuttuva

tasapainotila  ja  työnjako,  jota  säätelevät  kouluyhteisön  jäsenten  ja  verkostojen  toimintatavat.

Paikallisuudella  on  suuri  merkitys  verkostoissa.  Koulun  toimintakulttuuri  voi  muuttua  joko

ulkoapäin  tulevasta  vaatimuksesta  tai  sisäisestä  paineesta.  Kuitenkin  koulun  toimintakulttuuri  on

yleensä niin vakiintunut, että siihen tulevat uudet jäsenet eivät voi sitä muuttaa. Muutos onnistuu

vain murtamalla vakiintunut hierarkia, muuttamalla verkostojen valtasuhteita tai rakentaa muutos

vanhojen  verkostojen  varaan.  Pysyvää  muutosta  haluttaessa  ainoa  keino  on  uskoa,  että  pienestä

tulee suurta. (Arola 2007, 59–61, 67.)

5.2.1  Osallistuminen koulussa

Toimiva demokratia  ja aktiivisuus täytyy aina  luoda  ja säilyttää. Toisin sanoen ne täytyy opettaa

joka sukupolvelle sekä tietona että kokemuksena. Koulu on vain yksi kanava tähän tehtävään  ja,

sen  mahdollisuudet  vaikuttaa  aktiivisuuden  kehittymiseen  ovat  rajalliset.  Opettajien  pitäisi  ottaa
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huomioon sekä demokratiakasvatuksen mahdollisuus että siinä harkittu eteneminen, koska nuoret

helposti  kritisoivat  koulua  mahdollisuuden  saadessaan.  Jos  aktiiviseen  kansalaisuuteen

kasvattaminen toteutetaan huonosti, se kääntyy helposti itseään vastaan. (Laitinen & Nurmi 2007,

26–27.)

Aktiivisuuteen  kasvattaminen  tapahtuu  tiedon  avulla  vain  hyvin  rajallisesti.

Aktiivisuustavoitteet  eivät  toteudu  testattaessa  kokeiden  avulla  systemaattista  tietämistä.

Aktiivisuuden  oppiminen  toteutuu  kokemuksen  kautta  opittaessa  tapahtumien  suunnittelua  ja

toteuttamista.  Kokemus  voi  olla  fyysistä  tai  virtuaalista.  Tärkeää  on  ottaa  riskejä,  elää  mukana

asioissa ja ottaa vastuuta yhteisistä asioista. Jos lapsena oppii olemaan osallistumatta, ei opittua voi

myöhemmin muuttaa. Siksi lapset ja nuoret tarvitsevat yhteisöjä, joissa he voivat toimia ja edustaa

muita.  Yhteisöjen  tulisi  olla  hyvin  organisoituja  ja  pitää  kiinni  sovituista  säännöistä.  Lapset  ja

nuoret  oppivat  myös  huomaamaan,  milloin  heillä  oikeasti  on  valtaa  vaikuttaa  ja  milloin  heidän

pitää  vain  leikkiä  sitä.  Jos  heidän  näkemyksiään  ei  oteta  huomioon,  ei  oppimista  osallisuuteen

tapahdu,  vaan  päinvastoin  lapset  ja  nuoret  turhautuvat.  Kouluissa  oppilaitten  tulisikin  saada

osallistua  yhteisten  asioiden  hoitamiseen,  kuitenkin  vain  niissä  asioissa,  jotka  opettajat  ja  muu

henkilökunta ovat etukäteen määritelleet. (Laitinen & Nurmi 2007, 29–27.)

Osallistumista  tukee oikeanlainen oppimisympäristö,  johon kuuluu  fyysinen, psyykkinen  ja

sosiaalinen  ulottuvuus.  Kasvattajan  vastuulla  on  järjestää  ympäristö  niin,  että  kaikenikäiset

oppilaat  saavat  kokemuksia  osallisuudesta.  Oppimisympäristön  ja  yleensäkin  koulun

toimintakulttuurin  tulee  tukea  vastuunottoa  itsestä,  muista  ja  ympäristöstä.  Luottamus  ja  toisten

arvostaminen ovat avainkäsitteitä toteutettaessa vastuullisuuteen kasvattamista.  (Kostiainen 2007,

71–72.) Luottamus ja toisten arvostaminen kasvattavat myös yhteisöllisyyteen, koska niiden avulla

saadaan  yhteisöllisyydestä  positiivisia  kokemuksia.  Itse  osallistuminen  lähtee  yksilöstä  hänen

tiedostettuaan  velvollisuudet  ja  halun  toimia  yhteisön  hyväksi.  Osallistuminen  sekä

yhteisöllisyyden  syntyminen  onnistuvat  vain,  jos  yksilö  osaa  ottaa  muut  huomioon.  Opettajan

tuleekin  puuttua  epäasialliseen  käytökseen  yhteisöllisyyden  ja  osallistumisen  turvaamiseksi.

(Kostiainen 2007, 77–78.)

5.2.2  Internet osana koulun toimintakulttuuria

Internet on paikka,  jossa nuorten osallistuvalle kulttuurille  ja poliittiselle  toiminnalle voi avautua

tilaa.  Internetissä  voi  osallistua  ja  vaikuttaa  monilla  eri  keinoilla,  kuten  kirjoittamalla

keskustelupalstoilla  ja  laittamalla  nimensä  erilaisiin  kansalaisadresseihin.  Internetissä  on  myös

tuhansia  kansalaissivustoja,  jotka  on  suunnattu  erityisesti  nuorille.  Näiltä  sivustoilta  nuori  saa



34

tietoa  vaikuttamisesta,  hän  saa  oman  äänensä  kuuluviin  sekä  pääsee  osallistumaan.  Suomessa

tällaiset  nuorille  suunnatut  sivustot  ovat  enimmäkseen  yksittäisiä  vaikuttamisen  välineitä,  joissa

voi tehdä aloitteita. Esittelemme ”Vaikuttamon”, jonka voi sanoa olevan kansalaissivusto, sillä se

tuo  esille  nuorten  kansalaisnäkökulmaa. ”Vaikuttamon”  voi  ajatella  olevan  osa  nuorten

yhteiskunnallisen  osallistumisen  oppimisprosessia,  koska  siellä  nuoret  voivat  osallistua  sen

mukaan,  mikä  tuntuu  tarpeelliselta  ja  kiinnostavalta.  (Kotilainen  &  Rantala  2007,  128–130.)

”Vaikuttamossa” toimii alakouluille suunnattu ”Vaikuttamo Junior”.

Sivusto  on  toiminut  vuodesta  2002  lähtien  Hämeenlinnan  ympäristössä  ja  se  pyrkii

edistämään hämeenlinnalaisnuorten paikallista vaikuttamista. Yhtenä ”Vaikuttamon” tehtävistä on

toimia kouluissa vuorovaikutteisena oppimisympäristönä, jota opettaja voi käyttää opetuksessa tai

jossa  oppilaiden  töitä  voi  julkaista.  Sivuston  tarkoituksena  on  olla  myös  vaikuttamisen  kanava,

jossa  opetetaan  vaikuttamiseen  liittyviä  taitoja  sekä  kerrotaan,  miten  tiedotusvälineitä  voi

hyödyntää yhtenä vaikuttamisen kanavana. (Kotilainen & Rantala 2007, 131.)

Kotilainen  ja  Rantala  (2007,  135)  tekivät  nuorisokyselyn ”Vaikuttamo”projektista.

Kouluilla  oli  suuri  rooli ”Vaikuttamossa”  toimimisessa.  Kyselyyn  vastanneista  yli  puolet  kävi

sivustolla ensisijaisesti koulussa ja sitä käyttäneistä nuorista kolme neljäsosaa oli tutustunut siihen

opettajien  ohjauksesta.  (Kotilainen  &  Rantala  2007,  136–137.)  Kirjoittajat  (2007,  136)

haastattelivat  myös  opettajia ”Vaikuttamo”projektista.  Haastateltujen  opettajien  mukaan

sivustoilla on ollut tarjottavaa oppimiseen, opetukseen, osallistumiseen sekä mediasta oppimiseen.

Heidän  mukaansa ”Vaikuttamon”  avulla  nuoret  ovat  saaneet  positiivisia  kokemuksia  omasta

vaikuttamisestaan. (Kotilainen & Rantala 2007, 144–145.)

Kotilainen  ja  Rantala  (2007,  146)  kuitenkin  kritisoivat  että  yksinään ”Vaikuttamo”  ei  ole

lisännyt  nuorten  vaikuttamiskokemuksia,  vaan  prosessissa  suuri  rooli  on  ollut  kouluilla  ja

opettajilla,  sekä  päättäjillä  ja  paikallisilla  medioilla.  Erityisesti  kouluissa  käytetty  aika

”Vaikuttamossa”  vierailuihin  on  ollut  merkittävä  oppimisen  ja  positiivisten  kokemusten  edistäjä

(Kotilainen  &  Rantala  2007,  146).  Tässäkin  huomataan  opettajan  suuri  merkitys  toiminnan

mahdollistajana ja ohjaajana.
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6 KATSAUS KANSALAISKASVATUKSEEN
MAAILMALLA

Kansalaisuuden  ja  kansalaiskasvatuksen  merkitykset  ja  sisällöt  ovat  muuttuneet  ja  tulleet  yhä

tärkeämmiksi  globaalissa  maailmassamme,  joka  on  jatkuvassa  poliittisten,  taloudellisten,

kulttuuristen  ja  teknisten  muutosten  paineessa.  Yhteiskuntamme  ja  arvojemme  muuttuessa  on

syytä  pohtia,  miten  kansalaisuus  rakennetaan  ja  määritellään  muuttuvassa  maailmassa.  Voiko

kansalaisuudella  olla  useita  eri  ulottuvuuksia,  voiko  kansalaisuus  sisältää  monimuotoisempia  ja

erilaisempia määritteitä kuin perinteisesti on ajateltu? Kansalaiskasvatuksen opetusta, jolla nuoria

kasvatetaan  roolinsa  yhteiskunnan  aktiivisina  kansalaisina,  on  epäilemättä  tarpeen  muuttaa

merkittävästi ja etsiä sille uusia muotoja. (Ichilov 1998b, 12.)

Monissa  maissa  on  herätty  tarpeeseen  uudistaa  kansalaiskasvatuksen  opetusta,  esimerkiksi

Israelissa,  Japanissa,  Unkarissa,  Venäjällä,  Saksassa,  IsoBritanniassa,  Yhdysvalloissa  ja

Australiassa.  Kansalaisuus  ja  kansalaiskasvatus  sekä  niitä  kohdanneet  muutokset  ovat  tärkeitä

yhteiskunnallisia  ja koulutuksellisia keskustelunaiheita  eri puolilla  maailmaa.  (Ichilov 1998b, 3.)

Seuraavassa käsittelemme kansalaiskasvatuksen perinteitä ja 2000luvun tilannetta Yhdysvalloissa

ja  Englannissa,  joissa  kansalaiskasvatukseen  liittyviä  artikkeleita  ja  tutkimuksia  julkaistaan

runsaasti,  ja  joissa  kansalaiskasvatuksen  opetuskäytäntöjä  kehitellään  jatkuvasti.  Lisäksi

pohdimme kirjallisuuden valossa kansalaiskasvatuksen globaaleja haasteita.

6.1  Kansalaiskasvatus Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa  on  perinteisesti  pidetty  koulun  tehtävänä  valmistaa  nuoria  roolinsa  kansalaisina

demokraattisessa valtiossa. Toisin kuin monissa muissa valtioissa, Yhdysvalloissa kansalaisuuteen

kasvattamista  kouluissa  on  aina  pidetty  oleellisena  osana  koulun  toimintaa.  Tästä  huolimatta

kansalliseen  opetussuunnitelmaan  ei  ole  kirjattu  kansalaiskasvatuksen  tavoitteita  tai  oppilaille  ei

järjestetä koetta tai testiä yhteiskunnallisista tiedoista. (Hanh 2005, 14–15.)

Kansalaiskasvatus  on  viime  aikoina  ollut  kansainvälisesti  laajan  mielenkiinnon  kohteena.

Myös  Yhdysvalloissa  aihealue  on  herättänyt  uutta  kiinnostusta  IEA  Civic  tutkimuksen  ja
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erilaisten  raporttien  ansiosta,  jotka  ovat  tuoneet  esille  nuorten  ongelmallisen  alhaiset

äänestysprosentit. (Hahn 2005, 13.) Tutkimukset osoittivat, että yhdysvaltalaisilla nuorilla on hyvä

yleinen  käsitys  demokratiasta  ja  sen  periaatteista.  Lisäksi  kouluissa  järjestettävä  toiminta,  jossa

nuorille  tarjottiin  kokemuksia  osallistumisesta,  demokratiasta  ja  vaikuttamisesta,  tuki  nuorten

tietämystä demokratiasta  ja ohjasi  heidän asenteitaan osallistuvampaan  suuntaan. Yhdysvalloissa

kuitenkin  erilaisten  ryhmien  välillä  oli  huomattavia  eroja.  Nuorten  osallisuuteen  ja  asenteisiin

vaikuttivat IEA Civic tutkimuksen mukaan suuresti sosioekonomiset tekijät ja kulttuurinen tausta.

(Hahn 2005, 17–22.)

Tutkimustulokset  osoittivat,  että  on  tärkeää  tarjota  oppilaille  mahdollisuuksia  osallistua

yhteiskuntaopin  kursseille  sekä  erityisille  kansalaisvelvollisuuksiin  ja  hallintoon  liittyville

tunneille päivittäin. Lisäksi koulujen hyvin toimivia osallistumisen ja vaikuttamisen malleja tulisi

tutkia ja jakaa kaikkiin oppilaitoksiin. Vaikka yhdysvaltalaisnuorilla oli tutkimusten mukaan hyvät

lähtökohdat kehittyä yhteiskunnallisesti tietäviksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, oli huolestuttavaa,

että nuoret eivät olleet tietoisia tai edes kiinnostuneita kansainvälisistä asioista. Tämä osoitti, että

opetussuunnitelmaan,  opetuskäytäntöihin  ja  koulun  toimintaan  on  tehtävä  muutoksia,  jotta

aktiivinen kansalaisuus toteutuisi myös globaalilla tasolla. (Hahn 2005, 23–24.)

6.2  Kansalaiskasvatus Englannissa

Englantilaisissa kouluissa ei ole ollut selkeää kansalaiskasvatuksen perinnettä. Koska kouluissa ei

ole ollut varsinaista yhteiskunnallista opetusta, ei ole olemassa johdonmukaista runkoa opetukselle

tai  vakaata  tutkimuspohjaa,  joiden  avulla  voisi  arvioida  uusien  käytäntöjen  toimivuutta.  (Kerr

2005,  30–31.)  Derricottin  (2000,  26–28)  mukaan  englantilaisissa  kouluissa  kokeiltiin  poliittisen

kasvatuksen ohjelmaa 1970–1980 –luvuilla,  ja kansalaiskasvatuksen ohjelmaa 1990luvun alussa,

mutta  ne  eivät  vakiinnuttaneet  asemaansa,  vaan  joutuivat  taistelemaan  paikastaan  pirstaleisissa

opetussuunnitelmissa (Derricott 2000, 26–28).

Vuoden  1997  jälkeen  on  kansalaiskasvatus  nostanut  lyhyessä  ajassa  asemaansa  kouluissa

opetussuunnitelmatyön tuloksena, ja vuodesta 2002 se on ollut osa kansallista opetussuunnitelmaa.

Kansalaiskasvatuksen  tavoitteet  keskittyvät  11–16  vuotiailla  oppilailla  aktiivisen  kansalaisen

tietojen  ja  ymmärryksen  kartuttamiseen,  vuorovaikutustaitojen  kehittämiseen  sekä  aktiivisen  ja

vastuullisen  toiminnan  taitojen  kehittämiseen.  Alaluokkien  5–11  vuotiailla  oppilailla

kansalaiskasvatus ei ole pakollinen oppiaine, vaan osa terveyskasvatusta. Opetussuunnitelmassa ei

tarkkaan  määritellä  miten  kansalaiskasvatusta  tulisi  opettaa,  vaan  on  opettajien  ja  rehtoreiden
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päätettävissä,  mikä  on  heidän  koululleen  ja  lähiyhteisölleen  paras  tapa  käsitellä  asiaa  koulussa.

(Kerr 2005, 31–32.)

6.3  Kansalaiskasvatuksen globaaleja haasteita

David  Kerr  (2005,  40)  on  koonnut  yhteen  kansalaiskasvatuksen  keskeisiä  haasteita  ja  tulevia

askeleita  Englannissa.  Mielestämme  nämä  kansalaiskasvatuksen  kysymykset  ovat  ajankohtaisia

kaikkialla  maailmassa.  Kerr  listaa  seuraavia  haasteita,  joihin  on  tulevaisuudessa  etsittävä

vastauksia:  Kasvatuksen  ammattilaiset  joutuvat  tulevaisuudessa  määrittelemään  kansalaisuuden

käsitteen  tarkemmin,  sillä  määritelmiä  on  nykyisin  monenlaisia  ja  ne  ovat  osittain  ristiriitaisia

(Kerr  2005,  40).  Haasteita  tuovat  tulevaisuudessa  myös  poliittisten  päämäärien  toteutuminen

käytännössä,  kansalaiskasvatuksen  asema  opetussuunnitelmissa,  opettajien  sitoutuminen  aiheen

opettamiseen  ja  heidän  valmiuksiensa  parantaminen,  jotta  luokassa  voitaisiin  käsitellä

arkaluontoisiakin  yhteiskunnallisia  aiheita.  Lisäksi  on  pohdittava,  miten  kouluihin  saataisiin

rakennettua yhteisöllinen ilmapiiri ja toimintakulttuuri. (Kerr 2005, 40.)

Ichilovin  (1998a,  271)  mukaan  kansalaiskasvatusta  tarvitaan  nopeasti  muuttuvassa  ja

sirpaloituneessa  maailmassa  enemmän  kuin  koskaan.  Länsimaissa,  Suomi  mukaan  lukien,

kansalaiset  tahtovat  laiminlyödä  kansalaisvelvollisuuksiaan  ja  oikeuksiaan  kuten  äänestämistä.

Kansalaiset  eivät  osallistu  yhteiskunnallisesti  vaan  vetäytyvät  mieluiten  omiin  oloihinsa.

Kansalaiskasvatus  kouluissa  voisi  parhaimmillaan  olla  keino  kasvattaa  yhteiskuntatietoisia,

ajankohtaisista  asioista  kiinnostuneita  sekä  välittäviä  ja  ennen  kaikkea  aktiivisia  kansalaisia.

(Ichilov  1998a,  271–272.)  Beck  (1998,  108)  korostaa  opettajankoulutuksen  ja  opettajien

lisäkoulutuksen  merkitystä,  jotta  kansalaiskasvatus  kouluissa  voisi  toteutua.  Kokeneet  opettajat

kärsivät  hänen  mukaansa  ajan  puutteesta  uusien  suuntausten  ilmentyessä  kouluihin.  Opettajaksi

opiskelevien  kohdalla  kansalaiskasvatuksen  opettamiseen  taas  ei  koulutuksessa  saa  riittävästi

valmiuksia.  Koulujen  olisi  helppoa  ja  turvallista  tyytyä  pienimuotoiseen  ja  vapaaehtoiseen

osallistumiseen kouluissa, mutta näillä keinoilla ei kouluissa ole mahdollista kasvattaa kriittiseen

ja  aktiiviseen  kansalaisuuteen.  (Beck  1998,  108.)  Tarvitaan  maailmanlaajuisten  asioiden

ymmärrystä  ja  yhteistyötä,  jotta  kansalaisten  hyvinvoinnin  parantaminen  aktiivisella  toiminnalla

saavutettaisiin (Ichilov 1998a, 272).
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7 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET

Kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  myötä  käynnistyi  monta  merkittävää  hanketta  ja

tutkimusta, kuten ”kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa” hanke vuonna 2004 (eNorssi

–  Harjoittelukoulujen  yhteistyöverkosto  2007).  Hanke  on  lisännyt  paitsi  aiheeseen  liittyvien

julkaisujen määrää, sekä myös innostanut monia yliopistollisia opinnäytteiden tekijöitä tarttumaan

aiheeseen (eNorssi – Harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto 2007). Valtakunnalliset hankkeet kuten

”Osallistuva  oppilas  –  yhteisöllinen  koulu”  hanke  tukevat  kansalaisvaikuttamisen  edistämistä

kouluissa  (Opetusministeriö  2007).  Seuraavassa  käsittelemme  tarkemmin  aiheemme  kannalta

keskeisimpiä hankkeita ja tutkimuksia.

