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TIIVISTELMÄ 

Tutkimus käsittelee kasvatustieteellisen intention näkökulmasta suomalaisen 
perusopetuksen tavoitteiden määrittymistä hallinnon päätöksenteon tapahtuma-
ketjussa. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti eduskunnan sivistysvaliokunnan 
sekä Opetushallituksen määrittämien perusopetuksen tavoitteiden ja arvopohjan 
arvosisältöä ja ymmärrettävyyssisällön merkityksiä. 

Tutkimuksessa kuvattu tapahtumaketju on noin kymmenen vuoden mittainen. Se 
alkoi ns. Nummisen komitean koulutuksen lainsäädännön kokoamishankkeen työllä 
syyskuussa vuonna 1993 ja päättyi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
2004 valmistumiseen vuoden 2004 tammikuussa. 

Tutkimustehtäviä oli kaksi. Ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli perusopetuksen 
tavoitteiden määrittymisen kuvaus ja päätösasiakirjoihin kirjattujen tavoitteiden 
muuttumisen kronologinen kuvaus suomalaisessa yhteiskunnassa poliittisten 
päättäjien päätöksenteossa ja viranomaisten valmistelussa 9.9.1993–16.1.2004 sekä 
päätösasiakirjoissa ilmaistujen perusopetuksen tavoitteiden arvojen ja tavoitteiden 
merkitysten analysointi. Ensimmäinen tutkimustehtävä sisälsi lisäksi seuraavan 
tutkimuskysymyksen: Miten Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät 
perusopetuksen tavoitteet vastaavat eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 
määrittämiä perusopetuksen tavoitteita? Toisena tutkimustehtävänä oli 
perusopetuksen tavoitteita ja opetussuunnitelman perusteita koskevien lausumien ja 
käsitteiden eksplikointi ja sen toteaminen, mitä päätöksentekijät eivät ole 
tutkimuksen empiirisessä lähdeaineistossa eksplikoineet.  

Tutkimusaineistoksi valittiin pääasiassa asiakirjoja, joista tutkimustulokset tuotettiin 
kuvaamalla, ymmärtämällä ja analysoimalla. Kirjallisen aineiston muodostivat 
säädökset valmisteluasiakirjoineen ja muut viranomaistoimintaa ohjaavat asiakirjat. 
Jotta voitaisiin vastata luotettavasti asetettuun tutkimusongelmaan, tutkimuksessa 
on käytetty kaikkien keskeisten toimijoiden eli eduskunnan, opetusministeriön ja 
Opetushallituksen arkiston tutkittavaan ilmiöön liittyviä asiakirjoja. Ymmärrystä 
tutkittavasta ilmiöstä lisättiin haastatteluin. Lähestymistapa on fenomenologis-
hermeneuttinen. Peruskouluopetuksen tavoitteiden valmistelun eri vaiheissa esille 
tulleiden tavoitteiden ymmärrettävyyssisällön merkityksiä ja tavoitteiden 
arvosisältöä niille määritettyine arvopohjineen analysoitiin käyttäen menetelminä 
sekä induktiivista aineistolähtöistä sisällön analyysiä että deduktiivista sisällön 
analyysiä, joka tässä tutkimuksessa oli teorialähtöistä. Perusopetuksen arvopohjaa 
ja tavoitteita ilmaisevien käsitteiden ja lausumien analyysissä teoriana käytettiin 
Ahlmanin arvoteoriaa. Arvoanalyysit tehtiin määrällisinä painottaen kunkin 
luokitusyksikön ensisijaista arvolajia tai ensisijaisia arvolajeja. Kvantifioituja 
asiakirjoja vertailtiin keskenään arvolajeittain. 

Päätöksenteossa syntyneiden tavoitteiden tulkinnan pohjana oli perusopetuslaki 
vuodelta 1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Analysoidut asiakirjat 
olivat seuraavat: hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi 
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lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp), sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 3/1998 vp – 
HE 86/1997 vp), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) ja 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Vertailuaineistona olivat myös 
vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 1994) 
esitetyt tavoitteet. Analyysit tehtiin kirjallisen aineiston perusteella.  

Perusopetuksen tavoitteet ja opetusta määrittävä arvopohja olivat asiakirjoissa 
arvolajisisällöltään suuresti yhteneväisiä. Tiedolliset, sosiaaliset ja eettiset arvot 
sisältyivät suurimpina osuuksina Ahlmanin arvoteorian yhdeksästä arvolajista 
kaikkien asiakirjojen perusopetuksen tavoitteita ja arvopohjaa ilmaisevien 
lausumien ja käsitteiden arvosisältöön. Poikkeuksena oli Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2004 arvopohjaa ja tavoitteita määrittävien 
lausumien ja käsitteiden oikeusarvojen samansuuruinen osuus. Asiakirjojen arvo-
analyysi osoitti joitakin eroja, mutta ei säännönmukaisia. Kasvatustavoitteiden 
kannalta merkittävä asiakirjojen välinen ero ilmeni uskonnollisten arvojen 
esiintymissä siten, että sivistysvaliokunnan mietintö sisälsi esiintymiä eniten. 
Eduskunnan välillisen hyväksynnän saanut sivistysvaliokunnan kansalliseksi 
arvoksi määrittämä kristillinen perinne opetukseen säädettynä arvona ei 
eksplisiittisesti näyttäisi sisältyvän valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) eikä 
valtakunnallisten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 arvoihin 
muuten kuin uskonnon opetuksessa.  

Opetussuunnitelman perusteiden opetusta määrittävät lausumat sisältävät 
tulkinnanvaraisia lausumia ja käsitteitä, jotka tulkinnanvaraisuutensa vuoksi 
menettävät ohjaavuuttaan ja merkitystään. Tutkimustulosten perusteella ne tuottavat 
monitulkintaisuutta ja antavat siten kyseenalaista tulkintavaltaa. Tutkimuksen 
perusteella voidaan todeta, että opetuksen arvopohjan ja tavoitteita ilmaisevien 
käsitteiden sekä lausumien selkeyttäminen ymmärrettävyydeltään ja 
arvosisällöltään olisi tärkeää myös siksi, että edistettäisiin arvo-osaamista. 

Tutkimuksen mahdollisia tulkinnallisia virhelähteitä ovat tutkijan toiminta tiedon 
ankkurina, päättelyn perustuminen pääasiassa vain asiakirja-aineistoon ja tutkijan 
kehittämä arvoanalyysimalli. 

 

Asiasanat: perusopetus, perusopetuksen tavoitteet, kasvatustavoitteet, arvot, 
koulutuspolitiikka, perusopetuslainsäädäntö, opetussuunnitelman perusteet. 
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ABSTRACT 

This research deals with the definition and setting of goals for basic education in 
Finnish comprehensive schools, based on consecutive events in the administrative 
decision making process. The educational intention in this process is of particular 
interest. The study focuses on the value content and the meanings of the 
intelligibility content which are attributed to the objectives and value basis of basic 
education by the Parliamentary Education and Culture Committee and the Finnish 
National Board of Education. 

The legislative process analysed here covers a period of about ten years; from 
September 1993 with the Numminen committee establishing the process of 
legislation, to January 2004 with the National Core Curriculum for Basic Education 
2004. 

The first research task was to describe the establishment of the objectives of basic 
education and their chronological change in Finnish society during the decision 
making process in the aforementioned period. Furthermore, the research analyzed 
the values and meanings attributed to the objectives of basic education. Integral to 
the first research task was the question of whether or not the goals of the Finnish 
basic education system, as defined in the core curriculum of 2004, correspond to 
those defined by the Parliamentary Education and Culture Committee on June 4th 
1998. The second research task was to explicate the statements and concepts 
relating to the objectives of basic education and the core curriculum, as well as to 
find out what the decision-makers had not explicated in the study’s empirical source 
material.  