7.1  Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa

”Kansalaisvaikuttaminen  opettajankoulutuksessa”  hanke  käynnistyi  vuonna  2004  osana  Matti

Vanhasen  ensimmäisen  hallituksen  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelmaa.

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman yhtenä tavoitteena oli  lasten  ja nuorten kasvattaminen

aktiiviseen  kansalaisuuteen,  joten  koulujen  toimintakulttuuria  oli  tarkoitus  muuttaa  aktiivista

kansalaisuutta tukevaksi. Lisäksi opettajien tuli entistä enemmän tiedostaa roolinsa vaikuttajana ja

tarjota  omakohtaisia  kokemuksia  osallisuudesta  oppilailleen.  Kansalaisvaikuttamisen

politiikkaohjelma  suunnattiin  opettajankoulutukseen,  sillä  tien  muutokseen  ajateltiin  kulkevan

opettajankoulutuksen  kautta.  Opettajankoulutuksessa  haluttiin  herättää  opettajaksi  opiskelevien

kiinnostusta  yhteiskunnallisesti  tiedostavampaan  suuntaan.  Samalla  haluttiin  osoittaa  erilaisia

keinoja  aktiivista  kansalaisuutta  tukevan  kouluympäristön  rakentamiseen.  (Rantala  &  Hansen

2005, 11.)

Hankkeen  tavoitteena  oli,  että  tulevat  opettajat  saisivat  koulutuksessaan  kokemuksia

avoimesta,  keskustelevasta  ja  osallistuvasta  oppilaitoskulttuurista.  Tavoitteena  oli  lisäksi,  että

opiskelijat  pohtisivat  koulun  valtasuhteita  ja  valmistautuisivat  tehtäväänsä  koulun

osallistumiskulttuurin  kehittäjinä.  Kansalaisvaikuttaminen  opettajankoulutuksessa  hankkeella

pyrittiin  lisäksi  kehittämään  yliopistojen  opettajankoulutuslaitosten,  harjoittelukoulujen  ja
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ammattikorkeakoulujen  toimintakulttuuria  osallistavaksi  ja  aktiiviseksi.  (eNorssi  –

Harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto 2007.) Rantalan ja Hansenin mukaan (2005, 12) hankkeella

tähdättiin  lisäksi  yhteiskunnallisen  tietämyksen  vahvistamiseen  opettajankoulutuksen  sisällöissä,

opettajankoulutusyksiköiden ja koulujen osallistumiskulttuurin arviointiin ja kehittämiseen uusien

toimintatapojen avulla (Rantala & Hansen 2005, 12).

Hanke  toteutettiin  vuosina  2004–2006  eri  yliopistojen  opettajankoulutusyksiköissä.

Kolmivuotista hanketta pidettiin tervetulleena ja sen teemoja kiinnostavina, mutta hankkeen aikana

ei  onnistuttu  luomaan  selkeitä  edellytyksiä  kansalaisvaikuttamista  edistävälle

opettajankoulutukselle. (Hansen 2007, 5–6.) Hankkeen aikana julkaistiin useita artikkelikokoelmia

sekä  toteutettiin Tampereen  yliopiston Eija Syrjäläisen, VeliMatti Värrin  ja  Ari Erosen  (2006a)

valtakunnallinen  tutkimus  opettajaksi  opiskelevien  asenteista  ja  odotuksista  koulu  ja

laitosdemokratiaa kohtaan, jossa saatuja tutkimustuloksia olemme ”tutkimuksen tulokset” osiossa

verranneet omiin tutkimustuloksiimme.

7.2  Kansalaisvaikuttamista käsittelevät opinnäytteet

”Kansalaisvaikuttaminen  opettajankoulutuksessa”  hankkeen  myötä  kansalaisvaikuttamista  ja

kansalaiskasvatusta  koskevia  yliopistollisia  opinnäytteitä  on  julkaistu  ja  on  tekeillä  eri  puolilla

maata.  Petteri  Hansenin  (2006)  toimittamassa  kansalaisvaikuttamisen  opinnäytetöiden

katsauksessa  esitellään  kaikkiaan  14  opinnäytetyötä,  joista  osa  on  keskeneräisiä.  Opinnäytteistä

koottu  abstraktikokoelma  koostuu  yliopistollisista  perus  tai  jatkoopiskelijoiden  tekemistä

opinnäytteistä,  jotka  käsittelevät  kansalaisvaikuttamista  kasvatuksellisista  tai  koulutuksellisista

lähtökohdista  käsin.  Katsaus  antaa  vain  suuntaa  tekeillä  olevien  opinnäytteiden  määrästä,  sillä

kaikkia aiheesta opinnäytettään työstäviä opiskelijoita ei saatu mukaan katsaukseen. (Hansen 2006,

45.)

Aktiivista  kansalaisuutta,  kansalaisvaikuttamista  koulussa  ja  opettajan  roolia

kansalaisvaikuttajana  tutkitaan  Silja  Mikkolan  ja  Marjaana  Ylirinteen  (2006)  pro  gradu  

tutkielmassa  ”Opettaja  kansalaisvaikuttajana”  (Hansen  2006,  20).  Tässä  kvantitatiivisessa

tutkimuksessa  opettajat  osoittautuivat  lainkuuliaisiksi  ja  suhteellisen  aktiivisiksi  kansalaisiksi

(Hansen  2006,  20–21).  Osana  kansalaisvaikuttaminen  opettajankoulutuksessa  hanketta  valmistui

Terhi Kivistön  ja Piia Paakkisen pro gradu tutkielma ”Älä kohota aatteen lippua – se kiedotaan

arkkusi  ympärille”,  joka  käsittelee  Hämeenlinnan  opettajankoulutuslaitoksessa  vuonna  2003

opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden kansalaisvaikuttajaprofiilia (Kivistö & Paakkinen 2006, 6).

Myös aktiiviseen kansalaisuuteen  ja osallisuuteen kasvattamista koulussa on  tutkittu useammissa
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opinnäytteissä,  kuten  Heini  Huhman  tekeillä  olevassa  pro  gradu  työssä  ”Osallistuvan

kansalaisuuden  rakentuminen  peruskoulussa”  tai  Tiina  Karhuvirran  vielä  julkaisemattomassa

väitöstutkimuksessa ”Murrosikäisen  nuoren  oppimispolku  aktiiviseen  kansalaisuuteen”  (Hansen

2006, 12–14).

7.3  Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu

”Osallistuva  oppilas  –  yhteisöllinen  koulu”  on  Opetusministeriön  hanke,  jolla  on  pyritty

kehittämään  koulun  toimintakulttuuria  vuorovaikutteisempaan  suuntaan.  Olennaista  ovat  koulun

aikuisten  ja  lasten keskinäiset  vuorovaikutussuhteet  sekä  lasten  mahdollisuus saada oma äänensä

kuuluviin  koulussa.  Keskeisessä  asemassa  koulun  toimintakulttuurin  kehittämisessä  ovat

oppilaskunnat  ja  oppilaskuntien  hallitukset.  (Opetusministeriö  2007.) ”Osallistuva  oppilas  –

yhteisöllinen  koulu”  hankkeen  tavoitteena  on  edistää  oppilaiden  kasvua  aktiiviseen

kansalaisuuteen  ja  parantaa  koulujen  yhteisöllisyyttä  ja  hyvinvointia.  Oppilaskuntatoiminta

nähdään  hankkeessa  tärkeänä  keinona  kehittää  lasten  ja  nuorten demokraattisia  tietoja  ja  taitoja.

Lisäksi  hankkeen  tavoitteena  on  kehittää  kunnissa  lasten  ja  nuorten  erilaisia

vaikuttamisjärjestelmiä,  rakentaa  toiminta  ja  yhteistyöverkostoja,  kehittää  koulujen  yhteisöllistä

toimintakulttuuria, tukea oppilaskuntatoimintatoiminnan järjestämistä ja kehittämistä sekä järjestää

koulutusta ja tuottaa kouluille osallisuutta koskevaa tukimateriaalia. (Nousiainen & Piekkari 2005,

5, 8.)

7.4  ETGACEtutkimus

2000luvun alussa toteutettiin usean vuoden kestänyt tutkimus, joka rahoitettiin Euroopan Unionin

viidennestä  puiteohjelmasta.  Lyhenne  ETGACE  tarkoittaa “Education  and  Training  for

Governance  and  Active  Citizenship  in  Europe”.  Keskeinen  tutkimustehtävä  oli  selvittää  miten

aktiiviseksi kansalaiseksi kasvetaan osana elämänkulkua. Tutkimus toteutettiin kuudessa Euroopan

maassa  haastattelemalla  elämäkerrallisesti  16  aktiivista  kansalaista,  sekä  miehiä  ja  naisia  että

nuorempia  ja  vanhempia  henkilöitä.  Suomessa  haastateltavat  jakautuivat  lisäksi  etelämmässä  ja

pohjoisemmassa asuviin. (Laitinen & Nurmi 2003, 122, 124.)

Tutkimuksen suomalaisista tuloksista kävi ilmi seuraavia seikkoja: Kodilla oli suuri merkitys

sosiaalistamisessa. Aktiiviseksi kasvetaan seuraamalla jo lapsesta asti aktiivista toimintaa ja myös

osallistumalla  siihen.  Koululla  kuitenkin  koettiin  olevan  ristiriitainen  rooli;  yhteiskunnallisissa

aineissa kerrottiin perusasioita, mutta osallistumisen harjoittelua ei koulussa ollut. Tärkeitä olivat
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erilaisissa  harrastuksissa  ja  järjestöissä  toimiminen.  Osa  haastatelluista  oli  kuitenkin  tullut

aktiiviseksi  kansalaiseksi  vasta  aikuisena  jonkin  haasteen  ilmestyttyä  elämään.  Aktiivisuuteen

kasvamisessa  korostui  kaikissa  tapauksissa  aikaisempien  tapahtumien  vaikutus  myöhäisempään

toimintaan. (Laitinen & Nurmi 2003, 129.)
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8 TUTKIMUSONGELMAT

Tutkimuksessamme tutkimme  luokanopettajan roolia aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana. Aihe

tuntui  kiinnostavalta,  koska  kansalaisaktiivisuuden  vähäisyyden  ongelma  on  ajankohtainen.

Halusimme myös tutkia opettajan ja koulun keinoja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamiseksi.

Päätutkimusongelmamme ovat:

1. Millainen on opettajan rooli aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana?

2. Miten  opettaja  ja  koulun  toimintakulttuuri  kasvattavat  oppilaista  aktiivisia

kansalaisia?

Alatutkimusongelmamme ovat:

1. Kuinka aktiivisia kansalaisia opettajat ovat?

2. Millainen on opettajan yhteiskunnallinen rooli nykyisin?

3. Miten  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelma  on  vaikuttanut  koulujen

opetussuunnitelmiin ja opettajien työhön?

4. Millainen  asema  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisella  on  kouluissa  nyt  ja

tulevaisuudessa?



43

9 TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimuksemme on tutkimusotteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Valitsimme tämän tutkimusotteen,

koska  tutkimme  yksilöiden  kokemuksia  ja  käsityksiä  itsestään,  omasta  toiminnastaan  sekä

aktiiviseksi  kasvattamisesta..  Menetelmäksi  valitsimme  teemahaastattelun,  koska  sen  avulla

saamme  mahdollisimman  kokonaisvaltaisen  käsityksen  tutkittavasta  ilmiöstä.  Emme  ole

kiinnostuneita  löytämään  määrällisiä  eroja  tai  yhteneväisyyksiä,  vaan  erilaisia  merkityksiä

tutkittavasta  ilmiöstä.  Tavoitteenamme  on  ymmärtää  ja  kuvailla  ilmiötä  ja  löytää  merkityksiä

tekemättä kuitenkaan yleistyksiä.

9.1  Kvalitatiivinen tutkimus

Kvalitatiivisen  tutkimuksen  lähtökohtana  on  kuvata  todellista  elämää  ja  tutkimuskohdetta

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157). Kokonaisvaltaisen

tarkastelun  kohteena  on  ihminen  ja  ihmisen  maailma  eli  elämismaailma.  Elämismaailman

tutkimuskohteita  ovat  yksilö,  yhteisö,  sosiaalinen  vuorovaikutus,  arvotodellisuus  ja  ihmisten

väliset  suhteet,  joiden  merkityksiä  laadullinen  tutkimus  tarkastelee.  Merkitykset  voivat  ilmetä

erilaisina  toimina,  suunnitelmina  ja päämäärinä,  ja  ne  voivat  syntyä  vain  ihmisen  kautta.  (Varto

1996,  23–24.)  Kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  keskeistä  on  tulkinta  ja  ymmärtäminen,  joka

saavutetaan oivaltamalla ilmiöiden merkityksiä (Soininen 1995, 34).

Kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä voidaan käyttää synonyymeinä käsitteitä laadulliset ja

pehmeät menetelmät, kunhan niihin ei  lisätä arvolatauksia. Karkeasti sanottuna nämä menetelmät

kuvaavat aineiston ilmiasun olevan tekstiä. Tällöin aineistoa on mahdollista analysoida useilla eri

keinoilla,  myös  kvantitatiivisilla.  (Eskola  &  Suoranta  2005,  13,  15.)  Laadullisen  tutkimuksen

tunnistaa  muun  muassa  seuraavista  piirteistä:  pyrkimys  tavoittaa  tutkittavien  näkökulma,

induktiivinen  analyysi,  hypoteesittomuus  sekä  tutkimuksen  subjektiivinen  luonne  (Eskola  &

Suoranta  2005,  14–16).  Tutkimus  on  subjektiivista,  sillä  tutkija  ja  hänen  tietonsa  ja  tapansa

ymmärtää  tutkittavaa  ilmiötä  tai kohdetta kietoutuvat  saumattomasti  yhteen  (Hirsjärvi  ym. 2007,

157;  vrt. Varto  1996,  26).  Samalla  tavalla  kietoutuvat  yhteen  aineiston  keruu  ja  käsittely,  koska

tutkijan käsitykset vaikuttavat sekä keruuvaiheessa että käsittelyssä, minkä vuoksi tulkinta voi olla
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ongelmallista  (Mäkelä  1990,  45).  Laadullista  aineistoa  kerätään  niin  paljon,  että  aineisto

saturoituu, jolloin uutta tietoa ei enää löydy (Eskola & Suoranta 2005, 62).

Aineistolähtöisyys on tyypillistä kvalitatiivisen aineiston analyysille. Tämä tarkoittaa teorian

rakentamista  aineistosta  käsin.  Aineistolähtöinen  analyysi  on  tarpeellinen  haluttaessa  perustietoa

tutkittavan ilmiön olemuksesta, esimerkiksi määriteltäessä ilmiön peruskäsitteitä tai perusolemusta

tietyssä  ympäristössä.  (Eskola  &  Suoranta  2005,  19.)  Omassa  tutkimuksessamme  olemme

lähteneet  liikkeelle  haastattelemalla  yksilöitä  ja  etsimme  tutkimustuloksia  aineistosta  käsin.

Tutkimuksemme  teoria  on  rakentunut  aineistosta  esiin  nousevien  seikkojen  mukaan.  Kuitenkin

alustavat  tutkimusongelmat  ja  haastattelun  teemat  pohjautuivat  lukemaamme  kirjallisuuteen  ja

aiempiin  tutkimuksiin.  Soininen  (1995,  64)  painottaa,  että  työn  selkeät  ongelmat  nousevat  esiin

teoreettisesta  viitekehyksestä.  Laadullisessa  tutkimuksessa  tutkimussuunnitelma  ja

tutkimusongelmat muuttuvat aineiston keruun ja analyysin kuluessa (Eskola & Suoranta 2005, 16).

9.1.1  Haastattelu

Haastattelu  on  sosiaalinen  vuorovaikutustilanne,  jossa  tavoitteena  on  selvittää,  mitä

haastateltavalla  on  tutkittavasta  asiasta  mielessään  (Hirsjärvi  &  Hurme  2000,  41;  Eskola  &

Suoranta  2005,  85).  Haastattelu  on  keskustelua,  jossa  molemmat  osapuolet  vaikuttavat  toisiinsa.

Haastattelulle  tutkimusmenetelmänä  ovat  tyypillistä  seuraavat  seikat:  Haastattelu  on  ennalta

suunniteltua,  haastattelijan  aloittamaa  ja  ohjaamaa,  haastateltavan  motivoimista,  haastattelijan

roolin tiedostamista sekä luottamuksellisuuden luomista. (Eskola & Suoranta 2005, 85.)

Haastattelun etuna on  joustavuus, koska kysymykset ovat  selvennettävissä  ja  toistettavissa.

Lisäksi  haastattelijalla on  mahdollisuus oikaista  väärinkäsityksiä.  (Tuomi  & Sarajärvi 2002, 75.)

Haastattelun  etuihin  voidaan  lukea  myös  yksilön  näkeminen  merkityksiä  luovana  ja  aktiivisena

subjektina,  arkojen  ja  vaikeiden  aiheiden  tutkiminen  syvemmällä  tasolla  sekä  tiedon  varmempi

saatavuus  sieltä,  mistä  sitä  on  saatavilla.  Haastatteluun  saadaan  siis  yleensä  mukaan  ne,  keillä

tutkittavasta  aiheesta  on  tietoa.  Haastattelun  huonoina  puolina  taas  ovat  sekä  suunnittelun  että

varsinaisen haastattelun pitkäkestoisuus mutta myös haastattelijasta, haastateltavasta tai tilanteesta

johtuvat virhelähteet. Haastateltava voi esimerkiksi pelätä haastattelutilannetta.  (Hirsjärvi, Remes

& Sajavaara 2007, 200–201.)

9.1.2  Teemahaastattelu

Teemahaastattelussa  tutkija  on  valinnut  aihepiirit,  jotka  esitetään  haastateltaville  eri  muodoissa,
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laajuuksissa ja järjestyksissä riippuen tilanteista niin, että kaikki teemat tulee käytyä läpi (Eskola &

Suoranta  2005,  86).    Teemahaastattelun  avulla  voidaan  tutkia  yksilön  kokemuksia,  ajatuksia,

uskomuksia ja tunteita. Teemahaastattelussa ei edetä yksityiskohtaisin kysymyksin vaan keskeisten

teemojen avulla, jolloin haastateltavan ääni tulee paremmin kuuluviin tutkijan roolin ollessa pieni.

Tutkimusmenetelmän  hyvänä  puolena  on  lisäksi  ihmisten  tulkintojen  ja  ihmisten  luomien

merkitysten huomioon ottaminen. Merkitykset  syntyvät vuorovaikutuksessa.  (Hirsjärvi  & Hurme

2000, 47–48.)

Valitsimme menetelmäksi teemahaastattelun, koska meillä oli selkeästi neljä eri teemaa, joita

halusimme tutkia. Teemat olivat opettajan oma aktiivisuus ja opettajan rooli, opettajan pedagogiset

keinot  aktiiviseen  kansalaisuuteen  kasvattamisessa,  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman

vaikutukset  opettajuuteen,  opetussuunnitelmaan  ja  kouluihin  sekä  kansalaisvaikuttamisen

tavoitteet  ja  tulevaisuus  kouluissa  opettajien  näkökulmasta.  Teemat  johdimme  kirjallisuudesta  ja

aiemmasta tutkimustiedosta, johon olimme perehtyneet. Teemojen muodostamiseen vaikutti lisäksi

oma ajattelumme ja intuitiomme. Eskolan ja Vastamäen (2001, 33–34) mukaan tutkimuksessa on

hyvä  hyödyntää  näitä  kaikkia  keinoja  teemojen  muodostamisessa.  Teemahaastattelu  tosin  ei  ole

paras mahdollinen keino tutkia kokemuksia, koska se ohjaa tilannetta aika paljon (Laine 2001, 35).

Valitsimme  teemahaastattelun  kuitenkin,  koska  aloittelevina  tutkijoina  avoin  haastattelu  olisi

saattanut  olla  hankala.  Teemahaastattelun  avulla  luokanopettajat  saivat  vapaasti  kertoa

kokemuksistaan  ja  ajatuksistaan  ilman  valmiita  vastausvaihtoehtoja.  Tällöin  saimme  jokaiselta

opettajalta  erilaista  ja  monipuolista  tietoa,  eivätkä  haastateltavat  joutuneet  tyytymään  valmiisiin

olettamuksiin.  Tutkimusmenetelmän  valinnalla  tähtäsimme  laadullisen  tiedon  saamiseen  ja

merkityksien  löytämiseen.  Tästä  aiheesta  meidän  olisi  ollut  vaikea  hahmottaa  valmiita

vastausvaihtoehtoja, sillä aihettamme ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Kuten Hirsjärvi Remes  ja

Sajavaara  (2007,  200)  kirjoittavat  on  tutkijan  hankala  tietää  millaisia  vastauksia  haastateltavat

antavat.

9.2  Fenomenologishermeneuttinen metodi

Fenomenologiassa  tutkitaan  kokemuksia.  Hermeneutiikka  taas  tarkoittaa  teoriaa  ymmärtämisestä

ja  tulkinnasta.  Fenomenologiseen  tutkimukseen  hermeneutiikka  tuo  tulkinnan.  Hermeneutiikka

yrittää etsiä tulkinnalle mahdollisia sääntöjä. Siinä ei yritetä edetä yksittäistapauksista yleistyksiin

eli  eteneminen  ei  ole  induktiivista.  Fenomenologisessa  tutkimuksessa  tärkeintä  onkin  ymmärtää

paikallisesti  tutkittavan  alueen  ihmisten  merkitysmaailmaa.  Fenomenologishermeneuttisessa

metodissa  aineisto  kerätään  yleensä  haastattelemalla,  ja  haastateltavien  sanoiksi  pukemista
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kokemuksista  tutkija  yrittää  tehdä  oikean  tulkinnan.  Tutkimuksen  tavoitteena  onkin  tehdä

tunnettua  tiedetyksi,  sillä  jotta  tutkija  ymmärtäisi  merkityksiä,  hänen  täytyy  elää  samassa

kulttuuripiirissä. (Laine 2001, 26, 28–31.)

Metodi  tarkoittaa  tässä  yhteydessä  ajattelutapaa  ja  tutkimusotetta.  Kukin  tutkija  soveltaa

fenomenologishermeneuttisen  metodin  oman  tutkimuksen  tarpeiden  mukaan.  Tähän

soveltamiseen vaikuttavat tutkijan, tutkittavan ja tilanteen erityisyyslaatuisuus. Aina tulee erikseen

pohtia,  miten  saavuttaa  tutkittavien  kokemukset  mahdollisimman  autenttisesti.  Tärkeää  on

tiedostaa  ja  lukea  ennakolta  tutkimuskohdetta  selittäviä  teoreettisia  malleja.  Kuitenkaan

tutkimukselle ei aseteta mitään tiettyä teoreettista viitekehystä sen kulkua ohjaamaan. (Laine 2001,

31, 33.)

Fenomenologishermeneuttinen  tutkimusmetodi  sopi  tutkimuksemme  lähtökohdaksi,  sillä

tutkimuskohteenamme  olivat  yksilöt  ja  heidän  kokemuksensa,  ajatuksensa  ja  käsityksensä.

Valitsimme  fenomenologishermeneuttisen  suuntauksen  myös  siksi,  että  tavoitteenamme  oli

merkityksien  löytäminen  ja  tutkittavan  ilmiön  monipuolinen  ja  laaja  ymmärtäminen.

Hermeneutiikan avulla  taas kokemuksia  tulkittaessa oli  mahdollista päästä  syvemmälle  tasolle  ja

irtautua omista ennakkokäsityksistä  ja oletuksista paremmin. Olimme ennalta perehtyneet aihetta

koskevaan  tutkimustietoon,  mutta  emme  asettaneet  haastattelutilanteessa  keskustelulle  tietyn

teorian  mukaista  viitekehystä  vaan  annoimme  tilaa  haastateltavan  omille  kokemuksille  ja

mielipiteille, jotta ne tulisivat esille mahdollisimman totuudenmukaisina.

Fenomenologinen tutkimus etenee portaittain, jolloin tutkijan omat välittömät tulkinnat eivät

vaikuta  tuloksiin  niin  paljon.  Tutkimusvaiheet  kulkevat  seuraavasti:  Ensin  kuvataan

mahdollisimman alkuperäisesti, mitä haastateltava kertoo kokemuksistaan  ja erotetaan aineistosta

tutkimuksen  kannalta  oleelliset  seikat.  Tässä  vaiheessa  tulee  välttää  tulkintojen  tekemistä  ja

yleistävien  käsitteiden  muodostamista.  Toisessa  vaiheessa  pyritään  saamaan  esiin  merkitysten

muodostamia kokonaisuuksia eli analysoimaan aineistoa. Nämä merkityskokonaisuudet  löydetään

intuition  avulla  aineistoon  paneutuen,  koska  tutkijalle  on  samassa  kulttuurissa  haastateltavien

kanssa  elettyään  kehittynyt  merkitystentaju.  Merkityskokonaisuudet  järjestyvät  osittain  myös

tutkimuskysymysten  perusteella.  Tässä  analyysivaiheessa  pyritään  tematisoimaan,

käsitteellistämään tai narratiivisesti yleistämään kuvausta. Tulkintaa tehdään vain silloin, jos jokin

ilmaisu  on  monitulkintainen.  Viimeinen  vaihe  on  synteesi,  eli  merkityskokonaisuuksista

muodostetaan  kokonaiskuva  tutkittavasta  ilmiöstä.  Kun  selvitetään  merkityskokonaisuuksien

väliset suhteet, saadaan lopullinen kuva ilmiöstä. Joku kokonaisuus saattaa olla merkityksellisempi

kuin toinen. Tässä vaiheessa tutkimustuloksia arvioidaan suhteessa muihin tutkimuksiin ja tuloksia

voi  tarkastella  mistä  tahansa  merkityksellisestä  näkökulmasta.  Lopuksi  voi  tuloksista  kehittää



47

käytännön sovelluksia. (Laine 2001, 37–42.)

9.2.1  Ihmiskäsitys

Ihmiskäsitys  tarkoittaa  sitä,  että  tutkija  pohtii  millainen  ihminen  on  tutkimuskohteena.

Fenomenologisessa  ja  hermeneuttisessa  ihmiskäsityksessä  tärkeitä  ovat  käsitteet  kokemus,

merkitys  ja  yhteisöllisyys.  Fenomenologiset  tutkimukset  käsittelevät  kokemuksia,  jotka

tarkoittavat  ihmisen  kokemuksia  suhteestaan  omaan  todellisuuteen  ja  maailmaan.  Ihmistä  ei  voi

ymmärtää irrallisena hänen todellisuudestaan ja maailmastaan. (Laine 2001, 26–27.)

Fenomenologiassa  tärkeää  on  myös  ihmisen  intentionaalinen  suhde  todellisuuteen,  jolloin

kaikki  merkitsevät  yksilölle  jotakin.  Merkitykset  syntyvät  ihmisen  havainnoidessa  kohdetta

pyrkimyksien,  kiinnostuksien  ja  uskomusten  kautta.  Merkitykset  ovatkin  fenomenologian

varsinainen  tutkimuskohde,  sillä  kokemus  muotoutuu  niiden  mukaan.  Yhteisöllisyys  taas  liittyy

ihmiskäsitykseen siten, että merkityksien lähteenä on yhteisö,  johon yksilö kasvaa ja kasvatetaan.

Tällöin  merkitykset ovat  yksilöiden  välisiä  ja  yksilöitä  yhdistäviä,  intersubjektiivisia. Yksilöiden

kokemuksia tutkittaessa paljastuu yleensä myös jotain yleistä.  (Laine 2001, 26–28.)

9.2.2  Tiedonkäsitys

Tiedonkäsitys  tarkoittaa  sitä,  että  tutkija  pohtii  miten  valitusta  kohteesta  voi  saada  inhimillistä

tietoa  ja  millaista  tieto  on  luonteeltaan  (Laine  2001,  26;  Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  34).

Tietoteoreettiset  käsitykset  kuuluvat  lähinnä  hermeneutiikkaan.  Hermeneutiikan  ensisijainen

tehtävä onkin käsitellä niitä ehtoja, jotka tekevät ymmärtämisen mahdolliseksi. (Tuomi & Sarajärvi

2002,  32.)  Myös  tulkinta  on  hermeneuttisen  tiedonkäsityksen  painotus  (Laine  2001,  26).

Tiedonkäsitys ei ole kausaalista eli syyseuraussuhteita ei etsitä, koska ihmisen ajattelu ja toiminta

on tähän liian kokonaisvaltaista (Ahonen 1994, 122).

9.2.3  Hermeneuttinen kehä

Hermeneuttinen kehä  tarkoittaa tutkimuksellista dialogia aineiston kanssa. Tämä dialogi on

kehämäistä  liikettä  aineiston  ja  tutkijan  tulkinnan  välillä.  Kehämäisyydellä  pyritään  siihen  että

tutkija  vapautuu  minäkeskeisyydestä, koska  tällöin  tutkijalla on avoin asenne  tutkittavia kohtaan

dialogissa  aineiston  kanssa.  (Laine  2001,  3435.)  Gadamer  (2004,  34)  kirjoittaa,  että

hermeneutiikassa oleellista on omien ennakkoluulojen ja ennakkonäkemysten tiedostaminen,  jotta

ne voi erottaa tekstin näkemyksistä. Käytännössä hermeneuttinen kehä tarkoittaa sitä, että tutkija
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tekee  aluksi  välittömiä  tulkintoja,  minkä  jälkeen  hän  ottaa  kriittistä  etäisyyttä  tulkintoihinsa.

Palatessaan uudelleen aineistoon hän katsoo sitä uusin silmin. Tällöin aineistosta nousee seikkoja,

joita  tutkija  ei  aluksi  huomannut.  Aina  jokaisella  kierroksella  tutkija  tekee  olettamuksia,

hypoteeseja,  löytämistään merkityksistä  ja tekemistään tulkinnoista. Näitä oletuksia hän aineiston

avulla  koettelee.  Tällä  tavoin  löydetään  todennäköisin  ja  uskottavin  tulkinta  haastateltavan

kokemuksista. (Laine 2001, 34–35.)
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10 TUTKIMUKSEN KULKU

Tutkimuksemme  lähti  liikkeelle  kiinnostuksesta  tutkia  kansalaisvaikuttamista  kouluissa.

Kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  myötä  kansalaisvaikuttaminen  on  tullut  osaksi

alakoulujen  opetussuunnitelmia  ja  opetusta.  Kiinnostuksemme  kohdistui  opettajan  rooliin

kansalaisvaikuttajana, siihen miten he kasvattavat oppilaitaan aktiivisiksi kansalaisiksi ja millaisia

menetelmiä he käyttävät kasvattaessaan oppilaista aktiivisia kansalaisia. Tutkimme myös opettajan

roolin  muutosta  yhteiskunnalliseksi  vaikuttajaksi,  opettajien  omaa  aktiivisuutta,

kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  merkitystä  koulujen  opetussuunnitelmiin  ja  opettajien

työhön sekä kansalaiskasvattamisen asemaa kouluissa nyt  ja  tulevaisuudessa.. Näistä aihealueista

muotoutuivat  myös  tutkimusongelmamme.  Kuten  kvalitatiiviselle  tutkimukselle  on  tyypillistä,

tarkistimme tutkimussuunnitelmaamme ja tutkimusongelmiamme koko tutkimusprosessin ajan (ks.

Eskola & Suoranta 2005, 16).

Aluksi  perehdyimme  tutkimusaihettamme  koskevaan  kirjallisuuteen  ja  tutkimusaineistoon

tarkoituksenamme syventää omaa tietämystämme aiheesta. Toinen meistä oli tutustunut aiheeseen

jo  keväällä  2006  valmistuneen  proseminaarityön  yhteydessä.  Proseminaarityön  aihe  koski

oppilaskuntatoimintaa ja kansalaisvaikuttamista kouluissa. Kirjallisuutta  lukiessamme aloimme  jo

pohtia tarkemmin haastateltavien valintaa ja haastattelurungon muotoa.

10.1  Haastateltavien valinta

Koska olimme  tutkimuksessamme kiinnostuneita  luokanopettajien kokemuksista  ja  näkökulmista

kansalaisvaikuttamisesta,  tarkoituksenamme  oli  löytää  haastateltaviksi  aktiivisia  ja  aktiiviseen

kansalaisuuteen  kasvattamisesta  kiinnostuneita  luokanopettajia.  Päätimme  suorittaa  haastattelut

eteläisen Suomen alueella, ja lopulta kaikki haastateltavat löytyivät samasta kaupungista. Otimme

aluksi  sähköpostitse  yhteyttä  kaupungin  opetustoimenjohtajaan,  joka  ohjasi  meidät  kaupungissa

toimivan kansalaisvaikuttamisen työryhmän puheenjohtajan puheille. Hän neuvoi meitä ottamaan

yhteyttä  kansalaisvaikuttamisen  työryhmän  luokanopettajajäseniin  sekä  alakouluissa  toimivien

oppilaskuntien ohjaaviin opettajiin hänen kauttaan.

Lähetimme  yhteisen  sähköpostin  kaikille  kaupungin  alakoulujen  oppilaskuntien  ohjaaville
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opettajille, jossa kysyimme halukkuutta osallistua tutkimukseemme haastateltavaksi. Valitettavasti

emme  saaneet  tällä  tavalla  yhteydenottoja,  mikä  saattoi  johtua  opettajien  kiireistä,  muista

meneillään  olevista  tutkimuksista  tai  lähettämästämme  sähköpostiviestistä,  joka  oli  osoitettu

useammille henkilöille ja johon vastaaminen oli vapaaehtoista. Tietysti on mahdollista, että kaikki

eivät  sähköpostiviestiämme  tavoittaneet.  Päätimme  tämän  jälkeen  lähettää  henkilökohtaiset

sähköpostiviestit luokanopettajille, joita halusimme haastatella. Sähköposteja lähetimme kaikkiaan

kuusi kappaletta, joihin saimme viisi myöntävää vastausta.

Haastateltaviksemme  saimme  yhteensä  viisi  luokanopettajaa,  jotka  olivat  aktiivisia  niin

opettajina  kuin  kansalaisina  ja  kiinnostuneita  aktiiviseen  kansalaisuuteen  kasvattamisesta.

Luokanopettajista  neljä  toimi  kansalaisvaikuttamisen  työryhmässä  ja  neljä  oppilaskunnan

ohjaavana  opettajana.  Kaikilla  oli  kokemusta  monenlaisesta  kansalaisvaikuttamiseen  liittyvästä

toiminnasta koulussa. Opettajista naisia oli neljä ja miehiä yksi.

10.2  Haastattelut aineistonkeruumenetelmänä

Suoritimme  aineistonkeruun  haastattelemalla  viittä  kansalaisvaikuttamisesta  kiinnostunutta

luokanopettajaa.  Haastattelut  suoritimme  teemahaastatteluin,  joka  antoi  mahdollisuuden

keskustelunomaiselle  aineiston  keräämiselle.  Tämä  oli  tutkimuksemme  kannalta  tärkeää,  sillä

olimme  kiinnostuneita  ensisijaisesti  haastateltavien  henkilökohtaisista  näkemyksistä  ja

kokemuksista.  Haastattelut  suoritettiin  haastattelurungon  avulla,  jonka  olimme  tehneet  aiempien

tutkimusten,  aiheeseen  liittyvän  kirjallisuuden  sekä  tutkimusongelmiemme  perusteella.

Haastattelurunkona toimivat neljä teemaa:

1 opettajan oma aktiivisuus ja opettajan rooli

2 opettajan pedagogiset keinot aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisessa

3 kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  vaikutukset  opettajuuteen,

opetussuunnitelmaan ja kouluihin

4 kansalaisvaikuttamisen tavoitteet ja tulevaisuus kouluissa opettajien näkökulmasta

Kävimme  nämä  teemat  läpi  kyseisessä  järjestyksessä  läpi  kaikkien  haastateltavien  kanssa,

mutta  tarkemmat  kysymykset  ja  näiden  kysymysten  järjestys  riippui  haastateltavasta,  hänen

vastauksistaan ja haastattelutilanteesta.

Haastattelupaikat  ja  ajat  sovimme  opettajien  kanssa  sähköpostilla  heidän  aikataulunsa  ja

toivomustensa mukaisesti. Haastattelut suoritettiin maalistoukokuussa 2007. Haastattelupaikkoina
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toimivat  opettajien  työpaikat,  haastateltavien  pyynnöstä.  Haastattelut  tehtiin  tyhjissä

luokkahuoneissa, opettajan työhuoneessa tai kokoushuoneessa. Kuten Eskola ja Vastamäki (2001,

28)  toteavat,  että  haastateltaville  tutuissa  paikoissa  tehtävät  haastattelut  onnistuvat  parhaiten.

Haastattelut  tehtiin  oppituntien  aikana  tai  pitkän  välitunnin  aikana,  jolloin  haastattelutilanteet

olivat  mahdollisimman  rauhallisia  ja  häiriöttömiä.  Tosin  kahdessa  eri  haastattelussa  jouduimme

keskeyttämään  lyhyeksi aikaa  häiriötekijöiden  vuoksi oppilaiden  tullessa kysymään opettajaltaan

jotakin. Haastattelutilanteet olivat  muuten  hyvin  rauhallisia  ja haastateltavat vastasivat avoimesti

kysymyksiimme.  Haastattelut  kestivät  puolesta  tunnista  45  minuuttiin.  Haastattelujen

luotettavuuteen  vaikuttivat  seuraavat  seikat:  muutamalla  opettajalla  oli  kiire  joko  oppituntia

pitämään tai  lähtemään kokoukseen,  lisäksi yksi opettaja oli huomattavan väsynyt. Haastattelujen

jälkeen  pyrimme  aloittamaan  haastattelujen  litteroinnin  mahdollisimman  nopeasti.  Litteroinnit

olivat valmiita toukokuun 2007 loppuun mennessä, minkä jälkeen tutustuimme erikseen ja yhdessä

keskustellen aineistoon.

10.3  Aineiston analyysi

Päätimme  lähteä  analysoimaan  aineistoa  haastattelun  teemojen  perusteella.  Aluksi  analysoimme

itsenäisesti aineistoa teemoitellen. Tämän jälkeen vertailimme yhdessä analyysejamme ja kävimme

keskustelua  aineistosta  sekä  niistä  kohdista,  jotka  tuottivat  teemoittelussa  vaikeuksia.  Etsimme

myös  tutkimuksen  kannalta  sopivia  sitaatteja  aineistosta.  Prosessoimme  koko  ajan  teemoja  ja

luimme  aineistoa  useaan  kertaan  samalla  keskustellen  aineistosta  nousevista  tuloksista  ja

teemoista.

Päätimme  asettaa  alustaviksi  teemoiksi  tässä  vaiheessa  opettaja  aktiivisena  kansalaisena,

yhteiskunnallinen  opettajuus,  opettajan  pedagogiset  keinot  kasvattaa  aktiiviseen  kansalaisuuteen,

politiikkaohjelman  vaikutukset  sekä  tulevaisuuden  näkymiä.  Teemoja  tuli  yksi  lisää  ja  niiden

sisällöt muuttuivat aineistosta nousevien seikkojen perusteella. Kirjoitimme aineistosta tiivistelmän

uusien  teemojen  mukaisesti.  Valitsimme  tiivistelmään  jokaiselta  haastateltavalta  tutkimuksemme

kannalta oleelliset seikat.

Seuraavaksi  kävimme  tiivistelmän  läpi  keskustellen  ja  teemoja  pohtien.  Jokaisen  teeman

sisältä  etsimme  alateemoja.  Näiden  teemojen  pohjalta  kirjoitimme  tutkimustulokset.  Pyrimme

löytämään  aineistosta  keskeiset  tutkimustulokset.  Kirjoittaessamme  tutkimustulosten  ja  teorian

vuoropuhelua,  huomasimme,  että  teemoja  sekä  alateemoja  täytyi  edelleen  muokata.  Tässä

vaiheessa  tutkimustuloksista  nousi  erityisesti  esille  opettajan  rooli  aktiiviseksi  kansalaiseksi
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kasvattajana.  Nostimme  sen  omaksi  teemaksi  ja  samalla  se  nousi  tutkimuksemme  tärkeimmäksi

seikaksi.

Alun  perin  asettamamme  neljä  teemaa  muuttuivat  paljon  analyysin  aikana.  Jotkin  aluksi

tärkeänä  pitämämme  asiat  muuttuivatkin  epäoleellisemmiksi  tärkeämpien  asioiden  noustessa

analyysissa  esille.  Tutkimuskysymykset  eivät  paljon  muuttuneet  analyysin  aikana,  toisin  kuin

teemojen  sisällöt.  Huomasimme  aineiston  huolellisen  analysoinnin  ja  pohtimisen  olevan  erittäin

tärkeä osa tutkimusta, koska esille nousi paljon sellaisia seikkoja,  joita emme aluksi pitäneet niin

tärkeinä.
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11 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimuksessamme  tutkimme  luokanopettajien  käsityksiä  opettajien  aktiivisuudesta  ja

aktiivisuuteen  kasvattamisesta.  Tutkimuksemme  päätarkoituksena  on  tutkia  opettajan  roolia

aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana  sekä  opettajan  ja  koulun  keinoja  kasvattaa  oppilaista

aktiivisia  kansalaisia.  Tutkimustuloksissamme  käsittelemme  ensin  sekä  haastateltujen  opettajien

että  yleisesti  opettajien  aktiivisuutta  kansalaisen  näkökulmasta,  koska  aktiiviseksi  kansalaiseksi

kasvattamisessa roolimallin näyttäminen on tärkeää.