The research material mainly consisted of statutes, relevant preparatory documents, 
and other documents used as guidelines for authorities, and the results were 
obtained by describing, understanding, and analyzing these.  Interviews with the 
authorities were conducted in order to facilitate understanding of the research 
phenomenon. The research adopted a phenomenological-hermeneutical approach. 
Through this, the objectives of basic education in different phases of the process 
were analyzed. The analysis focused on the meanings of the intelligibility content of 
these objectives, the value content attributed to them, as well as on the value basis 
of these objectives. The methods used were both inductive (source-based) content 
analysis and deductive (theory-based) content analysis. Ahlman’s value theory was 
used in the analyses of the concepts and statements expressing the value basis and 
objectives of basic education. The value analyses were made by quantitative 
determination, emphasizing the primary value type(s) of each classification unit. 
The quantified documents were compared to each other by value type.  

The interpretation of the objectives, established through the decision making 
process, was based on the Basic Education Act of 1998 and its subsequent 
amendments. The documents analyzed were the Government bill for Parliament 
concerning educational legislation (GB 86/1997 ps), the report of the Parliamentary 
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Education and Culture Committee (3/1998 ps – GB 86/1997 ps), the Government 
Decree 1435/2001, and the National Core Curriculum for Basic Education 2004. 
The objectives of the national core curriculum 1994 (the National Board of 
Education 1994) were used as material for comparison. The analyses were made on 
the basis of the available literary material. 

With regard to value type content, the study found both the objectives and the value 
basis of basic education to be highly congruent in the documents analysed. Among 
the nine types of values from Ahlman’s value theory, theoretical, social and ethical 
values were best represented in all the documents presenting the objectives and 
values of basic education concepts. The only exception was the National Core 
Curriculum for Basic Education 2004, in which judicial values appeared to a similar 
extent. The value analysis of the documents showed some irregular differences. 
With regard to educational objectives, there was a significant difference between 
the documents: the report of the Parliamentary Education and Culture Committee 
included the largest number of religious values. The Christian tradition is explicit 
only in the teaching of religion in schools, although the Parliamentary Education 
and Culture Committee defined this tradition as one of the national values and 
Parliament indirectly passed it as a statutory value included in instruction. It would 
seem that the Christian tradition is neither included explicitly in the Government 
Decree 1435/2001 nor in the National Core Curriculum for Basic Education 2004.  

The statements and concepts relating to the core curriculum are open to different 
interpretations and thus lose their standardizing power and significance. The 
research indicates that the value basis of education, as well as the concepts and 
statements relating to the objectives, need to be clarified. Clarifying their 
intelligibility and value content is also important for promoting value-related 
competence. 

Any potential inaccuracies in the study may result from the role of the researcher as 
an anchor of knowledge, the fact that the conclusions were mainly drawn from 
documentary material, and from the value analysis model developed by the 
researcher. 

 

Key words: basic education, basic education objectives, educational goals, values, 
educational policy, basic education legislation, core curriculum. 
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ESIPUHE 

Tutkimusaiheeni perusopetuksen tavoitteiden määrittyminen vie ihmisyyden 
juurille. Minulla on ollut oikeus käydä koko elämäni ajan koulua, ja koulunkäyntini 
jatkuu tämän tutkimuksen mukana ja jälkeen. Kyselen sitä, mitä ja minkälaista on 
se sivistys, jota tarjotaan ja jota tulisi tarjota 7–16-vuotiaalle oppivelvolliselle. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten suomalaisen perusopetuksen 
(peruskouluopetuksen) tavoitteista on hallinnossa päätetty sekä tavoitteiden 
arvosisältöjä ja tavoitteiden ymmärrettävyyssisällön merkityksiä on esitetty. 
Pohjana päätöksenteon tavoitteiden tulkinnalle on perusopetuslaki vuodelta 1998 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Kasvatustieteellinen tutkimusintressini on kaksitahoinen: tehdä avoimeksi 
perusopetuksen tavoitteiden päätöksentekoon liittyviä tekijöitä ja käsitteitä sekä 
nostaa jälleen kerran keskusteluun suomalainen perusopetus, tällä kertaa arvojen 
näkökulmasta. Perusopetuksella on tärkeä merkitys jokaisen suomalaislapsen 
kasvulle ja kehitykselle. Samalla nousee keskustelun kohteeksi se, kuka voi tai 
kenellä on oikeus ja millä ehdoilla vaikuttaa lapsen arvojen ja maailmankuvan 
muotoutumiseen. Uskonnonvapauslain käsittelyn yhteydessä on lyhyt 
esimerkkitapaus suomalaista kristillistä perinnettä edustavasta koulutuksellisesta 
marginaaliryhmästä. 

Maapallon laajuinen verkottuminen merkitsee teoreettista pluralismia ja lisääntyviä 
yhteyksiä ihmisten välillä. Globaalistumisen monikulttuuriseksi muuttamassa 
demokraattisessa yhteiskunnassa alkaa olla yhä enemmän ryhmiä, joilla on oma, 
erilaisesta kulttuurisesta taustasta juontuva arvomaailmansa. ”Sekä nykyisen että 
tulevaisuuden maailman ihmisen ja hänen elämänsä ymmärtämisen kannalta 
olennaisimpia asioita on arvoihin liittyvien muutosten selvittäminen. Arvot ovat 
sivistyksen ja sivistyspolitiikan merkittävintä sisältöaineistoa”, toteaa Lehtisalo 
(1998, 62). 

Toivon, että tutkimus synnyttäisi edellä todetun perusteella oppivelvollisuuskoulun 
kasvatustehtävän ja sen tarkoituksen pohtimista. Se puolestaan edistäisi 
opetussuunnitelman rakentamista tukemaan lapsia ja nuoria heidän 
kehittymisvalmiuksiensa, dispositioidensa, mukaisesti pohtimaan avoimesti ja 
syvällisesti sekä omaa identiteettiään että kasvua eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen. 

Nyt, tutkimuksen valmistuttua, esitän kunnioittavat kiitokset Tallinnan yliopistolle.  
Työni loppuun saattamiseksi oli tarpeen löytää sellainen koti, jossa tällainen 
poikkitieteellinen, kaksi vähän toisiaan kohdannutta tieteen alaa, ja poikkeavalla 
tavalla toteutettu tutkimus otetaan ennakkoluulottomasti vastaan. Kiitän ensinnäkin 
dosentti Inger Kraavia ja dosentti Tiiu Kuurmetta heidän syvällisestä ja 
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1. JOHDANTO 

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

Monien vuosien aikana olen työssäni käyttänyt suomalaisen perusopetuksen säädös-
asiakirjoja ja päässyt samalla pohtimaan niiden sisältöä. Erityisesti viime vuosina 
hallituksen esitykseen, sivistysvaliokunnan mietintöön ja opetussuunnitelman 
perusteisiin syventyessäni arviointi- ja oikeusturvatehtävissä kiinnitin huomiota 
arvojen yleisluonteiseen esittämiseen opetussuunnitelman perusteissa. Halusin 
tutustua aiheeseen tarkemmin, koska kouluinstituutiolla on yhteiskunnissa 
ainutlaatuinen asema. Hypoteesini, joka vei tutkimusmatkalle, muodostui edellä 
mainitun empiirisen havainnon pohjalta seuraavaksi: Koska perusopetuksen 
tavoitteiden määrittyminen on monivuotinen ja monivaiheinen päätöksenteon 
tapahtumaketju, siinä tavoitteet voivat eri syistä muuttua.  

Aihe on ajankohtainen useissa maissa globalisaation1 opetukseen mukanaan 
tuomien uusien vaatimusten kanssa. Erityisen ajankohtainen se on suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelu 
on käynnissä ja uusien valtakunnallisten perusteiden on suunniteltu olevan käytössä 
lukuvuonna 2013–2014.  