Toinen teemamme, yhteiskunnallinen opettajuus, nousi esille kirjallisuudesta sekä aiemmista

tutkimuksista. Koimme yhteiskunnallisen opettajuuden käsittelemisen tärkeäksi, koska opettajalta

on  alettu  vaatia  nykyään  yhä  enemmän  yhteiskunnallista  vaikuttamista  ja  aktiivisuuteen

kasvattamista.  Vaatimukset  tulevat  sekä  päättäjiltä  että  kansalaisilta.  Kolmas  teemamme  on

mielestämme yksi  tutkimuksen tärkeimpiä. Opettajan rooli aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana

on tärkeä, koska opettajat toiminnallaan luovat osallistavaa toimintakulttuuria sekä mahdollistavat

luokassa vastuullisen  ja osallistavan toiminnan. Yhteiskunnallinen opettajuus  ja opettajan tehtävä

aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana ovat yhteydessä toisiinsa.

Neljäs  teemamme  koskee  opettajien  käsityksiä  koulussa  tapahtuvasta  aktiiviseksi

kansalaiseksi  kasvattamisesta.  Teeman  pohjana  kulkee  koulun  aktiivinen  toimintakulttuuri.

Teemaan  sisältyvät  sekä  oppilaan  kasvu  aktiiviseksi  kansalaiseksi  ja  oppilaskuntatoiminta  että

opettajien  käyttämät  didaktiset  keinot  aktiivisuuteen  kasvattamisessa  ja  kansalaiskasvatuksen

asema opetuksessa.

Viidennessä  teemassamme  tutkimme  opettajien  käsityksiä  kansalaisvaikuttamisen

politiikkaohjelman  merkityksestä  koulun  opetussuunnitelmaan  ja  heidän  omaan  työhönsä.

Viimeisessä  teemassa  kysyimme  opettajilta  heidän  näkemyksiään  aktiiviseksi  kansalaiseksi

kasvatuksen asemasta opetuksessa tulevaisuudessa. Otimme tämän teeman osaksi tutkimustamme,

koska kansalaisvaikuttamisesta ollaan laajasti kiinnostuneita ja sitä on tutkittu sekä tuotu kouluihin

ja  opettajankoulutukseen  tärkeänä  painopisteenä.  Halusimme  selvittää  opettajien  käsityksiä

kansalaisvaikuttamisen  pysyvyydestä  kouluissa  sen  jälkeen,  kun  suurin  intressi  sitä  kohtaan  on

loppunut.
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11.1 Opettaja aktiivisena kansalaisena

Rantala  (Hansen  2007,  39)  toteaa  opettajien  toimivan  harrastuksissa,  yhdistyksissä  ja

luottamustoimissa  merkittävinä  mielipidevaikuttajina.  Opettajat  ovat  edelleen  melko  aktiivisia

kansalaisia  ja  heillä  on  merkittävä  rooli  kansalaisvaikuttamisen  edistäjinä  (Hansen  2007,  39).

Syrjäläisen,  Erosen  ja  Värrin  (2006a,  276)  tutkimuksen  mukaan  opettajaksi  opiskelevat  ovat

yhteiskunnallisesti  varsin  passiivisia,  he  eivät  aktiivisesti  toimi  esimerkiksi

ainejärjestötoiminnassa.  Opettajaksi  opiskelevat  kuitenkin  harrastavat  aktiivisesti  muun  muassa

urheiluseuroissa,  taito  ja  taideharrastuksissa,  erilaisissa  hyväntekeväisyysjärjestöissä  sekä

seurakuntatyössä. Opettajaksi opiskelevat toimivat myös valmentajien tehtävissä. (Syrjäläinen ym.

2006a, 276.)

11.1.1  Opettajien oma aktiivisuus

Tutkimuksessamme  opettajat  osoittautuivat  aktiivisiksi.  Jokainen  heistä  kuului  ainakin  yhteen

järjestöön  tai  johonkin  ryhmään.  Opettajat  osallistuivat  muun  muassa  opetustoimen  ryhmiin,

vapaaajan  harrastuksen kautta  johonkin  yhdistystoimintaan,  verkkovaltuustotoimintaan  ja kaikki

kuuluivat  Opettajien  Ammattijärjestöön.  Vapaaajan  harrastuksia  eräillä  opettajilla  olivat

perhokalastus  ja  teatteritoiminta.  Opettajat  esittelivät  luokassa  omaa  aktiivisuuttaan  kertomalla

harrastuksistaan  ja  näyttämällä  esimerkkiä  aktiivisesta  kansalaisesta.  Opettajat  kokivat  tärkeänä

äänestämisen  ja  yleensä  kansalaisvelvollisuuksien  hoitamisen.  Melkein  kaikki  olivat

nuoruudessaan  olleet  aktiivisesti  mukana  järjestöissä,  kuten  partiossa  ja  luottamustehtävissä.

Monella oli sieltä kummunnut kiinnostus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Eräs opettaja koki

olevansa aktiivisempi kuin nykynuoriso.

”Jos me harmaat pantterit sitten kun me ollaan eläkeputkessa, niin me
ollaan vaan aktiivisia, tää nuoriso ei.” (Opettaja 2)

11.1.2  Opettajien käsityksiä opettajien yleisestä aktiivisuudesta

Tutkimuksemme mukaan opettajat kokivat opettajien yleisesti olevan keskivertoa aktiivisempia ja

harrastavan paljon. Haastatellut opettajat perustelivat mielipidettään seuraavilla seikoilla: Opettajat

ovat  kiinnostuneita  oppimaan uutta,  sillä  monilla  on  töiden  jälkeen kiire  harrastuksiin.  Opettajat

myös  suhtautuvat  vakavasti asioihin,  joihin  voivat vaikuttaa. Yksi opettajista oli  sitä  mieltä,  että

ulkopuoliset  velvoittavat  opettajan  osallistumaan  esimerkiksi  oman  lapsen

vanhempainyhdistykseen. Toinen opettaja taas oli sitä mieltä, että aktiivisuus ei ole velvollisuus.
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Hän kuitenkin koki, että vaikka opettaja ei  luonteeltaan olisikaan aktiivinen, hänen täytyy näyttää

esimerkkiä vastuullisesta ja aktiivisesta aikuisesta oppilailleen.

”Kyllä mä luulen, että meissä opettajissa on jo niitäkin, jotka osaa niinku rajata
ja vaalia omaa hyvinvointiaan. Tietysti tässäkin tulee ottaa huomioon, että jonkun
hyvinvointi  voi  olla  sitä,  että  se  on  mielellään  mukana  kaikenlaisessa
harrastustoiminnassa edelleenkin.” (Opettaja 5)

Luokanopettajaksi opiskelevien käsityksiä tutkittaessa todettiin kansalaisvaikuttamisen herättävän

heissä ristiriitaisia ajatuksia. (Syrjäläinen ym. 2006a, 284). He kokivat aktiivisuuden ja järjestöissä

toimimisen  tärkeäksi  opettajan  ammatillisen  kasvun  kannalta.  Aktiivisuuden  avulla  opiskelijat

tunsivat  saavansa  vertaistukea  opintojensa  aikana.  Kuitenkin  luokanopettajaksi  opiskelevat

asettivat  opinnot  tärkeimmälle  sijalle.  Tällöin  muulle  aktiiviselle  toiminnalle  ei  jäänyt  aikaa.

Luokanopettajaksi opiskelevat tiesivät saavansa lähes varmasti työpaikan, jolloin opinnot yritettiin

suorittaa mahdollisimman nopeasti. (Syrjäläinen ym. 2006a, 50, 284.)

11.2  Yhteiskunnallinen opettajuus

Syrjäläisen,  Erosen  ja  Värrin  (2006a)  tutkimuksessa  luokanopettajaksi  opiskelevat  kokivat

luokanopettajan  yhteiskunnallisen  tehtävän  laajaalaisena.  Opettaja  on  heidän  mukaansa

yhteiskunnallinen  vaikuttaja  jo  omalla  esimerkillään  ja  toiminnallaan.  Opettajaksi  opiskelevat

kokivat, että opettajan täytyy varoa toimintaansa, että hän ei muokkaa oppilaitten ajattelua tiettyyn

suuntaan  esimerkiksi  poliittisissa  asioissa.  Tämä  ei  kuitenkaan  opiskelijoiden  mielestä  estä

opettajaa olemasta  mukana puoluepolitiikassa.  Luokanopettajaksi opiskelevat  mieltävät opettajan

edelleen  kansankynttiläksi,  jolloin  opettajan  yhteiskunnallinen  vaikuttaminen  koetaan  vaikeaksi.

(Syrjäläinen ym. 2006a, 50–51.)

11.2.1  Opettajien käsityksiä opettajan yhteiskunnallisesta roolista

Tutkimuksessamme haastatelluilla opettajilla oli käsitys,  jonka mukaan opettajille ei enää aseteta

paineita  mallikansalaisuuteen  yhtä  paljon  kuin  ennen.  Opettajalta  ei  vaadita  yhteisön  suurena

vaikuttajana toimimista.

”Opettajiin  kohdistuvat  ulkoset  paineet,  et  saako  opettaja  juoda  viinaa,  saako
opettaja  juhlia,  pitääkö  opettajan  olla  puhdassieluinen  kansalaisvaikuttaja,  se
paine on vähentyny.” (Opettaja 5)
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Haastateltavat  painottivat  kuitenkin  sitä,  että  pienissä  yhteisöissä  opettajalta  saatetaan  odottaa

perinteisempää  roolia.  Useiden  mielestä  opettajalta  velvoitetaan  joitain  tiettyjä  käyttäytymisen

malleja,  ainakin  silloin,  jos  omia  oppilaita  on  läsnä.  Tutkimukseemme  osallistuneet  opettajat

kokivat,  että  opettajan  yhteiskunnallinen  rooli  on  muuttunut  laajemmaksi,  jolloin  opettajat  eivät

ehdi vaikuttaa yhteisön asioihin. Eräs opettaja ajatteli, että opettajaa ei enää arvosteta tarpeeksi  ja

tästä syystä opettajan yhteiskunnallinen rooli on ristiriitainen.

”No mun mielest se on muuttunu hirveen paljon ja mun mielest se on menny ehkä
niinku huonompaan suuntaan. Et  semmonen  tietynlainen kunnioitus viel monilta
osin  tai  ku  on  puhuttu,  et  vanhemmat  ei  enää  suhtaudu  ehkä  samalla  lailla
opettajaan  niin  sit  se  tietenki  siirtyy  oppilaisiin.  Mut  sit  taas  toisessa  jutussa,
kyllähän  on  monia,  jotka  sitten  on  vaikutusvaltasissa  tehtävissä  ni  arvostetaan
kovasti  jos  sulla  on  opettajatausta.  Ehkä  vähän  sellanen  ristiriitanen  tällä
hetkellä.” (Opettaja 1)

Luokanopettajaksi  opiskelevat  esittivät  näkemyksen  opettajan  vähäisestä  arvostuksesta.  Tämän

vuoksi opettajan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei ollut heidän mielestään merkittävää. Opettajalla

koettiin  olevan  myös  säilyttäjän  rooli  ja  tehtävä.  Hänen  tulee  välittää  kulttuurisia  arvoja  ja

varmistaa  hyviksi  havaittujen  arvojen  säilyminen  osana  suomalaista  yhteiskuntaa.  Opettajan  on

myös opiskelijoiden mielestä aktivoitava oppilaitaan ja edistettävä demokratiaa.  (Syrjäläinen ym.

2006a, 67–68.)

Tutkimuksessamme yksi opettaja lähestyi opettajan yhteiskunnallista roolia kasvatusvastuun

näkökulmasta. Hänen mielestään opettajan yhteiskunnallinen rooli on todella tärkeä, koska koulu

kantaa  nykyään  todella  suuren  vastuun  lasten  kasvattamisesta.  Opettaja  koki  koulun

kasvatusvastuun  jopa  liian suureksi. Tutkimuksemme mukaan opettajan yhteiskunnallinen vastuu

ja  asema  osoittautuivat  opettajien  mielestä  tärkeiksi  asioiksi,  koska  tulevat  kansalaiset  viettävät

niin  paljon  aikaa  koulussa.  Syrjäläisen,  Erosen  ja  Värrin  (2006b,  145)  mukaan  koulutoimi  ja

opettajat  joutuvat  tänä  päivänä  kohtaamaan  entistä  suurempia  odotuksia  ja  mahdottomia

vaatimuksia.  Koulun  kasvatustehtävä  korostuu  heidän  mielestään  entisestään  kasvatusvastuun

hämärtyessä.  Tulevaisuuden  opettajalta  vaaditaankin  vahvaa  kasvatus  ja  yhteiskuntatietoisuutta.

(Syrjäläinen ym. 2006b, 145.)

11.2.2  Opettajien käsityksiä oman yhteiskunnallisen opettajuuden kehittymisestä

Tutkimuksessamme  ilmeni,  että  opettajien  kehittymiseen  yhteiskunnallisiksi  opettajiksi  oli

ensisijaisesti  vaikuttanut  läpi  elämän  jatkunut  aktiivisuus.  Tutkimuksemme  kuitenkin  osoitti

lisäksi,  että  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelma  oli  lisännyt  opettajien  yhteiskunnallista
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aktiivisuutta. Ohjelma antoi opettajille mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin, joissa mielenkiinto

aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamiseen heräsi.

Työuransa aikana opettajat olivat osallistuneet aktiivisesti esimerkiksi opetustoimen ryhmiin

sekä  koulutuksiin,  kuten  viime  aikoina ”Osallistuva  oppilas,  yhteisöllinen  koulu”  hankkeeseen

liittyviin koulutustilaisuuksiin. Eräs opettaja  innostui aktiivisesta toiminnasta sen  jälkeen, kun oli

päätynyt oppilaskunnan ohjaajaksi koulullaan.  Suurin osa opettajista koki olleensa aina aktiivinen

kansalaisvaikuttaja,  mutta  nykyään  tämä  on  tiedostetumpaa.  Tutkimukseemme  osallistuneet

opettajat pitivät tärkeänä asiana sitä, että kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma toi vahvemmin

esille aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisen tärkeyttä kouluissa.

”Että en mä oo mielestäni ollu läheskään niin aktiivinen ennen, kun tää puoltoista
vuotta sitten niinku jymähti tää prosessi käyntiin.” (Opettaja 2)

Laitinen  ja Nurmi  (2007,  19)  kirjoittavat  aktiivisuuden  heräävän  usein  niin,  että motivoituneelle

henkilölle määrätään jokin aluksi vähäiseltä tuntuva tehtävä. Osallistuminen tähän tehtävään johtaa

toiminnan  syventymiseen  ja  mahdollisesti  vastuullisempiin  johtotehtäviin  (Laitinen  &  Nurmi

2007,  19).  Tutkimuksessamme  opettajien  aktiivisuus  lisääntyi  heidän  osallistuessaan  aktiiviseksi

kansalaiseksi kasvattamiseen liittyvään toimintaan.

Syrjäläisen,  Erosen  ja  Värrin  (2006a,  285)  mukaan  opettajaksi  opiskelevat  uskoivat

aktiivisen  osallistumisen  vaikuttavan  opettajuuden  kehittymiseen  ja  ammattiin  valmistumiseen

positiivisesti.  Näin  ajattelivat  myös  ne  opiskelijat,  joilla  ei  ollut  myönteisiä  vaikuttamisen  ja

harrastamisen  kokemuksia  opiskeluajalta.  Aktiivisuus  koettiin  avartavana  ja  yleissivistävänä

kokemuksena,  jonka  avulla  opiskelijat  tunsivat  yhteisöllisyyttä.  Opettajankoulutuksessa  tulisikin

huomioida  mahdollisuudet,  joiden  avulla  opiskelijat  voisivat  kehittyä  aktiivisiksi  ja

demokraattisiksi kansalaisiksi. (Syrjäläinen, Eronen & Värri 2006a, 285.)

Tutkimukseemme  osallistuneilla  opettajilla  aktiivinen  kansalaisuus  ja  sen  opettaminen  oli

oleellinen osa heidän opettajuuttaan. Opettajat perustelivat tätä muun muassa sillä, että oma työ oli

mielekästä, koska siihen sai vaikuttaa. Lisäksi oppilaat olivat heidän mukaansa motivoituneempia

saadessaan vaikuttaa.

”Mut sit kun alkaa mietii, että mikä sen päätöksen merkitys on mulle itselle, että
päätänkö mä sen itse vai päättääkö sen oppilaat ni ne on paljon tyytyväisempiä ku
ne voi itse päättää.” (Opettaja 1)
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11.3  Opettaja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana

Opettajalta  vaaditaan  aktiivisuuden  ja  osallisuuden  edistämistä  koulussa,  jotta  niitä  voitaisiin

oppia. Tämän lisäksi opettajan odotetaan ehkäisevän ylilyöntejä ja konflikteja, joita saattaa syntyä

aktiiviseen  toimintaan  kasvettaessa.  Ohjaajan  roolin  lisäksi  opettajalta  odotetaan  poliisin  ja

tuomarin  roolia.  (Hansen  2007,  40.)  Taitamaton  toiminta  aktiivisuuteen  ja  osallisuuteen

kasvattamisessa voi vieraannuttaa osallistumisesta (Laitinen & Nurmi 2007, 26). Opettajan on siis

perehdyttävä tehtäväänsä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana.

Tutkimuksessamme opettajan tärkeimmiksi tehtäviksi aktiiviseksi kasvattamisessa ilmenivät

keskustelun herättäminen, ylläpitäminen, oppilaitten toiminnan tukeminen ja aktiivisen kansalaisen

mallin  näyttäminen.  Vastauksista  muodostimme  kahdenlaista  ajattelumallia  siitä,  miten  oppilaita

tulisi  kasvattaa  aktiivisiksi  kansalaisiksi.  Toinen  malli  oli  vahvasti  opettajakeskeinen,  toinen

oppilaslähtöinen.

Tutkimuksessamme opettajakeskeisyyttä edustava opettaja piti omaa  työskentelyään kaiken

aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvamisen  pohjana.  Hänen  mukaansa  käsiteltävät  asiat  tulevat

useimmiten  opettajalta.  Opettaja  myös  kantoi  vastuun  kaikesta  toiminnasta.  Oppilaat  oppivat

toimimaan  ja  edustamaan  esimerkiksi  oppilaskunnanjäsenenä  opettajan  antaman  koulutuksen  ja

ohjauksen mukaan. Tämä opettaja toivoi, että oppilaskunnanjäsenet eivät vaihtuisi vuosittain, sillä

samojen oppilaiden kanssa toimiminen helpottaisi opettajan omaa työtä.

Kostiaisen  (2007,  81)  mukaan  opettajan  asenteilla  ja  arvoilla  on  merkitystä  aktiiviseksi

kasvattamisessa,  koska  ne  näkyvät  koulun  arjessa.  Opettaja  voi  ajatella,  ettei  hän  halua  tehdä

yhtään  ylimääräistä  oppilaiden  eteen  ja  tällöin  hän  saattaa  tyrmätä  kaikki  ideat,  joiden

toteuttamiseen  oppilaat  tarvitsisivat  opettajan  apua.  Opettajan  tulee  pikemminkin  olla  oppilaita

innostava,  jolloin  hän  kuuntelee  heidän  ideoitaan,  auttaa  heidät  alkuun  ja  tukee  oppilaiden

itsenäistä työskentelyä. Tällainen tukeminen ja kannustaminen vaativat opettajalta paljon aikaa  ja

viitseliäisyyttä,  mutta  luokan  ilmapiiri  muuttuu  myönteisemmäksi  ja  oppilaat  toimivat

motivoituneemmin. Jos  luokassa ei kannusteta omaaloitteisuuteen, aktiivisuus tukahtuu nopeasti.

(Kostiainen 2007, 81–82.)