Minkälaisia kansalaisia Suomessa halutaan tai pitäisi kasvattaa? Esimerkiksi 
Saksassa on heti oppivelvollisuuskoulun alkuvaiheista lähtien 18. vuosisadalla 
tunnustettu koulujen merkitys yhtenä tärkeimmistä nuorison yhteiskunnallisten 
valmiuksien ja asenteiden muokkaajista. Tämä johti päätelmään: se, joka hallitsee 
kouluja, se hallitsee nuorten sukupolvea ja siten myös tulevaisuuden yhteiskuntaa 
(Avenarius 2006, 143). Monien kulttuurien eläminen samassa yhteiskunnassa on 
tuonut mukanaan muun muassa tiedontarpeen ja tarpeen ymmärtää erilaisia 
kulttuureja ja uskontoja, jotta eri etnisten ryhmien ja eriuskontoisten ihmisten 
välinen tasavertainen ja toisiaan kunnioittava kanssakäyminen onnistuisi. 
Koulutusjärjestelmän haasteena tulee olemaan sen kyky edistää ja ylläpitää 
sosiaalista yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä puoltavia arvoja sekä 
kannustaa kansalaisia toimimaan kansalaisyhteiskunnan jäsenenä (Koulutus- ja 
tutkimus 2003–2008 -kehittämissuunnitelma). Suomessa on vain kaksi prosenttia 
ulkomaalaisia väestöstä. Se on Euroopan toiseksi alhaisin Kreikan jälkeen, mutta 
sen arvioidaan kaksinkertaistuvan kymmenen vuoden aikana2 
(Tulevaisuusvaliokunta 2004/4, 27). 

                                                 
1 Kulttuurinen globalisaatio ei tarkoita, että maailmasta olisi tulossa kulttuurisesti homogeeninen. 
Globalisaation syntyä ja tarvetta on perusteltu myös vastakkaisin ajatuksin. Globalisaatiota kuvaa 
teoreettinen pluralismi niin talouden (globaalin hyvinvoinnin probleemineen), teknologian, tieteen 
kuin kulttuurinkin alalla. (Beck 2000, 30–31.) 
2 Ulkomaalaisia oli 2,9 % koko Suomen väestöstä 31.12.2009. Tilastokeskus, 
http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/2009/01/vaerak_2009_01_2010-09-30_tie_001_fi.html, 
luettu 16.10.2010. 
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Koulutuksen arvot muotoutuvat kansallisen historian ja olosuhteiden mukaan 
maakohtaisiksi. Tämän tutkimuksen aineisto on suomalaista ja siten 
yhteiskuntaspesifiä. Mutta tutkijana päättelen suomalaisen perusopetuksen taustan 
ja hallinnollisen päätöksenteon kiinnostavan myös Suomen rajojen ulkopuolella, 
koska perusopetuksen tavoitteet ja niiden määrittymisen konteksti ovat huomattavaa 
kansainvälistä huomioita ja kiinnostusta saavuttaneiden suomalaisoppilaiden 
erinomaisten oppimistulosten (PISA) takana.  

Perusopetus vaikuttaa demokraattisen ja moniarvoisen suomalaisen yhteiskunnan 
jäsenten (tarkoittaa toisistaan poikkeavia arvoja kantavien) jokaisen lapsen ja 
nuoren elämään ja kehitykseen sekä kykyyn toimia yhteiskunnassa. Sen tarkoitus on 
myös muokata jokaisen koulutettavan persoonallisuutta3, arvoja ja maailmankuvaa, 
sillä opetuksen tavoitteena on perusopetuslain (628/1998, 2 §) mukaan tukea 
oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.  

 Perusopetuksen päätöksistä vastaavien kansanedustajien ja valtion opetushallinnon 
viranomaisten tehtävä on vaikutukseltaan merkityksellinen. Saavatko oppilaat 
tarvitsemansa tiedot, taidot ja arvopohjan, joiden perusteella he elämänsä valintoja 
tekevät? Minkälaisiin arvoihin suomalainen peruskoulu kasvattaa? Onko 
opetuksella arvot, joihin kouluissa pyritään? Entä minkälaista henkistä pääomaa 
opetus yhteiskunnalle kartuttaa?  

Suomalaisen koululaitoksen tavoitteena on kasvattaa lapsista yhteiskuntakelpoisia 
kansalaisia. Yleisessä tiedossa ovat huolestuttavat tilastot nuorten pahoinvoinnista. 
Marraskuun 7. päivänä 2007 Jokelan koulussa tapahtunut tragedia herätti koko 
yhteiskunnan, kuten kansainvälisen lehdistön, keskustelemaan myös koulutuksen 
sisällöstä. Kouluun ja koulunkäyntiin liittyvä turvattomuus (Niemelä & Kraav 
1995) ilmenee monimuotoisina huolina, kuten menestyminen, kilpailu, pärjääminen 
ja jaksaminen, painottuen yhteiskunnallisen tilan mukaan. Koulu on toiminut edellä 
kulkijana erityisesti ihmisen arvon mittaamisessa suorituksin. Yhteiskunnallisen 
pahoinvoinnin ja siihen liittyvän syrjäytymisen lisääntyessä kouluille on Suomessa 
siirretty viime vuosina aiemmin kodeille kuuluneita kasvatustehtäviä. 
Lainsäätäjäkin on ottanut huolestuttavan kehityksen huomioon: perusopetuslakia on 
täydennetty useaan otteeseen muun muassa lisäämällä terveystieto oppiaineisiin ja 
painottamalla oppilashuollollisia tukitoimia. Samaan tavoitteeseen on pyritty 
opetussuunnitelman perusteissa. 

                                                 
3 Persoonallisuutta ilmiönä voidaan Niskasen (1988a, 31) mukaan käsitellä tiedon (Niskanen 
1990, 4–7 ja 9–17) olemuksen kannalta tai käsitteenä (Niskanen 1990, 24–26). Niskasen mukaan 
kasvatuksen tavoitteena on persoonallisuuden kehittäminen, elämässä tarvittavien sisältöjen 
kasvatus sekä kulttuuriperinnön siirtäminen. Sisältöjä ovat tiedot, affektit, taidot, dispositiot ja 
valmiudet (Niskanen 1993, 29). 

Persoonallisuus eksplikoidaan tässä tutkimuksessa laajemmaksi käsitteeksi kuin ihminen tai 
yksilö. Persoonallisuuteen kuuluu persoonallisuuden kognitiivisen, affektisen, konatiivisen ja 
toiminnallisen alueen lisäksi suhde yhteisöön ja luontoon.  
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Viime vuosina on keskusteltu myös suomalaisen yhteiskunnan perinteisistä 
arvoista. Uskonnonvapauslain (6.6.2003/453) uudistuksen yhteydessä käytiin 
julkisuudessa laajaa keskustelua uskonnon opetuksesta ja sen 
tunnustuksellisuudesta sekä niiden vaikutuksesta opetussuunnitelman perusteisiin. 
Tällä hetkellä tämä keskustelu jatkuu muun muassa moniarvoisen nyky-
yhteiskunnan kannalta yllättävällä ajatuksella, eettisen aineksen opetuksen 
yhdenmukaistamispyrkimyksellä. Kasvatus voi välittää käsityksen hyvästä elämästä 
ja elämän tarkoituksesta. Mutta mitä on hyvä elämä tässä globaalistuneessa moni-
kulttuurisessa ja moniarvoisessa maailmassa? Ja kuka voi sen määritellä? 

Sekä yksityisen ihmisen että yhteiskunnan päätöksenteko ja toiminta pohjautuvat 
arvoihin (ks. esimerkiksi Ahlman 1976/1939, Toukomaa 1967, Takala 1976a, 
Turunen 1992, Launonen 2000). Toiminta, erityisesti kasvatustoiminta, tähtää 
päämäärään tai tavoitteisiin, jotka sisältävät arvolatauksia – tiedostettiin ne tai ei. 
Peruskoulujen arvot muodostuvat valtakunnallisesta ja koulukohtaisesta 
opetussuunnitelmasta (ks. esimerkiksi Tirri 1998, 17). Rauhalan (2002, 40) mukaan 
olisi tärkeää, että myös päättäjät oivaltaisivat ihmisen tajunnan keskeisen aseman 
kaikessa uuden omaksumisessa. Silloin asioiden kehittämiseen saataisiin 
yksilöllisen persoonan paremmin huomioon ottava suunta. Rauhalan mielestä 
vallitsevaa nykytilaa huonontaa vielä se, että empiirinen ihmistutkimus tavoittelee 
liian yksipuolisesti tilastollisia keskiarvolakeja ja suosii siten kaikissa sovelluksissa 
massatoteutuksia.  

Lapsista ja nuorista voi tulla heidän kehitystasoonsa nähden liian varhain 
tietynlaisia aikuisten maailman kohteita hyödyttämään erilaisia intressejä. 
Kasvatustieteen tehtävä ihmistieteenä on esitellä kasvuun ja kehitykseen 
vaikuttavaa tutkimustietoa ja siten mahdollistaa edellytyksiä lasten ja nuorten 
tasapainoiseen ja monipuoliseen persoonallisuuden kasvuun. 

Raiski (1998, 191) väittää, että lapsiamme koulutetaan tietoisesta monipuolisuuden 
tavoittelusta huolimatta joihinkin vaihtoehtoihin. Valinnat sulkevat aina pois muita 
vaihtoehtoja tai valinnat avaavat uusia vaihtoehtotilanteita. Raiski jatkaa, että me 
valitsemme arvojemme mukaisia toimintalinjoja, mutta huomauttaa, että arvojen 
järjestelmäkin muokkautuu. Kasvatus4 ja opetus perustuvat arvoihin ja arvojen 
pohjalta tehtyihin valintoihin. Jos jotain jätetään kasvatuksesta tietoisesti pois, se on 
jo sinänsä arvovalinta. Monet valinnat tapahtuvat kuitenkin tiedostamatta sitä, että 
jokaisen valinnan takana on arvo tai arvoja. Ehkä valinnan tekijä toteaa asioiden 
valintojen takana olevan vain tietoa ja mahdollisesti mielleyhtymiä, intuition 
tapaista toimintaa. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus nostaa esiin perusopetuksen 
tavoitteiden arvosisältöön liittyviä kysymyksiä ja pohtia mahdollisia vastauksia. 

”-- 70-luvulta lähtien on meillä saanut jalansijan deduktiivinen ajattelu johtaa 
koulutustavoitteet pedagogista erityisaluetta laajemmasta tavoitteesta. Loppuun 
kuljettuna se merkitsee filosofian, eritoten arvofilosofian, tunnustamista 
periaatteelliseksi lähtökohdaksi”, sanoo Tähtinen (1984, 3). Takala (1973, 69) 
                                                 
4 Tästä eteenpäin käyttäessäni käsitettä kasvatus se sisältää myös opetuksen. 
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toteaa, että opetussuunnitelman tavoitteilla on yhteys yhteiskunnan arvoperustaan. 
Airaksinen (1991) painottaa, että valtakunnalliset koulutuksen ja kasvatuksen 
tavoitteet on tehtävä tutkimalla valintoja ohjaavia periaatteita ja niitä päämääriä, 
joihin valinnat tähtäävät. ”Filosofiassa ajatellaan, että etiikka on luonteeltaan yritys 
perustella valintoja ja toimintaa niin, että systemaattisesti päädytään parhaisiin 
mahdollisiin tuloksiin” (s. 13), ja ”moraalilla tarkoitetaan yritystä löytää toiminnan 
lopullisesti oikea ja pätevä perustelu ottaen huomioon kaiken tiedon ja asiaan 
vaikuttavat tekijät” (s. 14). Ja vaikka se on Airaksisen mielestä ”idealismia, ei silti 
liene mitään hyvää syytä olla yrittämättä tehdä oikein ja elää hyvin” (s. 14). 

Jo Platon esitti, että kaikkinainen hallitseminen tähtää hallittavan ja huollettavan 
parhaaseen, olipa sitten kyse valtiollisesta tai yksityisestä hallitsemisesta. 
Yhteiskunnan kaikissa laitoksissa, kuten myös koulussa, käytetään eittämättä valtaa 
(ks. myös Ahonen 2005, 28). Satavuotiaassa suomalaisessa demokratiassa 
lainsäädäntö katsotaan ylimmäksi auktoriteetiksi. Se säätelee myös koulutuksen 
järjestämistä ja koulutuksen arvopohjaa ja samalla se haluttaessa voi tukea koulua 
toimimaan myös ”katoamisvaarassa olevien arvojen turvakotina”, kuten Kuurme 
(2011) asian ilmaisee (ks. Kuurme 2007 ”Koolimaailm vastasseissude ristumises” 
toimittamassaan julkaisussa Eesti kool 21. saj. algul, s. 245–261). 

Perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketjua, joka lähtee lain 
valmistelusta ja päättyy opetussuunnitelmien valmistumiseen, on Suomessa tutkittu 
kovin vähän, jos lainkaan. Opetussuunnitelmatutkimusta on sen sijaan tehty 
runsaasti monista eri näkökulmista, samoin kuin koulutuspolitiikkaa koskevaa 
tutkimusta. Tuoreimpia selvityksiä ovat Varjon (2007) koulutuspolitiikkaa tutkiva 
väitöskirja, joka käsittelee kokonaisvaltaisesti koululainsäädännön rakentumista 
1990-luvulla, ei kuitenkaan perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen kannalta ja 
Vitikan väitöskirja (2009), joka tarkastelee opetussuunnitelmaa kokonaisuutena 
sisältöineen ja rakenteineen. Vitikka (2002) on pro gradu -työssään tutkinut 
vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteiden muotoutumista hallinnossa 
vuosina 2000–2002, mutta käsittely rajautuu kahteen ensimmäiseen kouluvuoteen. 
Ainoa löytämäni lähde, joka liittyy perusopetuksen tavoitteisiin arvosisältöisinä, on 
Tähtisen (1984) yli 20 vuotta vanha tutkimus. Hän erottaa tutkimuksessaan 
tavoitteet ja arvot pitäen suomalaisen koulutuspolitiikan toivottuja tavoitteita 
arvoina ja empiirisesti havaittavia tavoitteita tavoitteina. Tähtinen ei kuitenkaan 
tutkinut tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketjua.  

Tässä tutkimuksessa pyritään tuomaan ajankohtainen lisä yhteiskunnassa käytävään 
arvokeskusteluun. Myös opetusministeriössä5 on kiinnitetty huomiota 
opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun ja sen säädöstapaan; ns. Lankisen 
raportissa (2007, 176) opetussuunnitelman perusteiden varsinaiset määräykset on 
ehdotettu siirrettäviksi opetusministeriöön. Opetusministeriö antaisi tällöin 

                                                 
5 Opetusministeriön nimi muuttui 1.5.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Koulutus-, tiede-, 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimiala ja tehtävät säilyivät ennallaan. 
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Opetushallituksen esittelystä asetukset opetussuunnitelman perusteista. 
Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö alkaa lähitulevaisuudessa. 

 

1.2 TUTKIMUKSEN PERUSTEITA 

Tutkimuksessa kuvataan Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(2004) valmisteluun johtaneen tapahtumaketjun eri vaiheet. Tämä tapahtumien 
ketju käsitellään kokonaisuutena, sillä opetussuunnitelman perusteet eivät ole 
irrallinen asiakirja, vaan suomalaisessa kulttuurissa ja siinä muodostuneiden 
yhteiskunnallisten toimintamallien ja säännösten mukaan valmisteltava asiakirja. 
Tämä ketju, jonka toisistaan riippuvat säädökset ja normit valmisteluineen 
muodostavat, kuvataan eri vaiheista saatavissa olevien asiakirjojen perusteella. 
Aineiston kuvaus antaa aineiston mukaisen kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä. 
Tapahtumaketjun vaiheet muodostavat luvun 4.  

Tutkimusintressi on saattaa avoimeksi ja siten intersubjektiivisesti pohdittavaksi 
perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketju ja perusopetuksen arvot 
(tavoitteiden ja arvopohjan sisältönä). Tarkoitukseni on saada myös aikaan avointa 
keskustelua monikulttuuristuvassa yhteiskunnassamme monikulttuurisuuden 
mahdollisuuksista ja rajoista perusopetuksessa, jossa oppijana on ikänsä tähden 
abstraktin ajattelun osalta rajalliset mahdollisuudet omaava lapsi. Monikulttuurisuus 
ja uskontojen lisääntyminen asettavat haasteita perusopetuksen tavoitteiden ja 
arvopohjan laatimiselle. Siksi tarkastelussa on viitattu myös muutamien maiden 
koululainsäädäntöön ja uuden uskonnonvapauslain (2003) tulkintaan 
opetussuunnitelman perusteissa.  

Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin ja uskonnonvapauslailla 
positiiviseen uskonnonvapauteen. Maaliskuun 1. päivänä vuonna 2000 voimaan 
tullut uusi perustuslaki turvaa uskonnon- ja omantunnonvapauden, johon sisältyy 
oikeus ilmaista vakaumus. Sen takia valittu näkökulma on lapsen oikeus uskontoon, 
jota peruskoulussa ilmentää uskonto oppiaineena. Uskonnolle vaihtoehtoisena 
oppiaineena on elämänkatsomustieto, koska uskonnonvapaus on samoin vapautta 
uskonnottomuuteen.  

Tuon keräämäni tutkimusaineiston tarkoin nähtäväksi. Menettelyn tarkoituksena on 
paitsi tämän tutkimuksen aineiston laaja avaaminen myös tulevien 
opetussuunnitelman perusteiden laatijoiden ja tämän aiheen mahdollisten tulevien 
tutkijoiden työn helpottaminen, sillä tutkimusaineistoon sisältyy mm. 
opetussuunnitelman perusteiden valmistelun arkistoimattomia ja 
allekirjoittamattomia pöytäkirjoja.  

Olen kirjoittanut tutkimukseni kasvatustieteilijänä ja hallintovirkamiehenä siten, 
että tutkimuksen sisältöä voitaisiin hyödyntää sekä hallinnollisesti että 
kasvatustieteellisesti, vaikka olen päätynyt yhteen väitöskirjaan laajoja ilmiöitä 
käsitellessäni. Kasvatuksen tutkimus on osa yhteiskunnallis-poliittista käytäntöä, 
toisaalta tästä käytännöstä riippuvaista ja toisaalta siihen legitimoivasti tai 
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muuttavasti vaikuttavaa. Pyrin siis palvelemaan tekstilläni sekä hallintovirkamiehiä 
että kasvatustieteilijöitä mutta myös opetushenkilöstöä. Tapahtumaketju on ilmiöitä 
eksplikoivaa historiallista kuvausta, tietynlaista meta-analyysia, pohdintaa ja 
rajatulta osin analyysiä. Hallinnossa tapahtuneen ketjun hallinnollis-juridinen 
tutkimuksen juonen kuvaus on tärkeää siksi, että sitä ei ole aiemmin historiallisen 
kehityksen aineistona avattu. Tämä hallinnollis-juridinen näkökulma edellyttää 
tarkkaa käsitteiden käyttöä, ”ilmaisujen toistoa sanasta sanaan”. Menettely lisää 
tutkimuksen sivumäärää ja aiheuttaa toistoa käsittelyssä. Se vähentää myös tekstin 
luettavuutta. Aineiston laajuuden takia kaikkea aineistoa ei analysoida; se jätetään 
jatkotutkimusten tehtäväksi. Käsittelyn kohteina ovat laajassa ja pitkäkestoisessa 
tapahtumaketjussa määrittyneet keskeiset asiakirjat, joten tutkimustehtävät ovat 
laajoja. 

Tämän tutkimuksen kirjoittamisen ongelma on se, että perusopetuksen tavoitteiden 
laatimisessa eri instanssit eivät ole käsitelleet ilmiöitä käsitteitä tarkentaen ja 
käsitteissä on erilaisuutta. Olen pyrkinyt täsmentämään käsitteitä omassa tekstissäni 
käyttäytymistieteellisiksi käsitteiksi. 

 

1.3 TUTKIMUSTEHTÄVÄT  

Koska tutkimuksen tarkoitus on nostaa keskusteluun perusopetuksen tavoitteiden 
sisältö, tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on kuvata perusopetuksen tavoitteiden 
määrittyminen ja tavoitteiden perustelut. Kuvaaminen tapahtuu tapahtumaketjusta 
tuotetun asiakirja-aineiston avulla.  

Perusopetuksen tavoitteita määrittävien asiakirjojen analysoinnilla pyritään 
selvittämään tavoitteiden sisältöä. Perusopetuksen tavoitteiden päätösasiakirjojen 
arvosisältöjä vertaillaan kvantifioituina keskenään.  

 

Tutkimustehtäviä on kaksi: 

 

I tutkimustehtävä:  

Perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen kuvaus ja päätösasiakirjoihin kirjattujen 
tavoitteiden muuttumisen kronologinen kuvaus suomalaisessa yhteiskunnassa 
poliittisten päättäjien päätöksenteossa ja viranomaisten valmistelussa 9.9.1993–
16.1.2004 sekä päätösasiakirjoissa ilmaistujen perusopetuksen tavoitteiden arvojen 
ja tavoitteiden merkitysten analysointi.  

Ensimmäinen tutkimustehtävä sisältää tutkimuskysymyksen: 

Miten Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät perusopetuksen tavoitteet vastaavat 
eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämiä perusopetuksen tavoitteita? 
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Ensimmäiseen tutkimustehtävään saadaan vastaus kuvauksesta, joka tehdään 
kronologisessa järjestyksessä. Se alkaa luvusta 4.1 ja päättyy lukuun 4.5.2. Siitä 
rakentuu väitöskirjan pääjuoni, hallinnollinen näkökulma, jonka tarkastelussa 
saadaan vastaus ensimmäisen tutkimustehtävän sisältämään tutkimuskysymykseen. 
(Kuva 3.) 

Opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseen etsitään vastauksia toisella 
tutkimustehtävällä. 

 

II tutkimustehtävä: 

Perusopetuksen tavoitteita ja opetussuunnitelman perusteita koskevien lausumien ja 
käsitteiden eksplikointi ja sen toteaminen, mitä päätöksentekijät eivät ole 
tutkimuksen empiirisessä lähdeaineistossa eksplikoineet. 

Tutkimuksessa eksplikoidaan perusopetuksen tavoitteiden määrittymistä 
kokonaisuutena, jotta tutkimusta voi käyttää tulevien opetussuunnitelman 
perusteiden tavoitteiden määrittämisen kehittämiseen6.  

 

Kasvatustavoitteisiin liittyviä perustavaa laatua olevia kysymyksiä kuvataan 
sivistysvaliokunnan valmistelussa luvusta 4.1.6 (Vaihe 5: Kansalliset arvot 
perusopetuslakiin sivistysvaliokunnassa – 28.5.1997–4.6.1998) eteenpäin. 
Ensimmäisen tutkimustehtävän sisältämä tutkimuskysymys on tarkastelussa 
tapahtumaketjun lopputuloksena, erityisesti luvussa 5 (Yhteenveto ja 
johtopäätökset). 

 

1.4 LÄHESTYMISTAPA 

Kvalitatiivista tutkimusta määritellään eri tavoin ja eri näkökulmista tieteellisen 
tiedon kriteerit (systemaattisuus, yleispätevyys ja ennustettavuus, tarkkuus ja 
täsmällisyys, tieteellinen ekonomisuus, objektiivisuus sekä julkisuus) täyttäen. 
Tieteenmenetelmällisenä käsitteenä hermeneutiikalla tarkoitetaan taitoa 
ymmärrettävästi selittää, analysoida ja tulkita merkityksellisiksi koettuja, erityisesti 
kirjallisessa muodossa säilyneitä inhimillisen kulttuurin tuotteita, erilaisten 
käsitteiden sisältöä ja ilmausten ja tekstien merkityksiä – ihmisenä olemiseen 
liittyvien seikkojen ymmärtämistä. Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa 
on osa tätä laajempaa hermeneuttista perinnettä. Jos käyttäytymistieteellisen 
tutkimuksen lähestymistavat jaotellaan empiristiseksi, fenomenologis-