”Ku  oppilaat  ehdottaa  jotain  ni  vastaus  on  aina  ensimmäisenä  ei.  Eikä  mietitä
yhtään, että onks tää semmonen, mihin meiän tarvii vastata ei. Mut yleisesti aina
se vastaus on ei. Ja kauheen montaa ei:tä se laps ei tarvi, kun ei sit enää tee mieli
mitään ehdottaa.” (Opettaja 1)

Selkeästi  useimmat  opettajista  osoittautuivat  tutkimuksessamme  oppilaslähtöistä  toimintatapaa

kannattaviksi  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisessa.  Nämä  opettajat  pyrkivät  opetuksessaan
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tarttumaan  oppilailta  tuleviin  keskustelunaiheisiin  ja  ehdotuksiin  ja  antoivat  tilaa  keskustelulle.

Eräs opettaja totesikin, että tilanteelle vieraat keskustelunaiheet eivät ole kovin hedelmällisiä, tästä

syystä  on  tartuttava  oppilaista  lähtevään  keskusteluun.  Jotta  keskustelu  onnistuisi,  on  luokassa

oltava  hyvä  ja  turvallinen  ilmapiiri.  Oppilaslähtöisessä  toimintatavassa  opettaja  osoittautui

toiminnan  mahdollistajaksi.  Opettajien  täytyi  erikseen  suunnitella  mihin  oppilaat  voisivat

halutessaan  vaikuttaa  sekä  varmistaa,  että  oppilaitten  tekemät  ehdotukset  käsiteltiin  ja  päätökset

vietiin  loppuun  asti.  Tutkimuksemme  mukaan  opettajien  tulisi  kiinnittää  enemmän  huomiota

oppilaitten hyviin ehdotuksiin ja edistää aktiivisesti niiden toteutumista.

Eräs  opettaja  antoi  tärkeän  näkökulman  aiheeseen  pohtimalla  sitä,  että  koulu  olisi

viihtyisämpi paikka, jos se ei olisi niin opettajakeskeinen. Haastatellun mielestä lapsille tulisi antaa

vastuuta  yhteisistä  asioista  ja  omasta  toiminnastaan  huolehtimiseen.  Päävastuu  kouluissa

tapahtuvasta  toiminnasta  oli  tutkimuksemme  mukaan  kuitenkin  aina  opettajalla,  sillä  lapsia  ei

saanut jättää yksin.

”Ku  taas  opettaja,  joka  hirveesti  arvostaa  sitä,  että  työtä  tehdään  hiljaisesti  ja
huolellisesti ja rauhallisesti niin silloin se viesti jää niinku, se piiloviesti viemättä.
Että ole aktiivinen ja vaikuta ja huolehdi itse asiasi.” (Opettaja 5)

Haastatteluissa opettajat korostivat sitä, että aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen kouluissa on

pääasiassa  yhteisöllisyyden  tuntemista  sekä  yhteisön  toimintaan  osallistumista  ja  vaikuttamista.

Tutkimuksemme  mukaan  kansalaisvaikuttaminen  kouluissa  osoittautui  pieniksi  asioiksi,  joita

pystytään  tutussa  kouluympäristössä  toteuttamaan.  Opettajan  tehtäväksi  taas  muotoutui

tutkimuksessamme  oppilaitten  rohkaiseminen,  tukeminen  sekä  heidän  toteuttamiensa  prosessien

ohjaaminen.  Osa  haastatelluista  opettajista  oli  huolissaan  siitä,  että  lapsilla  ja  nuorilla  ei

välttämättä  ole  luontaista  halua  vaikuttaa.  Tutkimukseemme  osallistuneet  opettajat  kokivat

suureksi haasteeksi saada kaikki mukaan vaikuttamaan ja toimimaan aktiivisesti koulussa.

”Sitte se halu vaikuttaa asioihin ei oo välttämättä kauheen sisäsyntystä, et se ei oo
olemassa  välttämättä  lapsella  ja  nuorella  vielä  itessään.  Et  se  pitää  se  tarve
herättää mun mielestä. Se on opettajan yks tehtävä, että osottaa niitä tilanteita, et
tää on semmonen asia, mihin sä voit vaikuttaa.” (Opettaja 4)

”Totta kai sitä aina miettii aikuisena, et onks tää niinku näennäisdemokratiaa. Et
kuinka sitte ne hiljaset saa äänensä kuuluviin.” (Opettaja 5)

Kysyimme  opettajilta,  millaisia  kansalaisia  he  toivovat  toiminnallaan  kasvattavan.  Opettajien

mielestä tärkeintä oli, että oppilaat oppivat vaikuttamaan omiin asioihinsa eivätkä vain valita niistä

tekemättä mitään asioiden hyväksi. Opettajat myös toivoivat, että oppilaat oppisivat arvostamaan
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sitä mitä heillä on  ja että he haluaisivat  toimia yhdessä. Eräs opettaja korosti  sitä, että oppilaalle

kehittyisi terve tapa itsensä ja oman toimintansa arvostamiseen.

”Ja semmosia omanarvon, itsetunnon kokisivat tärkeenä, että minä olen tärkeä ja
minä olemisella, sanomisella ja tekemisellä voin vaikuttaa asioihin.” (Opettaja 3)

11.3.1  Opettaja yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä luokassa

Tutkimuksessamme  ilmeni,  että  opettajien  mielestä  luokassa  tulee  herättää  keskustelua

yhteiskunnallisista asioista. Opettaja ei kuitenkaan haastattelujemme perusteella saanut tuoda esille

omaa poliittista mielipidettään, mutta muuten voi ottaa yhteiskunnallisesti kantaa. Eräs opettaja oli

sitä  mieltä,  että  vanhemmat  puuttuvat  asiaan,  jos  opettaja  luokassa  tuo  esille  puoluekantaansa.

Opettajan  tehtävänä  nähtiin  oppilaitten  keskustelun  tukeminen  kuitenkaan  syöttämättä  omia

mielipiteitään heille.

”Keskustelua voi ilman muuta herättää ja pitääki mun mielestä antaa semmoisia
tilaisuuksia  oppilaille  niinku  päästä  tuulettamaan  ajatuksia  ja  muodostamaan
mielipiteitä  ja  tukee  siinä  keskustelussa.  Mutta  semmoinen  mielipidesyöttäjä  tai
aivopesijä ei opettaja missään nimessä saa olla.” (Opettaja 4)

Syrjäläisen, Erosen ja Värrin (2006a, 280) tutkimuksessa opettajaksi opiskelevat olivat sitä mieltä,

että opettajasta näkyy ulospäin, onko hän sivistynyt  ja aktiivinen. Opettajaksi opiskelevat pitivät

arveluttavana  sitä,  jos  opettaja  aktivoi  oppilaitaan  toimimaan  yhteiskunnallisesti  ja  poliittisesti.

Yhteiskunnalliseen  vaikuttamiseen  ja  politiikkaan  liittyvät  puheenaiheet  koettiin  tulenaroiksi

koulussa. Opettajan kannattaa opiskelijoiden mielestä tyytyä työssään esittelemään vain kulttuuri,

harrastus ja vapaaehtoisjärjestötoimintaansa. (Syrjäläinen ym. 2006a, 280.)

Civictutkimuksen mukaan suomalaisista nuorista noin 31 % ei keskustellut koskaan Suomen

poliittisista tapahtumista opettajien kanssa. Noin 40 % keskusteli harvoin ja noin 27 % joskus tai

usein  maamme  politiikasta  opettajansa  kanssa.  Loput  eivät  osanneet  sanoa  kuinka  usein

keskustelivat. (Nurmi 2002, 79.) Kaiken kaikkiaan Civictutkimuksen mukaan Suomen nuorille oli

tyypillistä  vähäinen  yhteiskunnallinen  toiminta.  Tähän  voidaan  tarjota  selitykseksi  kouluissa

käytävän  poliittisen  keskustelun  vähäisyyttä.  (Suutarinen  2006c,  89.)  Tämä  tukee  myös

tutkimuksemme tuloksia, joiden mukaan politiikkaa ei luokassa kannattanut tuoda keskusteluun.

Yksi tutkimukseemme osallistunut opettaja oli vahvasti sitä mieltä, että opettajan täytyy ottaa

kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Jos opettaja on mukana politiikassa, kyseisen opettajan mukaan

opettajan ei tarvitse sitä luokassa piilottaa. Opettajan täytyy kuitenkin antaa lapsille vapaus valita

kanstansa, vaikka itse olisikin asiasta vahvasti jotakin mieltä.
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”Olipa  kyse  sitten  yhteiskunnallisista  ja  uskonnollisista  asioista  mun  mielestä
opettajan  täytyy  ja opettaja saa olla  rehellinen  ja kertoo oman mielipiteensä.  ja
pienillekin  lapsille  voi  sanoo,  et  on  olemassa  erilaisia  vakaumuksia  ja  erilaisia
ajatuksia  tästä  asiasta.  Mä  ehkä  vähän  arka  olen  ja  varoisin  vähän  semmosta,
ihan  selkeesti  poliittisten,  tarkoitan  niinku  puoluepoliittisten,  niinku  semmoisten
julkituomista.” (Opettaja 5)

Laitisen  ja  Nurmen  (2007,  24)  mukaan  poliittisen  kasvatuksen  voi  kokea  uhaksi  tai

mahdollisuudeksi.  Demokratia  ei  voi  toteutua,  jos  kansalaiset  eivät  toimi  aktiivisesti  tai

poliittisesti.  Kouluissa  suhtaudutaan  poliittiseen  kasvatukseen  varauksellisesti,  ongelmallista  on

etenkin  poliittisesti  sitoutunut  kasvatus.  (Laitinen  &  Nurmi  2007,  24.)  Laitinen  ja Nurmi  (2007,

24)  kirjoittavat,  että  jonkinasteista  poliittista  kasvatusta  tarvitaan,  koska  muuten  yhteiskunnan

yhteiset asiat eivät hoidu. Ahonen (2007, 37) on myös sitä mieltä, että kouluissa saa tuoda esille

jopa puoluepoliittisia tunnuksia. Hänen mukaansa käsitys siitä, että varsinkaan opettajat eivät saa

paljastaa  poliittista  kantaansa,  on  aikansa  elänyt.  Lain  mukaan  jokaisella  suomalaisella,  myös

opettajalla, on oikeus mielipiteeseen ja sen ilmaisemiseen. (Ahonen 2007, 37.)

11.3.2  Opettaja aktiivisen kansalaisen mallina

Syrjäläisen,  Erosen  ja  Värrin  (2006a,  280)  tutkimuksessa  opettajiksi  opiskelevat  kokivat

yhteiskunnallisen  vaikuttamisen  ennen  kaikkea  omalla  toiminnallaan  esimerkin  näyttämiseksi.

Opiskelijat ajattelivat, että opettajan tulee edelleen olla nuhteeton, puolueeton, hajuton ja mauton.

Toisaalta  pidettiin  mahdollisena,  että  opettaja  olisi  paikkakuntansa  suuri  kulttuuripersoona  ja

merkittävä vaikuttaja. Tutkimuksessa opiskelijat olivat sitä mieltä, että opettajan tehtävä on ohjata

oppilaitaan  sopiviin  harrastuksiin  ja  vaikuttaa  asenteisiin.  (Syrjäläinen  ym.  2006a,  280.)  Räihä

(2006,  230)  näkee  opettajaksi  opiskelevan  aktiivisena  suorittajana  eikä  vaikuttajana.  Opiskelijat

pitivät hänen mukaansa vaikuttamista vain esimerkin tai mallin näyttämisenä. (Räihä 2006, 230.)

Tutkimuksessamme  useat  opettajat  korostivat  aktiivisuuttaan  myös  omassa  luokassaan.

Opettajan  tehtävänä  pidettiin  aktiivisen  kansalaisen  mallin  näyttämistä  oppilaille.

Tutkimuksessamme  osa  opettajista  kertoi  tuovansa  luokassa  esille  omaa  osaamistaan  jossakin

harrastuksessa.  Näin  oppilaille  käy  ilmi,  että  opettaja  on  aktiivisesti  mukana  joissakin

harrastuksissa tai järjestöissä. Eräs tutkimukseemme osallistunut opettaja korosti, että opettajan on

toimittava  itse  niin  kuin  opettaa  ja  tätä  kautta  näytettävä  mallia  oppilailleen.  Jos  opettaja

esimerkiksi  opettaa,  että  ympäristö  on  pidettävä  siistinä,  niin  hän  myös  itse  näyttää  mallia

osallistumalla ympäristöstä huolehtimiseen.
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11.4  Koulu aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattajana

Kostiainen  (2007,  82)  kirjoittaa  koulun  yhteisöllisestä  toimintakulttuurista.  Tällainen

toimintakulttuuri  koostuu  arvoista,  asenteista  ja  toimintatavoista  eikä  se  ole  pelkästään  malli,

rakenne  tai  menetelmä.  Yhteisöllisen  toimintakulttuurin  keskeisenä  ajatuksena  on  se,  että

vuorovaikutustilanteessa  pitää  arvostaa  toisia,  sekä  aikuisia  että  lapsia.  Opettajan  tulee  voida

lähestyä  lasta  sekä  asiallisesti  että  ystävällisesti,  mutta  hänen  tulee  saada  näyttää  myös

suuttumuksen ja vihan tunteita. Jotta oppilaat voisivat toimia pitkäjänteisesti ja onnistuneesti, tulee

opettajan  olla  kiinnostunut  heidän  asioistaan  sekä  ottaa  vastuuta  toiminnasta.  (Kostiainen  2007,

82–83.)

”Ja sitte tommonen kansalais tai oppilasvaikuttaminen, ne molemmat niin, se on
niinku koko yhteisön juttu. Et se ei riitä koulussa, että on oppilaskunnan ohjaava
opettaja,  joka  tota  sitä  asiaa  vie  eteenpäin  ja  yrittää  ottaa  huomioon  niitä
oppilaitten mielipiteitä. Et se ei riitä vaan se on, se on niinku koko opettajakunnan
juttu,  et  se pitäis olla  semmonen asenneki,  että oppilaat on samanarvosia,  tasa
arvosia opettajien kanssa.” (Opettaja 4)

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa on kysymys pitkälti kasvattajan asenteista. Osallistumaan

oppii  vain  sillä,  että  saa kokemuksia  siitä.  Kouluihin  tarvitaan  toimintakulttuuri,  jossa  tietoisesti

tuetaan vastuun ottamista itsestä, muista ja ympäristöstä. (Kostiainen 2007, 71; ks. teoria.) Laitinen

ja Nurmi  (2007, 26–27) kertovat nuorten huomaavan helposti,  jos opettajat haluavat vain alistua

olosuhteisiin  eivätkä  muokata  niitä.  Näennäisaktivointi  ei  toimi,  sillä  koulun  johdon  ja

henkilökunnan tasaarvoinen suhtautuminen ja oma aktiivisuus tai niiden puuttuminen tunnistetaan

herkästi (Laitinen & Nurmi 2007, 26–27).

11.4.1  Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisen asema opetuksessa

ETGACEtutkimuksen  suomalaisista  elämäkerroista  kävi  ilmi,  että  koulu  oli  ristiriitainen

sosiaalistaja.  Opetussuunnitelmassa  korostui  kansalaistaitojen  opettaminen,  jolloin  olisi  voinut

ajatella, että koulussa oppilaat sekä oppisivat paljon aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä tietoja ja

taitoja  että  saisivat  osallistua  ja  vaikuttaa.  Elämänkerroissa  ei  juurikaan  tällaista  mainita.

Myöhemmät opinnot yliopistossa  eivät  myöskään  tukeneet aktiiviseksi kansalaiseksi  kasvamista.

Suurin  vaikutus oli  kouluinstituutioiden  ulkopuolisilla  yhteisöillä.  (Laitinen  &  Nurmi  2007,  17.)

Tutkimuksessamme  opettajat  olivat  toiveikkaita  siitä,  että  koulu  kasvattaisi  oppilaista  enemmän

yhäaktiivisimpia  kansalaisia.  Muutosta  ETGACEtutkimuksen  suomalaisiin  tuloksiin  on

tutkimustulostemme mukaan siis odotettavissa.
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Tutkimuksemme  osoitti  osan  opettajista  olevan  sitä  mieltä,  että  kaikki  opettajat  voivat

kasvattaa  oppilaista  aktiivisia  vaikuttajia,  kun  on  kiinnostunut  asiasta.  Myös  kollegoiden  tuki

koettiin  tärkeäksi  tekijäksi.  Opettajien  työtä  leimaava  kiire  saavuttaa  kaikki  opetussuunnitelman

tavoitteet  koettiin  ongelmaksi  kansalaisvaikuttamisen  opetuksen  kannalta.  Osa  tutkimukseemme

osallistuneista  opettajista  taas  oli  sitä  mieltä,  että  kaikki  opettajat  eivät  välttämättä  kiinnitä

aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamiseen  koulussa  huomiota,  koska  aihe  ei  ole  osa  jotakin

oppiainetta.

”Musta  tuntuu  jotenki,  et  ku  se  ei  oo  selkeesti  minkään  oppiaineen  osa  niin  se
varmaan  jää,  osalta menee  ihan ohi. Must  tuntuu,  et helposti  saa sellasen,  ehkä
vähän  turhankin  ruusuisen  kuvan,  et  ei  se  niin  kamalan  kummallista  oo.”
(Opettaja 1)

Eräs  tutkimukseemme  osallistunut  opettaja  koki  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattaminen  olevan

ennen  kaikkea  asennekysymys.  Tähän  liittyi  hänen  mukaansa  myös  oppimiskäsitys  siten,  että

opettajan  tulisi  osata  käyttää  yhteistoiminnallisia  menetelmiä.  Hän  uskoi,  että  lisäkoulutuksesta

olisi apua,  jotta yhteistoiminnalliset menetelmät omaksuttaisiin osaksi koulun arkea. Opettaja piti

aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamista koko yhteisön asiana ja siihen tulisi hänen mukaansa saada

kaikkialla koko opettajakunta aktiivisesti mukaan. Toinen haastattelemamme opettaja oli taas sitä

mieltä, että aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen on lähinnä oppilaskunnan ohjaavan opettajan

varassa.  Tätä  ajatusta  tukee  Sakari  Suutarisen  (2006a,  7)  näkemys,  jonka  mukaan  suomalaiset

opettajat  ovat  tietojen  ja  taitojen  opettamisessa  päteviä,  mutta  asenteiden  ja  toiminnan  kohdalla

heillä  olisi  parantamisen  varaa.  Opettajien  työssä  on  vielä  harvinaista,  että  toimintaa

suunniteltaisiin  yhdessä  oppilaitten  kanssa  tarkoituksena  vaikuttaa  kouluun  ja  yhteiskuntaan.

Tähän  suuntaan  tulisi  kuitenkin  pyrkiä  aktiivista  koulun  toimintakulttuuria  rakennettaessa.

(Suutarinen 2006a, 7.)

11.4.2  Oppilaan kehittyminen aktiiviseksi kansalaiseksi koulussa

Järvisen  (2007,  120)  mukaan  osallisuuteen  on  kasvettava.  Poliittisista  järjestelmistä  ja

äänestämisestä  kertominen  oppilaille  ei  riitä,  vaan  aktiiviseen  kansalaisuuteen  kasvaminen  on

syntymästä  alkava  prosessi.  Kodilla  on  suuri  merkitys  sosiaalistamisessa.  Koulun  tehtävänä  on

jatkaa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamista. Jos oppilas ei ole voinut ilmaista mielipidettään tai

hänelle ei ole annettu mahdollisuutta mielipiteen muodostamiseen, voi hänen olla hankalaa kertoa

kantaansa  yhteisistä  asioista.  Myönteiset  kokemukset  kannustavat  osallistumaan  ja  kuulematta

jääminen tuottaa turhautumista ja välinpitämättömyyttä. (Järvinen 2007, 120–121.)
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Tutkimukseemme  osallistuneiden  opettajien  mukaan  alakoulujen  oppilaat  olivat

kiinnostuneita vaikuttamaan vain itseään koskeviin asioihin. Esimerkiksi kouluun ja harrastuksiin

liittyvät  asiat  kiinnostivat,  mutta  kaupungin  tai  kunnan  tasolla  päätettäviin  asioihin  eivät

alakoululaiset  kokeneet  opettajien  mukaan  tarvetta  vaikuttaa.  Kotilainen  ja  Rantala  (2007,  129)

kirjoittavatkin,  että nuoret ovat kiinnostuneita  vaikuttamaan  vain  heitä koskeviin  ja kiinnostaviin

paikallisiin  asioihin.  Lasten  aktiivisuus  ei  tutkimuksessamme  opettajien  mukaan  suuntaudu  aina

muiden  hyvinvointiin  tai  yhteisten  asioiden  hoitamiseen.  Tutkimuksessamme  opettajat  kertoivat

oppilaitten  tekemien  parannusehdotusten  koskevan  arkipäiväisiä  asioita  kuten  leikkitelineitä  tai

koulun korjausta. Mahdottomien ideoiden ehdottaminen, kuten karkkien tuominen kouluun, limsa

automaatin  hankkiminen  tai  suihkulähteen  saaminen  koulun  pihalle,  osoittautuivat  haastateltujen

opettajien puheissa tyypillisiksi alakouluikäisille oppilaille.

Aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvaminen  vaatii  vastuun  ottamista  yhteisistä  tavaroista  ja

ilmapiirin  toimivuudesta.  Kostiainen  (2007,  73)  kirjoittaa  fyysisen  oppimisympäristön  tukevan

lapsen kasvua  ja  oppimista,  jos  se on  valmisteltu  pedagogisin perustein  sopivaksi  tietynikäiselle

lapsiryhmälle.  Tällöin  oppilaat  oppivat  myös  huolehtimaan  ympäristöstään.  Jo  pienet  oppilaat

osaavat huolehtia materiaalit  ja välineet omalle paikalleen,  jos niille on luokassa osoitettu selkeät

paikat. (Kostiainen 2007, 73.)

Tutkimuksemme  mukaan  oppilaan  kasvussa  aktiiviseksi  kansalaiseksi  on  tärkeää,  että

oppilas  huomaa,  ettei  valittaminen  auta.  Hänen  on  opittava  pohtimaan,  miten  asiaan  voisi

vaikuttaa.

”Kyllä se on sitä,  että sitten oikeesti  vastataan yhteisistä asioista eikä olla niitä
perässähiihtäjiä. Vaikuta, älä valita!” (Opettaja 2)

Useat  tutkimukseen  osallistuneista  opettajista  olivat  sitä  mieltä,  että  aktiiviseksi  kansalaiseksi

kasvamista  on  harjoiteltava  jo  ensimmäisestä  luokasta  lähtien.  Pienillä  oppilailla  on  heidän

mukaansa  paljon  rohkeutta  ja  intoa  kysellä  asioista  sekä  olla  mukana  toiminnassa.  Vanhempi

oppilas taas nähtiin passiivisempana, sillä hän ei välttämättä jaksa kiinnostua vaikuttamisesta,  jos

ei  ole  sitä  pienestä  pitäen  harjoitellut.  Eräs  opettaja  pohti,  että  mitä  voitaisiin  tehdä  ja  mihin

voitaisiin tarttua, että lapsen vaikuttamisenhalu säilyisi vielä murrosikäisenä.

Kostiainen  (2007,  83)  kirjoittaa  osallistumisen  olevan  ennen  kaikkea  asenteesta  kiinni.

Oppilaat osallistuessaan ymmärtävät, että jokaisella on omia mielipiteitä, mutta aina oma tahto ei

toteudu.  Osallistuminen  ei  ole  kiinni  oppilaan  persoonallisuudesta,  sillä  sekä  hiljaiset  että

sanavalmiimmat  oppilaat  voivat  osallistua.  Toiminnalla  pyritään  siihen,  että  oppilas  kasvaa

välittämään sekä omista, kaverin että koko yhteisön asioista. (Kostiainen 2007, 83.)
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11.4.3  Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntien  avulla  taataan  kaikille  oppilaille  mahdollisuus  osallistua.  Kouludemokratia  on

todellista kuitenkin vasta sitten, kun kouluyhteisön kaikki  jäsenet saavat päättää tärkeistä asioista.

Kouludemokratia  ja  oppilaskuntatoiminnan  mahdollistuminen  edellyttävät  koulun  johdolta

muutamia  asioita.  Oppilaskunta  tarvitsee  toimiakseen  kokoontumispaikan  ja  aikaa  sekä

opettajakunnan  suopeaa  suhtautumista.  Koulun  johdon  täytyy  lisäksi  hyväksyä  se,  että

oppilaskunta  haluaa  vaikuttaa  oikeisiin  asioihin.  Tämä  edellyttää  johdolta  neuvottelua

oppilaskunnan kanssa heidän toiveistaan ja odotuksistaan. (Ahonen 2007, 48–49.)

”Kuulen  myöskin  niinkun  vastaavasti  erilaisia  kommentteja  eri  kouluista,  että
opettajakunta on vastaan. Kyllä se sillon syö miestä  ja koko tätä ideaa. Että  tää
on  ihan villi  länsi siinä mielessä, että on erilaisia kulttuureja,  jossakin se  toimii
hyvin, jossakin huonosti.” (Opettaja 2)

Tutkimuksessamme  oppilaskuntatoiminta  alakouluissa  osoittautui  yleiseksi  ja  melko  aktiiviseksi,

tavoitteelliseksi  ja  hyvin  organisoiduksi  toiminnaksi.  Oppilaskuntaa  voidaan  tutkimuksemme

mukaan  pitää  yleisimpänä  ja  merkittävämpänä  osana  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattavaa

koulukulttuuria.  Haastatteluissa  kaikki  opettajat  kertoivat,  että  heidän  koulussaan  toimi

oppilaskunta.  Joissakin kouluissa  toiminta oli  nuorempaa kuin  toisissa. Nuorissa oppilaskunnissa

toiminta oli  vielä  harjoittelua,  ja  se vakiinnutti paikkaansa koulun  toimintakulttuurissa.  Joissakin

kouluissa  oppilaskunnassa  oli  mukana  oppilaita  jokaiselta  luokkaasteelta,  joissakin  vain

vanhempia  oppilaita.  Eriikäisille  oppilaille  asetettiin  erilaiset  tavoitteet  oppilaskunnassa

toimimiseen,  esimerkiksi  ensimmäisten  luokkien  oppilaitten  tavoitteena  oli  muistaa  tulla

kokouksiin.  Joissakin  kouluissa  oppilaskuntatoimintaan  käytettiin  paljon  aikaa,  ja  oppilaskunta

kokoontui  säännöllisesti.  Yhdessä  koulussa  ohjaava  opettaja  poti  huonoa  omaatuntoa

oppilaskuntatoiminnan epäsäännöllisyydestä, vaikka toimintaa oli ollut koululla jo pitkään.

Oppilaskunnassa  käsiteltiin  tutkimuksemme  mukaan  ensisijaisesti  koulun  asioita.

Käsiteltävät  asiat  saattoivat  olla  lähtöisin  opettajilta  tai  koulun  muilta  oppilailta.

Tutkimuksessamme  ilmeni,  että oppilaskunnan hallituksessa harjoiteltiin  vastuullisuutta,  asioiden

jäsentämistä  ja  järkevien  ehdotusten  esittämistä.  Oppilaskunnan  hallituksen  toimintaan  kuului

erilaisten  tapahtumien  järjestäminen  esimerkiksi  yhteistyössä  vanhempainyhdistyksen  kanssa.

Useat  tutkimuksessa mukana olleet opettajat mainitsivat vertaistoiminnan hyvänä keinona valvoa

sääntöjen noudattamista. Tällä haastatellut tarkoittivat sitä, että oppilaskunnan hallituksen  jäsenet

voivat muun muassa valvoa oppilaitten liikennekäyttäytymistä. Opettajien mukaan oppilaat pitivät
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valvontaa  merkityksellisenä  ja  tehokkaana,  koska  asioihin  puuttui  samanikäinen.  Kysyimme

opettajilta, kuinka paljon opettaja heidän mielestään vaikuttaa oppilaskuntatoimintaan.

”Aika paljon vielä  tässä vaiheessa. Että  tää on niin  tuoretta  tää  toiminta  täällä
alakoulussa  ja  sitte  ku,  ennen  ku  syntyy  se  semmonen  kulttuuri,  tietty
oppilaskuntakulttuuri,  hallituskulttuuri,  niin  hirveen  paljon  ohjaava  opettaja  ku
on siinä sitä niinku määrittelemässä. Et ihan liikaa mun mielestä.” (Opettaja 4)

Oppilaskunnan  ohjaavalta  opettajalta  odotetaan  hienovaraista  suhtautumista  oppilaskunnan

hallitukseen.  Opettajan  täytyy  huolehtia  oppilaskunnan  hallituksen  toiminnan  käynnistymisestä,

mutta hän ei saa ottaa johtajan roolia. Opettajalta vaaditaan asiantuntemusta päätösten ja toiminnan

laillisuudesta.  Hän  ei  kuitenkaan  saa  vaikuttaa  oppilaskunnan  päätöksentekoon.  (Ahonen  2007,

48.)

”Kyllä  mun  on  tämmösenä  kovapuheisena  ihmisenä  vaikeeta  pitää  kokouksissa
suutani kiinni ja antaa lasten puhua, et se on, se on tosi vaikeeta.” (Opettaja 4)

Ahonen (2007, 48–49) mainitsee oppilaskunnan ohjaavalle opettajalle seuraavia tehtäviä: Ohjaava

opettaja  laatii  yhdessä hallituksen kanssa  toimintasuunnitelman  ja aikataulun sekä  huolehtii  siitä,

että puheenjohtaja  ja sihteeri  järjestävät kokouksia säännöllisesti. Ohjaava opettaja myös kehittää

yhteistyötä oppilaskunnan ja opettajien välillä. (Ahonen 2007, 49.)

Jokaisessa koulussa,  josta opettaja osallistui  tutkimukseemme, oli  jokin keino,  jolla koulun

kaikki  oppilaat  saattoivat  saada  äänensä  kuuluville.  Kolmessa  koulussa  oli  käytössä  jatkuvan

vaikuttamisen  malli,  ja  kahdessa  koulussa  jokaisessa  luokassa  olivat  oppilaskuntavihot.

Muutamassa  koulussa  noudatettiin  jatkuvan  vaikuttamisen  mallia.  Tämä  malli  takaa  kaikille

oppilaille  mahdollisuuden  vaikuttaa  ja  ehdotusten  läpikäymisen  päätökseen  asti.  Jatkuvan

vaikuttamisen  mallia  noudattavilla  kouluilla  oli  seinällä  näkyvillä  taulu,  jossa  oli  lokeroita

aloitteille, käsiteltävissä oleville asioille ja oppilaskunnan hallituksen tekemille päätöksille.

Kouluissa,  joissa oli käytössä oppilaskuntavihot, huolehdittiin siitä, että ne olivat koko ajan

esillä  luokassa,  jotta  oppilaat  kirjoittaisivat  niihin  ehdotuksiaan.  Haastattelemamme  opettajat

kertoivat,  että  oppilaat  kirjoittavat  näihin  helposti  monta  sivua  älyttömiä  ehdotuksia,  jotka

kuitenkin vähenevät luokan oppilaskunnan hallituksen edustajan kertoessa, että ehdotuksia ei edes

käsitelty  kokouksessa.  Oppilaskuntavihko  on  helppo  keino  yrittää  saada  kaikki  oppilaat

osallistumaan koulun oppilaskuntakulttuuriin. Nousiaisen ja Piekkarin (2005, 50) mukaan kaikilla

koulun  oppilailla  tulee  olla  mahdollisuus  vaikuttaa  koulun  asioihin.  Tämän  asian  tiedostaminen

vaatii  opettajilta  ja  oppilaskunnan  hallitukselta  tiedottamista.  Oppilaille  tulee  antaa  tietoa  heidän

vaikuttamismahdollisuuksistaan koulussa. (Nousiainen & Piekkari 2005, 50.)
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11.4.4  Didaktisia keinoja kasvattaa oppilaita aktiivisiksi toimijoiksi

Tutkimuksessamme  ilmeni,  että  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattaminen  näkyy  kouluissa

konkreettisesti  paitsi  oppilaskuntatoimintana  myös  yhteistyönä  eri  tahojen  kanssa  sekä

yhteistoiminnallisten ja osallisuutta kehittävien menetelmien käyttönä opetuksessa. Näillä keinoilla

haastattelemamme  opettajat  pyrkivät  antamaan  oppilaille  tilaa  toimia  niin  kuin  he  itse  haluavat.

Samalla  he  jättäytyvät  itse  vain  toiminnan  ohjaajiksi.  Laitisen  ja  Nurmen  (2007,  27)  mukaan

aktiiviseksi  kansalaiseksi  ei  opita  kirjoista  lukemalla.  Taito  kehittyy  ensisijaisesti  kokemuksen

kautta  vaatien  ruumiillista  tai  virtuaalista  läsnäoloa.  Erityisesti  10–20vuotiaana  koettu

osallistuminen on ratkaiseva tekijä myöhemmälle kehitykselle. Tämänikäiset tarvitsevat yhteisöjä,

joissa voi turvallisesti vaikuttaa ja osallistua. (Laitinen & Nurmi 2007, 27–28.)

Tutkittavista opettajista kolme mainitsi erilaisia koulun yhteistyötahoja. Yhdessä koulussa oli

panostettu erityisesti erilaisiin vierailuihin. Yleisimmiksi koulujen yhteistyötahoiksi osoittautuivat

seurakunta  ja  kaupunki  sekä  sen  nuorisotoimi.  Muita  tahoja  olivat  esimerkiksi  erilaiset

liikuntajärjestöt,  kirjailijat,  taiteilijat  sekä  yhteisöt,  jotka  järjestävät  lapsille  ja  nuorille

kulttuuritoimintaa. Pulkkinen (Järvinen 2007, 121) on tutkinut tekijöitä,  jotka vaikuttavat nuorten

hyvinvointiin.  Hyvinvointia  rakentaa  erityisesti  sosiaalinen  alkupääoma,  joka  muodostuu

turvallisista  vuorovaikutusverkostoista,  joihin  myös  koulu  kuuluu.  Sosiaalinen  pääoma  on

olennainen osa osallisuutta, vastuunottoa  ja yhteiskunnallista osallistumista. Jotta turvataan lasten

ja nuorten tasapainoinen kehitys, on huolehdittava sosiaalisen pääoman kartuttamisesta. Koulun on

tarjottava  nuorille  mahdollisuuksia  verkostoitua,  mikä  edellyttää  yhteistyön  tekemistä  eri

järjestöjen kanssa. (Järvinen 2007, 121.)

Aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvaessa  on  hyödyllistä,  jos  koululla  tai  luokalla  on  jokin

kontakti hyvää hallintoa noudattavaan viranomaistahoon. Tällöin oppilaat saavat mallin avoimesta

toiminnasta,  jossa  kaikki  osallistuvat  päätöksentekoon.  (Laitinen  &  Nurmi  2007,  28.)  Haikkola

(Laitinen & Nurmi 2007, 28) tutki päättäjätapaamisiin osallistuneiden nuorten mielipiteitä. Nuoret

eivät olleet kokeneet tapaamisessa osallisuuden tunnetta vaan he olivat turhautuneita, koska heillä

ei  ollut  oikeasti  vaikutusvaltaa  käsiteltävinä  olleisiin  asioihin.  Onnistumisen  elämyksiä  koettiin

vain,  kun  nuoret  kokivat  olleensa  tasavertaisia  keskustelukumppaneiden  kanssa.  (Laitinen  &

Nurmi  2007,  28.)  Tutkimuksessamme  opettajat  pitivät  tärkeänä,  että  oppilaille  järjestetään

mahdollisuuksia  kysyä  itse  kysymyksiä  tärkeiltä  vaikuttajilta.  Oppilaat  pääsevät  näin  itse

esittämään päättäjille ennalta  mietittyjä,  itseä askarruttavia kysymyksiä. Tässä vaiheessa opettaja

usein  ohjaa  erityisesti  pienempiä  oppilaita  pohtimaan  millaisia  kysymyksiä  on  järkevää  esittää.
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Näin oppilaat  saavat omakohtaisen kokemuksen  tärkeän päättäjän kanssa keskustelemisesta  sekä

aktiivisen vaikuttajan mallin. Parhaimmillaan he ymmärtävät, miksi vaikuttaminen kannattaa.

Tutkimukseemme  osallistuneet  opettajat  käyttivät  osallisuuteen  kasvattavina  menetelminä

esimerkiksi  yhteistoiminnallisia  keskusteluja,  koulun  toiminnan  suunnittelua,  vastuualueiden

antamista  sekä  jo  edellä  mainittua  rehtorin  tai  kaupunginjohtajan  kyselytuntia.  Eräs

haastattelemamme  opettaja  kertoi  luokkansa  pitävän  viikkokokouksia,  joissa  pohditaan  luokan

akuutteja  asioita,  kuten  työrauhan  parantamista  tai  seuraavan  luettavan  kirjan  valitsemista.

Opettajat  pitivät  tärkeänä  sitä,  että  oppilaat  saavat  suunnitella  koulun  seuraavaa  lukuvuotta,  sen

teemaa  ja  juhlia.  Myös  luokissa  suunniteltiin  aktiivisesti  oppilaiden  kesken  erilaisia  tulevia

tapahtumia, kuten retkiä tai vierailuja. Mitä isompia oppilaat olivat, sitä enemmän opettaja saattoi

antaa heille vastuuta toiminnan suunnittelusta ja siirtyä itse päätösten tekijästä ohjaajan rooliin.

”Meil oli  leirikoulu kuudennen luokan kans nytte pari viikkoo sitten. Ni oppilaat
ite teki kaiken. Tai no ei voi nyt sanoo kaiken, et mä olin takaalalla sillä tavalla
tukemassa  ja  ohjaamassa  sitä  et  mihinkä,  että  kohteitten  valinnassa,  rahan
hankinnassa, sääntöjen tekemisessä, huonejaon tekemisessä, matkasuunnittelussa.
Ihan niinku alusta  loppuun asti arvioimassa. Ni oppilaat  teki  ite mahollisimman
paljon, että mun rooli oli tukee ja ohjata sitä prosessia vaan.” (Opettaja 4)

Tampereen  Karosen koulussa oppilaille on annettu erilaisia  vastuutehtäviä  iän  mukaan. Tehtävät

liittyvät  siistimiseen,  välituntivalvontaan  sekä  keittiössä  auttamiseen.  Tehtävät  on  tehty

houkutteleviksi  sekä  mieluisiksi,  ja  ne  ovat  ohjeistettu  hyvin.  Koulu  tekee  myös  yhteistyötä

esimerkiksi luontokoulun ja vanhainkotien kanssa. Luokat ovat lisäksi ideoineet tapahtumia, jotka

on toteutettu yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa.  (Kostiainen 2007, 84.) Tutkimuksessamme

useat opettajat mainitsivat vastuun antamisen oppilaille. Eräs opettaja mainitsi vastuun jakamisesta

esimerkiksi  sen,  että  oppilaskunnan  hallituksessa  jäsenillä  on  eri  vastuualueita.  Eräät  oppilaat

vastasivat koulun juhlien järjestämisestä, toiset oppilaskunnan hallituksen kokousten järjestelyistä.

Haastattelemamme opettajan mukaan oli tärkeää, että vastuu jakautuisi melko tasaisesti ja oppilaat

osallistuisivat  itselleen  mieleisiin  asioihin  ottaen  niistä  vastuuta.  Kyseisen  opettajan  omassa

luokassa  sama  vastuun  jakautuminen  toimi  siten,  että  toiset  oppilaat  auttoivat  opettajaa

valmistelemaan  esimerkiksi  liikunnantunteja,  toiset  oppilaat  kuvaamataidon  tunteja.  Opettaja

kertoi myös hänen luokallaan olleen äänestyksellä valitut isäntä  ja emäntä, jotka ottivat enemmän

vastuuta  luokan  toiminnasta.  Esimerkiksi  vierailujen  yhteydessä  heillä  oli  erityistehtäviä

hoidettavanaan. Sama opettaja oli kuitenkin  sitä  mieltä,  että vastuun ottaminen  ja oppilaskunnan

hallituksessa toimiminen on oppilaille rankkaa ja he joutuvat kasvamaan isoksi nopeasti vastuun ja

tehtävien lisääntyessä.



69

”Että  on  tää  tavallaan  raskas  homma  myös.  Että  niiden  täytyy  niinkun  kasvaa
aikuisiks vähän niinkun liian aikaisin. Että se oikeesti vaatii niiltä  tosi paljon ja
sitten  sovituista  aikatauluista  kiinnipitäminen  on  tämmöselle  alakoululaiselle
vaikee juttu.” (Opettaja 2)

Tutkimuksemme  mukaan  opettajat  suosivat  yhteistoiminnallisista  menetelmistä  eniten  erilaisten

keskustelujen  käymistä  luokissa.  Heidän  mukaansa  oli  tärkeää,  että  keskustelut  käytiin  pienissä

”porinaryhmissä”,  jolloin  kaikki  oppilaat  pääsivät  mukaan.  Opettajat  käyttivät  ”porinaryhmien”

keskusteluja  purettaessa  erilaisia  osallisuutta  ja  kriittisyyttä  kehittäviä  menetelmiä  esimerkiksi

”akvaariokeskustelulla”,  jolloin  muut  kuuntelevat  aktiivisesti.  Muita  yhteistoiminnallisia

menetelmiä opettajien  mukaan olivat esimerkiksi  ryhmätöiden  tekeminen,  jotka purettiin kaikkia

oppilaita osallistavalla tavalla kuten ”posterikävelyllä”.