                                                 
6 ”Opetussuunnitelman perusteiden toimivuus selvitetään. Käynnistetään valmistelevat toimet 
koulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon sekä opetussuunnitelmien perusteiden 
uudistamiseksi. Kannustetaan kuntia lisäämään taide- ja taitoaineiden opetustuntimääriä ja 
tarjoamaan niitä myös valinnaisaineena.” (5.12.2007 päivätty kehittämissuunnitelma Koulutus ja 
tutkimus vuosina 2007–2012, 41.) 
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hermeneuttiseksi ja kriittiseksi, tämän tutkimuksen voi luokitella 
paradigmaattisesti7 fenomenologis-hermeneuttiseksi ontologiansa (merkitykset), 
tietoteoriansa, ihmiskäsityksensä ja selittämismenetelmänsä kannalta. 
Todellisuuden katsotaan määräytyvän merkitysten kautta, joita asiakirjojen teksti 
ilmentää, sillä tieto on ihmisestä riippuvaista. Kaikki ilmiöt merkitsevät ihmiselle 
jotain; ilmiöt ymmärretään merkitysten oivaltamisen kautta. Tässä tutkimuksessa 
perusopetuksen tavoitteille tulkitaan ymmärtäen arvo- ja ymmärrettävyyssisältö. 
Kokemuksellisuus ja elämyksellisyys ovat ihmisen tapa aistia todellisuutta, 
ihmisen, jonka olemus on olemassa, ajatukset ovat aina ajatuksia jostakin (Husserl) 
ja tahtominen suuntautuu aina johonkin (intentionaalisuus). Todellisuus on näin 
tulkittavissa ja ymmärrettävissä intuition kautta. Tässä tutkimuksessa keskeisenä 
ymmärtämisen kohteena on suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtunut tapahtumien 
ketju perusopetuksen kasvatusta määrittävine teksteineen. Sitä pidetään olemassa 
olevana. Tulkintaan liittyy tiedon ja koulutuspoliittisen kokemuksen lisäksi intuitio. 
Yhteenvetona voi todeta todellisuuden määräytyvän niiden merkitysten kautta, joita 
asiakirjojen teksti ilmentää.  

Fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaan ihmisen käyttäytymistä 
voidaan ymmärtää ja selittää mielekkäästi ainoastaan, jos tunnetaan niiden ihmisten 
näkökulma, joiden käyttäytymisestä on kyse (Puolimatka 2006, 12). Vaikka tässä 
tutkimuksessa ei tutkita käyttäytymistä, tutkijalla tulee olla tieto ja ymmärrys 
tutkittavasta ilmiöstä voidakseen selittää, tulkita ja analysoida myös tiettyjen 
ihmisten määrittämien käsitteiden sisältöä sekä lausumien ja tekstien merkityksiä. 
Tekstin tulkinta ei ole mahdollista myöskään ilman tutkittavan ilmiön asiasisällön 
ymmärrystä. Todellisuuden katsotaan määräytyvän niiden merkitysten kautta, joita 
asiakirjojen teksti ilmentää. Tässä tutkimuksessa keskeisenä kohteena on 
yhteiskunnassa tapahtunut tapahtumien ketju, jossa perusopetuksen kasvatusta 
määrittävä teksti on tuotettu. Sitä pidetään olemassa olevana. Tulkintaan liittyy 
tiedon ja koulutuspoliittisen kokemuksen lisäksi intuitio.  

Tutkimuksen perustana olevat fenomenologis-hermeneuttiset filosofiset näkemykset 
ja arvostukset voidaan katsoa kuuluvan tutkimuksen tieteelliseen maailmankuvaan. 
(Niiniluoto 1980, 25.)8 Maailmankuvan ymmärtämistä ilmentää Rauhalan (2002) 
määrittely tieteellisestä ja subjektiivisesta maailmankuvasta. Hermeneuttisessa 
tulkinnassa ilmiöille annetut merkitykset ovat keskeisessä asemassa. 
Kasvatustavoitteiden ymmärrettävyyssisällön merkityksien ja kasvatustavoitteiden 
arvosisällön tulkinta edellyttävät myös opetuksessa välittyvän subjektiivisen 
maailmankuvan (ks. s. 42) ymmärtämistä.  

Tutkimuksen kasvatustieteellinen tarkastelunäkökulma on siinä mielessä myös 
koulutuspoliittinen, että tutkimuksesta ilmenee se tapahtumaketju, missä 
                                                 
7 Paradigmalla tarkoitan tutkimuksen perustavaa laatua olevia lähtökohtia, kuten Niskanen (1996) 
Heinoseen (1989) viitaten sen määrittää. 
8 ”Luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien oletusten tai tietojen systemaattista kokonaisuutta 
kutsutaan maailmankuvaksi. Sikäli kuin ko. tiedot ovat tieteellisiä – tieteellisin menetelmin 
hankittuja ja perusteltuja – voidaan puhua tieteellisestä maailmankuvasta.” (Niiniluoto 1980, 85.) 
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perusopetuksen tavoitteet on definioitu. Näkökulma tutkimuksessa on välttämättä 
myös sekä yksilö- että yhteiskuntaeettinen, sillä perusopetuksen arvot on ylempi 
yhteiskunnan taso määritellyt ja ne koskettavat kaikkia Suomessa asuvia 
kouluikäisiä. Määritetyt arvot voivat olla ristiriidassa yksilöiden ja perheiden 
arvojen kanssa, jopa itse arvoja koskevaan päätöksentekoon osallistuneiden 
päättäjien omien arvojen kanssa. 

Tutkimusaineistoa lähestytään pääosin kvalitatiivisesti. Vain analysoitavien 
aineistojen arvosisällöissä käytetään kvantifiointia niiden vertailemiseksi 
keskenään. Näin ollen tutkimus ei perustu kahteen erilaiseen paradigmaan. 
Analysoitavien perusopetuksen tavoitteita säätävien asiakirjojen synty hallinnossa 
kuvataan kronologisesti; samassa järjestyksessä päätösasiakirjat myös analysoidaan. 
Perusopetuksen tavoitteiden päätösasiakirjat analysoidaan sisällön analyysillä; 
tavoitteiden arvosisällön analysoimisessa käytetään Ahlmanin arvoteoriaa. 
Tavoiteasiakirjoja tulkitaan ja vertaillaan myös juridisen hermeneutiikan tapaan. 
Asiakirjojen sisältöä analysoidaan ja eritellään horisontaalisuuden, 
vertikaalisuuden, hierarkkisuuden ja frekvenssien perusteella.  

Kasvatustavoitteet, joiden määrittymiseen ja analysointiin tämä tutkimus keskittyy, 
voidaan jakaa Niskasen (1998, 125) mukaan suunta- ja tilatavoitteisiin. 
Perusopetuksen varsinaisina tavoitteina voidaan ajatella esimerkiksi oppilaiden 
tiedoissa, taidoissa ja asenteissa tavoiteltuja muutoksia; tällöin tila esiintyy 
ontologisena käsitteenä. Toisella tavalla tulkiten kasvatustoiminnassa on harvoin 
kysymys tilatavoitteesta eli asian täydellisestä oppimisesta. Tässä tutkimuksessa 
perusopetuksen kirjoitetut tavoitteet käsitetään suuntatavoitteina: ne osoittavat sitä 
suuntaa, mihin perusopetuksella pyritään.  

Tässä tutkimuksessa ei tutkita vain osaa opetusta koskevia erityistavoitteita, vaan 
keskitytään perusopetuksen yleistavoitteisiin (ks. Kansanen 2004, 24–29). 
Yleistavoitteiden sisältö ja merkitys antavat opetukselle periaatteellisen, yleisen 
perustan ja suunnan. Tavoitteilla on muoto ja sisältö (substanssi); käsitellessään 
metatiedettä Niskanen (1998, 123) toteaa ilmiöistä nämä kaksi metatieteellistä 
ominaisuutta. Kasvatustieteen metatieteen perusasioita ovat tiedot, tieteen 
menetelmät, tieteen kieli, tieteellinen toiminta, tiedeyhteisö ja tieteen työvälineet, 
joista keskeisiä ovat paradigmat, lait, teoriat, mallit ja spesifiset työvälineet 
(Niskanen 1996b). Tavoiteajattelun aspekteja ovat Åhlbergin (1988, 20) mukaan 
tavoitteiden arvoaspekti, tavoitteiden toteutettavuus (toteutettavuus-aspekti), 
tavoitteiden käsiteaspekti (ymmärrettävyys) ja analogia-aspekti eli se, missä määrin 
kehityksen suunnaksi yksilö arvioi tavoitteet. Tämän tutkimuksen kohteena olevista 
tavoitteista, perusopetuksen normitasolla julkilausutuista tavoitteista, tarkastellaan 
niiden arvosisältöä ja niille määritettyä arvopohjaa. Tavoitteita ilmaisevien 
käsitteiden ja lausumien ymmärrettävyyssisältöä tulkitaan niiden merkityksien 
kautta. Merkitykset ovat ihmismielen ilmiöitä, jotka ovat yhteydessä kognitioon 
(Onikki 2000, 89). Tekstin, lausumien ja käsitteiden ymmärrettävyyssisältö on 
merkitysten luomaa. 
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Perusopetuksella on muitakin eksplisiittisiä tavoitteita kuin opetukselle normitasolla 
julkilausutut tavoitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi oppiainekohtaiset tavoitteet. 
Implisiittiset tavoitteet toteutuvat niin sanotun piilo-opetussuunnitelman muodossa 
(Broady 1986). Muut tavoitteet kuin normitasolla julki lausutut tavoitteet rajataan 
tutkimuksen ulkopuolelle. Perusopetuksen normitasolla julki lausutut tavoitteet ovat 
Niskasen (1993, 2) määrittäminä kasvatustavoitteita: kasvatustavoitteena on 
persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen, elämässä tarvittavien tietojen, 
affektien ja taitojen, dispositioiden ja valmiuksien kasvattaminen sekä 
kulttuuriperinnön siirtäminen ja kehittäminen.  
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2. PERUSOPETUKSEN TAVOITTEET JA ARVOT 
TUTKIMUKSEN KOHTEENA 

Perusopetuksen tavoitteet ovat määrittyneet perusopetuksen historiassa tapahtumien 
sarjana, jossa heijastuvat kulloinenkin aika ja ne haasteet, joihin perusopetus pyrkii 
vastaamaan.  

 

2.1 KOULUTUS JA ARVOT 

Tammikuussa 2006 Anja Heikkinen pohti virkaanastujaisesitelmässään sitä, tulisiko 
kasvatustieteiden olla ylikansallistuvan talouden ja globaalien poliittisten 
liittoutumien oloissa avoimesti normatiivisia ja tutkijoiden reflektoida poliittisia 
arvostuksiaan. Kyselemisen lähtökohtana hänen esitelmässään olivat julkista 
kasvatusjärjestelmää tulosohjaavan opetusministeriön uudessa toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa vuosille 2007–2011 asettamat koulutuksen kehittämisen 
painopisteet: koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen, lasten ja nuorten 
tukeminen ja ohjaus sekä aikuisten koulutusmahdollisuuksien parantaminen. 
Kyseisessä talous- ja toimintasuunnitelmassa edistetään kasvatuksen sijaan työurien 
pidentymistä parantamalla nuorten sijoittumista koulutukseen ja työelämään ja 
lisäämällä työikäisen aikuisväestön koulutusmahdollisuuksia. (Heikkinen 2006.) 

Moniarvoisessa demokraattisessa yhteiskunnassa arvopäämäärien valitsemisessa 
ovat keskeisiä ne prosessit, joiden tuloksena kasvatuksen arvopäämäärät asetetaan 
tai tulisi asettaa. Keskeistä on myös se, keiden intressit tällöin ovat kyseessä – 
opettajien, vanhempien, viranomaisten, koulutuksen järjestäjien vai yhteiskunnan. 
Näiden välillä voi olla suurtakin ristiriitaa. Jo Rousseau ja Montesquie 
kyseenalaistivat hierarkkisen hallintarakenteen ja vaativat, että hallittujen pitää 
voida vaikuttaa heitä itseään koskevissa asioissa ja olla hallitsevien kanssa 
tasaveroisia poliittisia päätöksentekijöitä. Matti Vanhasen ensimmäisellä 
hallituksella oli ohjelmassaan kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma (7.4.2005), 
jolla se sanoi pyrkivänsä edistämään aktiivista kansalaisuutta, 
kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja 
edustuksellisen demokratian toimivuutta. Ohjelman tavoitteena oli lisätä 
kansalaisten äänestysaktiivisuutta sekä parantaa kansalaisten vaikuttamis-
mahdollisuuksia myös vaalien välillä. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman 
loppuraportissa (2007, 3) todetaan kuitenkin, että demokratian ongelmiin – 
äänestysaktiivisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kehittämiseen – ei ole yhdellä 
hallituskaudella vaikuttavia lääkkeitä, vaan niihin tarvitaan pitkäjänteistä työtä. 
Loppuraportissa esitettiin, että ministeriöiden ja kansalaisyhteiskunnan välistä 
jatkuvaa yhteistyötä asetetaan koordinoimaan oikeusministeriöön perustettava 
demokratian vastuualue. Kansalaisvaikuttamisen todettiin Suomessa heikentyneen 
nopeammin kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa; enemmistö kansalaisista ei 
usko voivansa vaikuttaa. Kansalais- ja demokratiakasvatuksen perinteen todettiin 
koulukulttuurissa heikentyneen ja monelta osin katkenneen; kansainvälisessä 
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vertailussa suomalaisnuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa koulussa vähäisiksi. 
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa toteutettiinkin erityisesti kouluissa 
aktivoimalla oppilaita toimimaan. Hallitus antoi 19.10.2006 esityksen (215/2006) 
perusopetuslain muuttamisesta siten, että lakiin sisällytettäisiin oppilaskuntaa 
koskeva säännös (joka tuli voimaan 1.8.2007). (Mts. 2–3, 7–8.)  

Kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun ohjaaminen on demokraattisen yhteiskunnan 
tärkeä arvo. Sitä Setälä (2003, 28) tähdentää todetessaan: ”Jotta voidaan väittää, että 
kansalaiset harjoittavat vaalien ja muiden demokraattisten instituutioiden kautta 
tosiasiallista valtaa, heidän poliittisten mielipiteidensä on oltava itsenäisiä eli 
autonomisia. Tämä edellyttää, että kansalaiset ovat ainakin jossain suhteessa 
vallanpitäjistä riippumattomia muodostaessaan poliittiset mielipiteensä.”  

Globalisaatio ja kansainvälistyminen vaikuttavat koulutuksen 
kehittämissuunnitelman mukaan koulutusjärjestelmään. Globaali talous merkitsee 
kaikkien yhteiskuntien monikulttuurisuuden9 lisääntymistä (Koulutus ja tutkimus 
2003–2008). Perinteeseen ja paikalliseen vuorovaikutukseen perustunut 
yhteisöllisyys korvautuu kehittämissuunnitelman mukaan kulttuuriseen ja 
sosiaaliseen vaihtoon perustuvalla moniarvoisella yhteisöllisyydellä. (Käsitteen 
”moniarvoinen yhteisöllisyys” sisältöä kehittämissuunnitelmassa ei avata.) 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on puolestaan listannut Suomen uudistuksen 
kymmenen arvoa, joita valiokunta edellyttää politiikan johtamisen menestymiseksi. 
Arvot ovat seuraavat: välittäminen, luottamus, yhteisöllisyys, kannustus, vapaus, 
luovuus, rohkeus, visionaarisuus, tasapainoisuus ja mielekkyys. Samassa 
yhteydessä valiokunta totesi, että arvot voi nähdä myös elämänsisältönä; ne tekevät 
elämästä elämisen arvoisen. Suomen ja Euroopan perinteessä ovat korostuneet 
valistuksen arvot vapaus, veljeys ja tasa-arvo; kristilliset arvot usko, toivo ja 
rakkaus sekä antiikin arvot oikeudenmukaisuus, rohkeus, kohtuullisuus ja viisaus. 
(Tulevaisuusvaliokunta 2004/4, 7.) Välittäminen tarkoittaa pyrkimystä luoda 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikille suomalaisille, mutta se merkitsee myös kaikkien 
maapallon ihmisten yhtäläisten mahdollisuuksien ajamista globaalissa kehityksessä 
(mts. 6).  