11.5  Opettajien käsityksiä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman
merkityksestä kouluissa

Kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  yhtenä  tavoitteena  oli  tukea  lasten  ja  nuorten  kasvua

aktiiviseen  ja  kriittiseen  kansalaisuuteen  kouluissa  ja  oppilaitoksissa  (Valtioneuvosto  2003).

Tutkimuksessamme  ilmeni, että kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma on vaikuttanut koulujen

toimintaan  positiivisesti  ja  lisännyt  oppilaskuntatoiminnan  merkityksellisyyttä.  Aiemmin

totesimme  usean  tutkimukseen  osallistuneen  opettajan  kokeneen  kansalaisvaikuttamisen

politiikkaohjelman tukeneen yhteiskunnallisen opettajuuden kehittymistä esimerkiksi koulutuksen

vuoksi.  Tutkimuksemme  mukaan  opettajat  pitivät  tärkeänä  sitä,  että  kansalaisvaikuttamisen

politiikkaohjelman  ansiosta  oppilaskunnan  ohjaavana  opettajana  toimimisesta  saa  nyt  rahallista

korvausta  sekä  materiaalia  ja  ohjeita  on  käytettävissä  enemmän.  Haastatellut  opettajat  pitivät

positiivisena asiana myös sitä, että aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen nähdään tänä päivänä

tärkeänä osana koulujen toimintaa.

11.5.1  Koulun opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) yhtenä aihekokonaisuutena

on ”osallistuva  kansalaisuus  ja  yrittäjyys”.  Aihekokonaisuus  määrittelee,  että  oppilaitten

osallisuutta  koulun  toimintaan  tulisi  tukea  ja  kehittää.  (Opetushallitus  2004.)  Tutkimukseemme

osallistuneet  opettajat  noudattivat  kaupungin  opetussuunnitelmaa,  jossa  ilmenee

aihekokonaisuuden  ”osallistuva  kansalaisuus  ja  yrittäjyys”  kuntakohtaiset  sisällöt  ja  tavoitteet.

Haastateltujen  opettajien  mukaan  tämä  aihekokonaisuus  näkyy  jollakin  tavalla  koulujen  omissa
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opetussuunnitelmissa.  Muutamassa  koulussa  opetussuunnitelmaan  oli  määritelty  oppilaskunnan

toimintaa  ja  jäsenten  valintaa  koskevia  seikkoja  tai  listattu  koulun  yhteistyökumppaneita.

Tutkimuksemme osoitti,  että  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden  aihekokonaisuuden

toteuttaminen  kouluissa  oli  hyvin  vaihtelevaa.  Joissakin  kouluissa  opetussuunnitelmaan  ei  ollut

tehty  osallistuvan  kansalaisuuden  omia  tavoitteita  tai  sisältöjä  vaan  koulussa  noudatettiin

kaupungin  opetussuunnitelmaa.  Joissakin  kouluissa  opetussuunnitelmassa  mainittiin

oppilaskunnasta  ja  eräässä  koulussa  opetussuunnitelmaan  oli  hyvin  tarkkaan  avattu  osallistuvan

kansalaisuuden aihekokonaisuutta. Osallistuva kansalaisuus saattoi olla myös luonteva osa koulun

arkea ja eri oppiaineita.

”Aihekokonaisuus on sinne opetussuunnitelmaan aukastu niinku tosi tarkkaan ja
sie on on niinku määritelty jopa osallisuuden tasot ja semmoset että. Et sen avulla
pystys arvioimaanki  sitä meiän koulun toimintakulttuuria, et kuinka osallistavaa
se on, mutta tota mä en sit tiedä kuinka se käytännössä meillä toteutuu. Että siellä
on sanottu kauniita asioita ja ajatuksia, mutta  sinne on vielä pitkä matka. Siellä
on tavallaan semmonen visio, mitä kohti ollaan menossa, mutta se ei todellakaan
toteudu tällä hetkellä niinku.” (Opettaja 4)

”Siinä  toiminnassa  näkyy  must  sillä  tavalla  näkyy  se  kansalaisvaikuttamisen
opetussuunnitelma,  et  se  on  pyritty  nostamaan  oikeesti  siihen  arjen  tasolla
tämmösissä jutuissa.” (Opettaja 5)

11.5.2  Opettajan työ

Tutkimuksessamme  jokainen  haastattelemistamme  opettajista  oli  sitä  mieltä,  että

kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelma  on  jollain  hyvällä  tavalla  vaikuttanut  heidän  työhönsä.

Yksi opettaja kuitenkin totesi, että on monia opettajia,  jotka eivät ole kiinnostuneita aihealueesta

eivätkä  ole  osallistuneet  koulutuksiin  eivätkä  näin  ollen  tunne  politiikkaohjelmaa.

Tutkimuksessamme  kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  myönteisistä  seurauksista

kouluissa mainittiin rahallinen tuki,  lain antama oikeutus toiminnalle, merkityksen  ja arvostuksen

lisääntyminen,  toimintaan  panostaminen  hallinnolliselta  tasolta  sekä  aiheen  tuominen  julkiseen

keskusteluun.

Kaksi  tutkimukseemme  osallistunutta  opettajaa  mainitsi,  että  ohjelman  myötä  on  saatu

rahallista  tukea  erilaisiin  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvua  tukeviin  hankkeisiin.  Haastateltavat

mainitsivat  myös  merkittävänä  parannuksena  sen,  että oppilaskunnan  ohjaavan  opettajan  tehtävä

on nyt palkallista joissain kouluissa. Haastattelujen perusteella rahallinen korvaus ja tuki  lisäsivät

aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisen  toimintamahdollisuuksia  koulussa.  Kysyessämme
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opettajilta  sitä,  miten politiikkaohjelma on vaikuttanut kouluihin  ja  työhön,  eräs opettaja painotti

sitä, että nyt laki määrää että oppilaille on annettava mahdollisuuksia tulla kuulluksi koulussa.

”On ollu suuri vaikutus, koska sen jälkeen nää jutut tuli palkallisiks, sen jälkeen
nää tuli niinku pakollisiks. Et laki määrää, et oppilaita on kuunneltava, et mä mä
voin  jo  pelkästään  sen  asian  taakse  mennä,  jos  joku  kollega  tulee  vaikka
niuhottaan mulle.” (Opettaja 2)

Tutkimukseemme  osallistuneet  kaksi  opettajaa  taas  toivat  esille  näkökulman,  jonka  mukaan

politiikkaohjelma  nosti  kansalaisvaikuttamisen  esille  ja  teki  aktiiviseksi  kansalaiseksi

kasvattamisesta  tärkeämmän  osaalueen  kouluissa.  Toinen  näistä  opettajista  perusteli  kantaansa

sillä, että toimintaan panostetaan nykyisin enemmän, siihen saa ohjeita, aiheita ja materiaalia eikä

toiminnassa  tyydytä  vain  puuhasteluun.  Toinen  opettajista  oli  taas  sitä  mieltä,  että  aktiiviseksi

kansalaiseksi  kasvattamisesta  on  pidettävä  tietoisesti  kiinni  ja  järjestettävä  oppilaille

mahdollisuuksia  vaikuttaa  asioihin.  Haastattelemamme  opettajan  mukaan  oppilaitten  tulisi  saada

tehdä  oikeasti  päätöksiä,  joilla  on  merkitystä  koulussa.  Opettaja  korosti,  että  koulussa  ei  saisi

tyytyä näennäisdemokratiaan.

11.6  Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisen tulevaisuus

Tutkimuksessamme  haastateltujen  opettajien  käsitykset  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisen

jatkumisesta  kouluissa  vaihtelivat.  Osa  opettajista  oli  sitä  mieltä,  että  aktiiviseksi  kasvattaminen

jatkuu tulevaisuudessa. Osa haastatelluista suhtautui tulevaisuuteen skeptisemmin ja epäili uusien

suuntausten  syrjäyttävän  edelliset,  kuten  aiemmin  monen  aiheen  kohdalla  on  käynyt.

Haastattelemamme  opettajat  perustelivat  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisen  jatkumista

tulevaisuudessa  sillä,  että  politiikoilla  ja  päättäjillä  on  vahvat  intressit  jatkaa  aktiiviseksi

kansalaiseksi  kasvun  painottamista  kouluissa,  jotta  kansalaisten  äänestysaktiivisuus  saataisiin

korkeammalle  tasolle.  Lisäksi  tutkimuksessamme  ilmeni,  että  opettajat  uskovat  osallisuuteen

kasvattavan  toiminnan  jatkuvan  kouluissa,  koska  perusopetuslakia  on  muutettu  siten,  että  siinä

määrätään  oppilaiden  kuulemisesta.  Tutkimuksemme  perusteella  osallistuvan  koulukulttuurin

painotus  jatkuu  myös  siitä  syystä,  että  Suomi  menestyi  huonosti  kansainvälisessä

kouluviihtyvyystutkimuksessa.  Tutkimukseemme  osallistuneiden  opettajien  mielestä

kouluviihtyvyys  paranisi,  jos  oppilaat  saisivat  vaikuttaa  heille  merkityksellisiin  asioihin.  Eräs

opettaja oli sitä mieltä, että uudet välineet, kuten internet, voivat  lisätä aktiiviseksi kasvattamisen

suosiota.
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Tutkimuksemme  mukaan  osa  opettajista  suhtautui  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisen

tulevaisuuteen kouluissa varauksella. Yksi haastattelemistamme opettajista pelkäsi, että osallistuva

toiminta kouluissa jää uusien suuntausten jalkoihin. Eräs opettaja toi esille kantansa, jonka mukaan

hän ei usko opettajien kasvattavan tulevaisuudessa aktiivisia kansalaisia, jos eivät ole sitä nytkään

tehneet.

Pääasiassa tutkimuksemme osoitti opettajien kuitenkin suhtautuvan positiivisesti siihen, että

aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattaminen  jatkuu  tulevaisuudessa.  Tutkimukseemme  osallistuneet

opettajat  uskoivat,  että  nuoret  opettajat  kasvattavat  aktiivisia  oppilaita  ja  pitävät  asiaa  tärkeänä,

koska  heidän  koulutuksessaan  kansalaisvaikuttamista  on  tuotu  esille.  Tutkimuksestamme  nousi

myös esille  mielenkiintoinen  havainto siitä,  miten päättäjien asettamat tavoitteet koulutukselle  ja

tavoitteiden mahdollisuudet toteutua käytännössä eivät aina kohtaa.

”Mut  täs on sit semmonen, mä en malta olla sanomatta,  tämmönen pieni jotenki
ristiriita.  Et  näistä  ohjelmista  kyllä  puhutaan  ja  nää  poliitikot  ja  päättäjät  on
niistä huolissaan ja valtioneuvostot ja kaikki tekee päätöksiä. Mut siitä huolimatta
samanaikaisesti  ei  välttämättä  nähdä  huolta  esimerkiks  luokkakokojen
kasvamisesta.  Kuinka  sä  kasvatat  aktiivisia  kansalaisia,  jos  ei  me  aikuisetkaan
puhuta,  jos  meitä  on  hirveen  monta  vierasta  ihmistä  keskenään.  Et  se  vaatii
semmosen  sopivan  kokosen,  turvallisen  ryhmän,  jossa  voi  kasvaa  ihminen,  joka
uskaltaa vaikuttaa ja tehdä itsenäisii päätöksii.” (Opettaja 5)

Aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisen  tulevaisuus  on  pitkälti  yhteydessä  opettajankoulutuksen

muutokseen  ja  kehittämiseen.  Tutkimuksessamme  ilmeni,  että  nuorien  opettajien  odotetaan

jatkavan  kansalaisvaikuttamisen  painotusta  opetuksessaan.  Syrjäläisen,  Erosen  ja  Värrin  (2006a,

83)  tutkimuksessa  luokanopettajaksi opiskelevat  toivoivat  koulutukseensa  muutosta.  He kokivat,

että  koulutuksessa  tulisi  olla  enemmän  kriittiseen  ajatteluun  innostavaa  ainesta.  He  myös

ajattelivat,  että  opettajan  yhteiskunnallista  roolia  tulisi  pitää  keskusteluissa  esillä.  Opiskelijat

haluaisivat kehittää koulutusta muun muassa siten, että aktiiviset opiskelijat saisivat toiminnastaan

opintopisteitä  ja  että  opiskelijoiden  omille  projekteille  annettaisiin  tilaa.  Opiskelijat  toivoivat

myös,  että  heitä  kuultaisiin  enemmän  koulutusta  kehitettäessä.  (Syrjäläinen  ym.  2006a,  83,  89.)

Opettajankoulutus  ei  anna  eväitä  aktiivisen  kansalaisen  ja  yhteiskunnallisen  opettajuuden

kehittymiselle (Syrjäläinen ym. 2006a, 288–289).
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12   TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

12.1  Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden ja yleistettävyyden
tarkastelusta

Jokaisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulee arvioida. Perinteisesti tähän arviointiin on

käytetty termejä reliaabelius ja validius. (Hirsjärvi ym. 2007, 227.) Nämä termit kuitenkin sopivat

paremmin  kvantitatiivisen  tutkimuksen  luotettavuuden  ja  pätevyyden  tarkasteluun,  sillä

kvalitatiivisen  tutkimuksen  luotettavuutta  ja  pätevyyttä  ei  voi  arvioida  aivan  samoilla  keinoilla

kuin kvantitatiivisen tutkimuksen. (Saaranen & Puusniekka 2006). Reliabiliteetilla ja validiteetilla

varmistetaan  se,  että  tutkimus  kuvaa  objektiivista  totuutta  ja  todellisuutta  (Hirsjärvi  &  Hurme

2000,  185).  Omassa  tutkimuksessamme  emme  pyri  objektiivisuuteen  ja  tilastollisiin

merkitsevyyksiin,  vaan  pyrimme  löytämään  laadullisia  eroja  ja  yhteneväisyyksiä,  jotka  ovat

subjektiivisia.

Kvalitatiivisten  tutkimusten tulokset ovat syvällisiä, mutta niitä ei voida yleistää. Tärkeintä

onkin  selittää  ilmiö  ja  tehdä  se  ymmärrettäväksi.  (Alasuutari  1994,  203,  209.)  Laadullisessa

tutkimuksessa  ongelma  yleistettävyydestä  ratkaistaan  usein  niin,  että  viitataan  paljon  muuhun

tutkimukseen  ja  tilastotietoihin  (Alasuutari  1994,  217).    Alasuutarin  (1994,  222)  mukaan

kvalitatiivisen  tutkimuksen  yhteydessä  ei  pitäisi  puhua  yleistämisestä,  vaan  siitä,  millä  tavoin

tutkija  yhdistää  tai  suhteuttaa  muutakin  kuin  tutkimusaineistoaan  analyysiinsä.  Koska

tutkimuksemme on  luonteeltaan  laadullinen,  saatuja  tutkimustuloksia  ei  ole  mahdollista  yleistää.

Olemme koko tutkimusprosessimme ajan tiedostaneet tämän ja tarkoituksenamme on enemmänkin

ollut tarkastella tutkimustuloksia aiemman tutkimustiedon ja kirjallisuuden valossa.

12.1.1  Luotettavuus ja pätevyys

Kvalitatiivisen  tutkimuksen  luotettavuuskriteerit  ovat  jokseenkin  epäselvät,  koska  aineiston

analysointia  ja  luotettavuuden  arviointia  ei  voi  selkeästi  erottaa  toisistaan.  Laadullisessa

tutkimuksessa  luotettavuus  riippuu  tutkijasta  sillä  hän  on  tutkimuksensa  tärkein  tutkimusväline.

Luotettavuutta  arvioitaessa  keskitytään  lähinnä  tutkimusprosessin  arvioimiseen.  (Eskola  &



74

Suoranta  2005,  208,  210.)  Tutkimusprosessi  onkin  luotettavuuden  kannalta  hyvä  raportoida

mahdollisimman  tarkasti  ja  avoimesti  selostamalla  sekä  aineiston  keruusta  että  analysoinnista

(Hirsjärvi ym. 2007, 227).

Reliaabelius tarkoittaa sitä, että tulokset eivät ole sattumanvaraisia (Hirsjärvi ym. 2007, 226).

Kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  reliaabelius  voidaan  saavuttaa  kolmella  eri  tavalla  seuraavasti:

Sama tulos tulee saavuttaa kahdella eri tutkimuskerralla tutkittaessa samaa henkilöä,  jolloin kaksi

arvioitsijaa  päätyy  samaan  tulokseen  samasta  aineistosta  ja  kahdella  toisiaan  vastaavalla

tutkimusmenetelmällä saadaan sama tulos. Kuitenkin jokaisessa määritelmässä on puutteita, joihin

tulee suhtautua varauksella. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186.)

Käsitteellä validius tarkoitetaan sitä, että valittu mittari tai tutkimusmenetelmä on pätevä eli

mittaa  tarkoituksenmukaisesti  tutkittavaa  kohdetta.  Kuitenkin  esimerkiksi  kysymysten

ymmärtäminen on yksilöllistä, jolloin mittari aiheuttaa virheitä tuloksiin. Validiteetilla tarkastelulla

arvioidaan selityksen sopivuutta henkilöiden, tapahtumien ja paikkojen kuvaukseen. (Hirsjärvi ym.

2007, 226–227.) Validius tarkoittaa myös sitä, että tutkiiko tutkimus juuri sitä mitä on oletettu eli

käytetäänkö  tutkimuksessa  tutkimusilmiön  kannalta  päteviä  käsitteitä.  Tutkimuksessa  käytetyt

käsitteet  tulisikin  selittää  mahdollisimman  selkeästi  ottaen  huomioon  tutkijan  arkikokemukset,

muiden tutkijoiden määritelmät ja tutkittavien määritelmät. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 187.)

Tutkimuksemme  reliabiliteettia  lisää  käyttämämme  tutkijatriangulaatio,  josta  kirjoitamme

seuraavassa  kappaleessa  tarkemmin.  Luotettavuutta  lisää  myös  tutkimusprosessimme  avoin

raportointi,  jolla  pyrimme  varmistamaan  lukijalle  aineistomme  aitouden  ja  relevanssin.

Tutkimuksemme  validiteetin  parantamiseksi  olemme  käyttäneet  tutkimuksessamme

tutkimusaiheemme kannalta päteviä käsitteitä,  jotka olemme selittäneet  mahdollisimman  tarkasti.

Olemme  lisäksi  pyrkineet  siihen,  että  haastateltavat  ymmärtävät  tutkimuksemme  kannalta

oleelliset  käsitteet.  Tutkimuksemme  pätevyyttä  parantaa  myös  perehtyneisyytemme

tutkimusaiheemme  aiempaan  teoriaan  ja  oma  teoreettinen  perehtyneisyytemme  aineiston

keruuvaiheessa.  Myös  analyysivaiheessa  olemme  pyrkineet  aineistomme  ja  aiemman  teorian

yhteennivomiseen, emme vain irrallisiin katkelmiin aineistosta.

12.1.2  Triangulaatio

Triangulaatiolla  tarkoitetaan sitä,  että  samassa  tutkimuksessa käytetään eri aineistoja,  teorioita  ja

menetelmiä  tai  useampia  tutkijoita.  Triangulaation  avulla  on  mahdollista  korjata

luotettavuusvirheitä,  koska  mukaan  tulee  useampi  näkökulma.  (Eskola  &  Suoranta  2005,  68;

Tuomi & Sarajärvi 2002, 140–141.) Omassa tutkimuksessamme käytämme tutkijatriangulaatiota.
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Käytännössä  se  tarkoittaa  sitä,  että  analysoimme  kumpikin ensin omalla  tahollamme aineistoa  ja

myöhemmin  tutkimme  yhdessä,  olemmeko  tehneet  samanlaisia  tulkintoja  aineistosta.  Tämä

vahvistaa  tutkimuksemme  luotettavuutta.  Tutkijatriangulaatiossa  voi  olla  kyse  esimerkiksi  siitä,

että  useat  tutkijat  havainnoivat  samaa  ilmiötä  tai  siitä,  että  useat  tutkijat  analysoivat  aineistoa

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 142). Tutkijatriangulaatiossa tutkijoiden on neuvoteltava havainnoistaan

ja näkemyksistään ja päästävä yksimielisyyteen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 69). Tämän menetelmän

eduksi  voidaan  lukea  myös  tutkimuksen  monipuolistaminen  ja  laajempien  näkökulmien

löytäminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 69).

12.1.3  Haastatteluaineiston luotettavuus ja laadukkuus

Aineiston  laatua  ja  luotettavuutta  voidaan  parantaa  seuraavilla  seikoilla  aineiston  keruu  ja

analysointivaiheissa.  Haastattelurunko  on  hyvä  suunnitella  tarkasti  ja  pohtia  myös  teemoja

syventäviä  kysymyksiä  valmiiksi.  Haastattelijoiden  tulee  lisäksi  sisäistää  haastattelurunko  ja

ymmärtää  kysymykset  samalla  tavoin.  Haastattelijan  on  myös  kiinnitettävä  huomiota  teknisten

laitteiden  toimivuuteen.  Haastattelupäiväkirja  on  hyvä  keino  merkitä  muistiin  haastateltaville

vaikeat  kysymykset  ja  huomiot  haastateltavista  ja  ympäristöstä.  Haastattelujen  litterointi  on

pohdittava  etukäteen  tietääkseen  mitä  kaikkea  haastattelusta  litteroidaan  ja  litterointi  on  syytä

suorittaa mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184–185.)

Haastattelun  onnistumiseen  vaikuttavat  haastattelupaikka  ja  ajankohta  sekä

haastattelutilanteen  ilmapiiri,  jossa  tulisi  olla  riittävästi  intensiteettiä.  Tilanteessa  ei  saisi  olla

häiriötekijöitä, ja haastateltavan asenteen tulisi olla mahdollisimman positiivinen. Haastattelun voi

sanoa onnistuneen, jos haastateltava puhuu aiheesta luottamuksella. Haastattelijan ja haastateltavan

tulisi  ymmärtää  samalla  tavalla  ainakin  keskeiset  käsitteet.  Jotta  tutkija  saisi  riittävän  ja

totuudellisen  informaation  haastattelutilanteessa,  tulisi  tutkijan  olla  itse  aktiivinen  ja  tarpeeksi

läheinen  tutkittavien  kanssa.  Tämä  voi  toisaalta  johtaa  tutkimusta  raportoitaessa  eettisiin

ongelmiin. (Syrjäläinen 1994, 87,100, 102.)

Omassa  tutkimuksessamme  suunnittelimme  haastattelurungon  tutkimusongelmiemme  ja

aiheeseemme  liittyvän  kirjallisuuden  mukaisesti.  Pohdimme  haastattelukysymyksiä  yhdessä

huolellisesti  ja  pyrimme  tekemään  niistä  selkeät.  Käsitteiden  ymmärtäminen  saattoi  kuitenkin

tuottaa haastatelluille opettajille vaikeuksia. Haastattelupaikat olivat opettajien valitsemia ja heille

tuttuja, mikä vaikutti positiivisesti haastatteluilmapiiriin ja haastattelujen onnistumiseen. Kahdessa

haastattelussa  tosin  oppilaat  tulivat  keskeyttämään  haastattelun  hetkeksi.  Tämä  aiheutti  pientä

häiriötä  ja  mahdollisesti  haastateltavan  ajatusten  katkeamista.  Haastateltaviin  opettajiin  olimme
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pitäneet  yhteyttä  sähköpostitse  sovittaessa  haastatteluaikaa  ja  paikkaa,  mutta  muuten  opettajat

olivat  vieraita,  joten  eettisiä  ongelmia  tutkijoiden  ja  tutkittavien  suhteesta  ei  mielestämme

syntynyt.  Haastateltajat  suhtautuivat  positiivisesti  tutkimukseemme  ja  olivat  aiheesta

kiinnostuneita.  Kiinnitimme  kuitenkin  huomiota  siihen,  että  yksi  haastattelemamme  opettaja  oli

hyvin väsynyt, jolloin hän ei ehkä keskittynyt haastattelutilanteeseen riittävästi.

12.2  Fenomenologishermeneuttisen tutkimuksen luotettavuus

Fenomenologishermeneuttisella  tutkimuksella  ei  pyritä  tulosten  tilastolliseen  yleistettävyyteen

vaan tulosten yleisyyteen. Yleisyydellä tarkoitetaan sitä, että käsityksiä tarkastellaan teoreettisella

tasolla  eli  tutkimuksessa  ollaan  kiinnostuneita  ilmiöstä  yleensä,  ei  tietystä,  yksittäisestä

tapauksesta. Tutkimuksen johtopäätökset selittävät tutkimusilmiötä, eivät vain kuvaa sitä. (Ahonen

1994, 152.)

Kuten  olemme  edellä  todenneet,  emme  ole  tutkimuksessamme  pyrkineet  tulosten

yleistettävyyteen  vaan  tutkittavan  ilmiön  ymmärtämiseen  ja  merkitysten  löytämiseen

aineistostamme.  Olemme  kokonaisvaltaisesti  kiinnostuneita  kansalaisvaikuttamisesta  kouluissa

ilmiönä  sekä  opettajuuden  muutoksista,  emme  vain  yksittäisen  opettajan  ajatuksista.  Olemme

tutkimuksessamme  tavoitelleet  jo  olemassa  olevien  tutkimustietojen  tai  aiheeseen  liittyvän

kirjallisuuden sekä tutkimusaineistomme keskinäistä vuoropuhelua.

Tutkimuksen luotettavuus perustuu aineiston ja johtopäätösten validiteettiin eli pätevyyteen.

Tätä  voidaan  edelleen  tarkastella  kahden  eri  ulottuvuuden kautta:  aineiston  ja  johtopäätösten  on

vastattava  tutkittavien  ajatuksia,  ja  samanaikaisesti  niillä  on  oltava  yhteys  tutkimuksen

teoreettiseen  viitekehykseen.  Voidaan  puhua  siis  tutkimustulosten  aitoudesta  ja  relevanssista,

joiden  tulee  ilmetä  tutkimuksesta.  Parhaiten  aitous  ja  relevanssi  tulevat  esille,  kun  tutkimuksen

kulku selostetaan mahdollisimman tarkasti  ja yksityiskohtaisesti. Tutkimusta raportoitaessa onkin

tärkeää  selvittää  aineiston  hankintaprosessin  vaiheet,  jotta  varmistettaisiin  prosessin

järjestyneisyys, koossa pysyminen ja häiriöttömyys. Aineiston kohdalla tutkijan on osoitettava, että

tutkittavat  ovat  puhuneet  juuri  tutkittavasta  ilmiöstä  ja  ilmaisseet  omat  käsityksensä  ja

kokemuksensa  rehellisesti.  (Ahonen  1994,  152–153.)  Laine  (2001,  36)  kirjoittaa  kokemusten  ja

käsitysten välisen suhteen olevan ongelmallinen, koska käsitykset eivät useimmiten ole syntyneet

omista kokemuksista vaan yhteisöstä. Tällöin käsitys ja kokemus samasta asiasta eivät välttämättä

vastaa toisiaan (Laine 2001, 36).

Tutkijan  ja  tutkittavien  välillä  on  myös  vallittava  intersubjektiivinen  yhteisymmärrys  ja

luottamuksellinen  suhde.  Tällä  voidaan  varmistaa  aineiston  aitous  kuten  myös  sillä,  että  sekä
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tutkija  että  tutkittava  ymmärtävät  tutkimukselle  keskeiset  käsitteet  samalla  tavalla.  Aineiston

luotettavuutta voidaan aitouden  lisäksi  tarkastella myös relevanssin kautta,  jolla  tarkoitetaan sitä,

miten  ja  kuinka  paljon  tutkija  haastattelutilanteessa  käyttää  tutkimusaiheen  teoriaa  hyväkseen.

Teoreettiset  käsitteet  saattavat  johtaa  haastateltavan puheessaan  harhaan,  mikäli  hän  ei  ymmärrä

kysymyksiä.  Myös  tämänkaltaiset  vaikeudet  on  syytä  tuoda  raportoinnissa  esille  ja  pohtia

tutkimuksen yhteneväisyyttä. (Ahonen 1994, 152–154.)

Tutkimuksessamme olemme pyrkineet haastatteluaineiston avulla  saamaan yksilöiden äänet

aidosti  kuuluviin  ja  tavoitelleet  tutkimusprosessin  avointa  raportointia.  Tutkimusaiheemme

tuoreuden vuoksi  tutkimuskäsitteet  saattoivat olla  tutkittaville  vieraita,  minkä  vuoksi  he eksyivät

välillä  haastattelutilanteessa  aiheesta.    Raportoinnissa  olemme  kuitenkin  pyrkineet  selkeään

käsitteiden  määrittelyyn.  Onnistuimme  mielestämme  myös  luomaan  positiivisen

haastatteluilmapiirin, ja suurin osa haastateltavista puhui aiheesta luottamuksellisesti.
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13  POHDINTAA

Tutkimuksessamme  tutkimme  luokanopettajan  roolia  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana.

Tutkimuksessamme  haastattelimme  opettajia,  joilla  oli  tietoa  ja  taitoa  aiheesta,  he  olivat

esimerkiksi  oppilaskunnan  ohjaavia  opettajia.  Päätutkimusongelmamme  koskivat  heidän

käsityksiään  opettajan  roolista  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana  sekä  opettajan  ja  koulun

toimintakulttuurin  keinoja  kasvattaa  oppilaista  aktiivisia  kansalaisia.  Alaongelmamme  koskivat

opettajien  käsityksiä  opettajien  aktiivisuudesta,  opettajan  yhteiskunnallista  roolia,

politiikkaohjelman  merkityksestä  kouluissa  sekä  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvatuksen

tulevaisuutta kouluissa.

Valitsimme  tutkimuksemme  lähtökohdaksi  opettajien  käsitysten  tutkimisen,  koska  tästä

aiheesta  ei  ole  juurikaan  aikaisempaa  tutkimusta  nimenomaan  opettajan  näkökulmasta.  Toinen

tutkimuksemme  lähtökohtaan  vaikuttanut  seikka  oli  se,  että  halusimme  saada  tietoa  aktiiviseksi

kansalaiseksi  kasvattamisesta  omaa  työtämme  ajatellen.  Olemme  tutkimuksen  kuluessa

ymmärtäneet  syvemmin opettajan  ja  koulun  merkitystä  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana  ja

oma  tietämyksemme  aiheesta  on  laajentunut  verrattuna  lähtöasetelmaan  sekä  haastattelurungon

tekemiseen.

Mielestämme opettaja on  yhteiskunnallinen vaikuttaja  ja on  tärkeää, että opettaja  tuo omia

ajatuksiaan  rohkeasti  esille.  Kiinnostustamme  herätti  myös  jatkuva  keskustelu  opettajan  roolin

laajentumisesta.  Kasvatusvastuun  ja  opetussuunnitelmien  sisältöjen  lisääntyessä  vaaditaan

opettajalta  aikaa  ja  keinoja  kasvattaa  oppilaista  esimerkiksi  aktiivisia  ja  yritteliäitä  kansalaisia.

Mielestämme opettajalle asetetaan todella suuria vaatimuksia käytettävissä olevaan aikaan nähden.

Halusimme saada tietää, miten aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen toimii koulun arjessa.

Alun  perin  asettamamme  teemat  muuttuivat  tutkimusaineiston  analysoinnin  kautta,  ja

aineistosta nousi esille myös uusia näkökulmia  lähestyä aihetta. Valitsimme aineiston perusteella

tärkeimmäksi  tutkimusteemaksemme  opettajan  roolin  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana,

vaikka  alun  perin  emme  kokeneet  sitä  kovin  tärkeäksi.  Haastattelurunko  oli  hieman  sirpaleinen,

emmekä  ymmärtäneet  hyvin  teemojen  yhteyttä.  Vasta  analysointivaiheessa  meille  muodostui
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Opettaja aktiiviseksi kansalaiseksi
kasvattajana

Koulun toimintakulttuuri Opetussuunnitelma

Opettaja aktiivisena
kansalaisena ja

yhteiskunnallisena
vaikuttajana

Aktiiviseksi
kansalaiseksi

kasvattamisen asema
kouluissa

tulevaisuudessa

selkeä  kokonaiskuva  tutkimuksestamme  ja  ymmärsimme  muiden  teemojen  keräytyvän  opettajan

roolin ympärille.

KUVIO 1. Tutkimuksessamme opettajan rooli aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisessa on
keskeistä.

Tutkimuksemme  keskiössä  on  opettajan  rooli  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana.  Opettajasta

on  lähtöisin  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisen  asema  hänen  luokassaan  sekä  koulussa.

Mielestämme  tutkimuksemme  tärkeimpiä  tuloksia  oli  opettajan  roolin  merkityksellisyys

aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattajana.  Opettaja  kasvattaa  oppilaitaan  aktiiviseksi  kansalaiseksi

herättämällä  ja  ylläpitämällä  oppilaitten  kanssa  keskustelua  yhteiskunnallisista  asioista,

mahdollistamalla  osallistavan  toiminnan  ja  vastuunottamisen  sekä  näyttämällä  aktiivisen

kansalaisen mallia.

Syrjäläisen,  Erosen  ja  Värrin  (2006a,  50)  tutkimuksen  mukaan  luokanopettajaksi

opiskelevat näkivät opettajan tehtäväksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Tutkimuksessamme kävi

ilmi,  että  opettajan  rooli  on  yhteiskunnallinen  ja  muuttunut  siten,  että  opettajalta  ei  vaadita

esimerkillisenä  mallikansalaisena  olemista.  Aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattaminen  kuitenkin

edellyttää  yhteiskunnallisen  vaikuttajan  mallina  oloa.  Opettajan  oma  aktiivisuus  ja  oman

opettajuuden  kokeminen  yhteiskunnalliseksi  vaikuttavat  siihen,  kuinka  aktiivisesti  opettaja

kasvattaa  oppilaitaan  aktiivisiksi  kansalaisiksi.  Tutkimustuloksistamme  kävi  ilmi,  että  opettajat

joko  ovat  tai  heitä  pidetään  aktiivisina  kansalaisina,  jotka  toimivat  esimerkiksi  järjestöissä.

Tutkimukseemme  osallistuneet  opettajat  olivat  olleet  aktiivisia  nuoruudestaan  lähtien,  mutta
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kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  ja  erilaisten  koulutusten  myötä  opettajat  kehittyivät

yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi.

Opettajakunta  määrittää  koulun  toimintakulttuuria  ja  omalla  asennoitumisellaan  ja

toiminnallaan  mahdollistaa  osallistavan  toimintakulttuurin,  joka  taas  on  tärkeää,  jotta  oppilaista

kasvaisi aktiivisia kansalaisia. Tutkimuksessamme opettaja  ja koulu tukevat oppilaan aktiiviseksi

kansalaiseksi  kasvua  rakentamalla  osallistavan  toimintakulttuurin  kouluun.  Osallistavan

toimintakulttuurin  keskeisin  osa  on  oppilaskuntatoiminta,  joka  tutkimuksessamme  osoittautui

koulun  tärkeimmäksi  keinoksi  kasvattaa  aktiivisia  kansalaisia.  Tutkimuksessamme  oppilaat

osallistuivat  joidenkin  päätösten  tekemiseen  koulussa  kuten  pihan  suunnittelussa.  Mielestämme

toiminta  oli  suurimmaksi  osaksi  näennäisdemokratiaa,  sillä  oppilailla  ei  ollut  riittäviä

mahdollisuuksia  vaikuttaa  koulussa  omaan  opiskeluunsa.  Tutkimuksestamme  kävi  ilmi,  että

oppilaskuntatoiminta kouluissa on vielä harjoittelua. Muut aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisen

keinot  osoittautuivat  tutkimuksessamme  opettajalähtöisiksi.  Esimerkkeinä  näistä  keinoista  ovat

yhteistoiminnalliset keskustelut ja vastuutehtävien jakaminen.

Osaksi  toimintakulttuuria  ja  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamista  määrittää

opetussuunnitelma.  Opettajan  tulisi  noudattaa  opetussuunnitelmaa,  mutta  näin  ei  välttämättä

tapahdu,  jolloin  aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattaminen  saattaa  jäädä  opetuksesta  pois.

Tutkimuksessamme  ilmeni,  että  koulujen  opetussuunnitelmissa  on  hyvin  vaihtelevasti  kuvattu

osallistuvan  kansalaisuuden  aihekokonaisuutta.  Joissakin  kouluissa  ei  aihekokonaisuutta  ole

välttämättä  ollenkaan.  Tällöin  opettajat  ovat  vaikuttaneet  siihen,  että  aktiiviseksi  kansalaiseksi

kasvattamista ei koulussa tapahdu suunnitellusti.

Aktiiviseksi  kansalaiseksi  kasvattamisen  asema  tulevaisuudessa  riippuu  sekä  päättäjien

mielenkiinnon  kohteista  että  opettajista.  Kuten  edellä  kerroimme,  ei  kaikkien  koulujen

opetussuunnitelmissa  ole  juurikaan  avattu  osallistuvan  kansalaisuuden  aihekokonaisuutta,  ja

tutkimustulostemme  mukaan  opettajat,  jotka  eivät  nyt  ole  asiaan perehtyneet,  eivät  myöhemmin

tule kasvattamaan oppilaistaan aktiivisia kansalaisia. Tutkimuksessamme eräs opettaja epäili, että

päättäjien  intressit  saattavat  suuntautua  muualle,  jolloin  kouluihin  saattaa  kohdistua  uusia

vaatimuksia, ja edelliset uudistukset unohtuvat. Tosin tutkimuksessamme ilmeni, että koska laissa

määrätään oppilaiden kuulemisesta, täytyy aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamista jollakin tasoilla

olla kouluissa.

Mielestämme lisätutkimusta tarvitaan juuri opettajan näkökulmasta toteutettuna. Aiheesta on

tehty vain pro gradu tutkielmia. Sen sijaan  luokanopettajaksi opiskelevien käsityksiä on tutkittu.

Oma  aineistomme  ei  ole  kattava,  ja  tutkimustuloksistamme  ei  voi  tehdä  yleistyksiä,  koska

haastateltaviksi  oli  valittu  aktiivisesti  toimivia  ja  aktiiviseksi  kasvattavia  luokanopettajia.
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Jatkotutkimusmahdollisuutena  on  toteuttaa  samankaltainen  tutkimus  suuremmalla  satunnaisesti

valitulla  opettajajoukolla.  Aihetta  voisi  olla  mahdollista  tutkia  myös  opettajien  asenteiden

näkökulmasta.  Lisäksi  koemme,  että  aihetta  voisi  lähestyä  kodin  ja  koulun  yhteistyön  kannalta

kodin ollessa tärkeä sosiaalistaja (vrt. teoria). Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvua voisi tutkia myös

toimintatutkimuksen avulla, jossa tutkija järjestäisi oppilaille osallistavaa toimintaa ja tutkisi lasten

kasvua, kehittymistä ja heidän motivaatiotaan. Aihe tällä hetkellä on melko tuore, kun 1970 luvun

koulujen negatiivinen poliittisuus on  jäänyt  taakse. Kansalaisvaikuttamista kouluissa voi  lähestyä

monelta tutkimattomalta kannalta, joista edellä on mainittu vain muutamia.
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Liite 1(1) Haastattelurunko

Pro Gradu tutkimus Laura Mattila
Opettajan rooli aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamisessa Hanna Kesseli
Haastattelurunko

1. Opettajan oma aktiivisuus ja opettajan rooli

 Koetko olevasi opettajana aktiivinen?
 Jos olet mukana esimerkiksi järjestötoiminnassa tai politiikassa niin millaisessa?
 Kuinka yleistä mielestäsi on opettajien aktiivinen toiminta?

 Millainen on mielestäsi opettajan yhteiskunnallinen rooli tänä päivänä?
o voiko opettaja ottaa luokassa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin tai herättää

keskustelua niistä?

2. Opettajan pedagogiset keinot aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisessa

 Oppilaskunta?
 Opettajan osallistuminen?
 Omassa luokassa?
 Yhteistyötahot?

3. Kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman  vaikutukset  opettajuuteen,

opetussuunnitelmaan ja kouluihin

 Miten kansalaisvaikuttamisen aihekokonaisuus näkyy koulun opetussuunnitelmassa ja
toiminnassa?

 Miten se on vaikuttanut opettajuutesi kehittymiseen kansalaisvaikuttajaksi?

4. Kansalaisvaikuttamisen tavoitteet ja tulevaisuus kouluissa