Suomi on kansainvälisesti sitoutunut kestävän ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen kehityksen periaatteisiin; tämä näkökulma painottuu tulevina vuosina 
Koulutus ja tutkimus -kehittämissuunnitelman 2003–2008 mukaan myös 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä. Kehittämissuunnitelma korostaa hyviä 
vuorovaikutustaitoja sekä vankkaa henkilökohtaista vahvuuksien ja arvojen 

                                                 
9 Monikulttuurisuus (multiculturalism) -käsite on syntynyt Kanadassa 1960-luvulla. Siitä lähtien 
monikulttuurisuudella on ollut kolme eri merkitystä: 1. luonnehdinta yhteiskunnasta, jota leimaa 
etninen tai kulttuurinen heterogeenisuus; 2. tavoiteltava yhteiskunnallinen tilanne, jossa väestön 
etniset tai kulttuuriset ryhmät nauttivat yhdenvertaisuutta ja toistensa vastavuoroista kunnioitusta; 
3. politiikka, jota julkinen valta harjoittaa väestön etniseen tai kulttuuriseen heterogeenisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä.  Monikulttuurisuus-käsitteen levitessä eri puolille maailmaa sen 
deskriptiivinen ja normatiivinen ulottuvuus ovat sekoittuneet ja se on saanut merkitystä myös 
kauhukuvana monikulttuurisesta yhteiskunnasta.(Soukola 1999, 2.) 
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tuntemista. Parhaimmillaan sen mukaan erilaistuminen merkitsee sosiaalisen 
pääoman kasvua sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla.  

Pääoma ja tavarat, ajatukset ja tulkinnat muuttuvat yhä enemmän ylikansallisiksi. 
Saattaa kuitenkin käydä niin, että ihmiset ja heidän osaamisensa jäävät kansallisiksi, 
sillä koulutus on tärkeä kansallisen politiikan teon väline. (Rinne 2004, 72.) 

 

Tasa-arvo ja sivistys koulutuspoliittisina tavoitteina 

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on peruskoulu-uudistuksesta lähtien keskitytty 
erityisesti tasa-arvoon, jossa Suomella on perinteitä antaessaan esimerkiksi 
yhtäläisen äänioikeuden naisille ja miehille jo vuonna 1906.  

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kolmen tuoreimman PISA-tutkimuksen 
mukaan oppimistuloksissa yksi maailman tasa-arvoisimmista. Yhdeksän vuotta 
sitten julkaistussa Civic-tutkimuksessa10, jossa testattiin EU-maiden koululaisten 
sosiaalista ja yhteiskunnallista aktiivisuutta, Suomi sijoittui kuitenkin viimeiselle 
sijalle. Vuoden 2009 vastaava kansainvälisessä tutkimuksessa (International Civic 
and Citizenship Education Study) suomalaisoppilaat sijoittuvat yhteiskunnallisessa 
aktiivisuudessa edelleen hännille, mutta yhteiskunnallisissa tiedoissa he ovat 
kansainvälistä kärkeä PISA-tutkimusten tavoin (Suoninen, Kupari & Törmäkangas 
2009). Suomalaisen koulutuksen oppimistulokset ovat Koulutus ja tutkimus -
kehittämissuunnitelman 2003–2008 mukaan hyviä ja koulutusratkaisut rakentuvat 
koulutuksellisen tasa-arvon periaatteelle.  

Uusi vuosituhat alkoi Suomessa parlamentarismin muutoksella uuden perustuslain 
(731/1999) astuessa voimaan. Modernissa perustuslaillisessa ja parlamentaaris-
edustuksellisessa hallitsemisjärjestelmässä poliittinen järjestelmä ja valtion 
hallintojärjestelmä ovat eriytyneet. Tasa-arvon tavoite, väite ihmisten syntyperästä 
riippumattomasta tasa-arvoisuudesta, nostettiin esiin jo Ranskan 
vallankumouksessa, ja yksilön huomioon ottava ihmiskäsitys alkoi tuolloin 
vahvistua. (Pekonen 2005, 158–159.)  

Sarjalan mielestä itsenäisen Suomen merkittävimpiä yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja 
on ollut peruskoulu-uudistus. Sillä haluttiin Sarjalan mukaan turvata 
tasavertaisemmin maassa sivistykselliset perusoikeudet. Pyrittiin siihen, että 
esimerkiksi perhetaustalla tai kunnalla, jossa opinnot aloitetaan, ei olisi vaikutusta 
opintoihin. (Johdanto teoksessa Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002, 3.) Vaikka 
Sarjalan mukaan peruskoulu-uudistus on merkittävimpiä yhteiskuntapoliittisia 
uudistuksia, on yhteiskuntapoliittisten uudistusten merkittävyyden arviointi 
problemaattista. 

Koulutussosiologinen, 1970–1980-lukujen tilastoperäinen tutkimus paljasti sen 
epätasa-arvon, että koulutuksellinen vähäosaisuus periytyy vanhemmilta lapsille. 
Nykyinen, vuodelta 1998 peräisin oleva perusopetuslaki korostaakin tasa-arvoa, 
                                                 
10  Suutarinen 2002, 241 ja http://ktl.jyu.fi/arkisto/civics/, luettu 29.6.2007 
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kuten jo sitä edeltävä peruskoululaki vuodelta 1983. Viimeksi mainittu laki astui 
voimaan vuonna 1985. Se painotti eri näkökulmaa tasa-arvosta kuin nykyinen 
perusopetuslaki. Vuoden 1983 laissa ”kansalaisille tarpeellinen yleissivistys” 
määritteli Arajärven (1985, 38) tulkinnan mukaan opetuksen sisällöltään 
samanlaiseksi kaikille. Kyseisessä peruskoululaissa tuotiin esille myös sukupuolten 
välinen tasa-arvo.  

Jakku-Sihvonen ja Kuusela (2002, 7) toteavat koulutuksen tasa-arvon tarkoittavan 
koulutuspoliittisesti sitä, että oppimistuloksissa ei ole systemaattista tyttöjen ja 
poikien välistä vaihtelua, väestöryhmien välistä vaihtelua eikä alueellista vaihtelua. 
Sivistysvaliokunta painotti mietinnössään (SiVM 3/1998) tasa-arvoa sukupuolten 
välillä ja tasa-arvon riippumattomuutta iästä, etnisestä alkuperästä tai 
varallisuudesta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 katsotaan 
kansalaisten olevan tasa-arvoisessa asemassa sivistysvaliokunnan kanssa samoin 
perustein, kun heillä on samat oikeudet riippumatta iästä, etnisyydestä, 
varallisuudesta tai sukupuolesta. 

Nyt voimassa olevan perusopetusta säätelevän Perusopetuslain (628/1998) mukaan 
opetuksen tulee edistää sen 2 pykälän 2 momentin mukaan sivistystä ja tasa-
arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja 
muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Saman pykälän 3 momentin mukaan 
opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko 
maan alueella. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten 
oppimisedellytyksiä ja siten lisätä tasa-arvoa (2 § 1 mom.).  

 

2.2 YHTEISKUNNAN MUUTOS HAASTEENA PERUSOPETUKSELLE  

Tässä luvussa on katsaus suomalaiseen yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun ja 
tilaan 1980-luvun lopusta uuden vuosituhannen haasteisiin. Tarkastelu perustuu 
pääosin aikalaisammattilaisten argumentointeihin. Tarkoitus on luoda kuva siitä 
kulttuurisesta taustasta, viitekehyksestä, jossa perusopetuslaki ja perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet tavoitteineen valmisteltiin. Koululainsäädännön 
kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin vuoden 1993 syyskuussa. 
Perusopetuslaki astui voimaan 1.1.1999, Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa 
tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
1.8.2002 ja uskonnonvapauslaki 1.8.2003. Opetussuunnitelman perusteiden val-
mistelu aloitettiin lokakuussa 1999, ja ne astuivat voimaan tammikuussa 
2004.  
Suomea ympäröivässä maailmassa tapahtui vuoden 1989 jälkeen suuria poliittis-
taloudellisia mullistuksia, kuten Neuvostoliiton hajoaminen ja sosialismin 
romahtaminen, Berliinin muurin sortuminen ja Saksojen yhdistyminen, Baltian 
maiden uudelleen itsenäistyminen ja Bosnian sota sekä Euroopan unionin synty, 
valuuttasodat ja pakolaisuus. Kylmän sodan päättyminen Neuvostoliiton 
romahdettua johti Suomen siirtymiseen Neuvostoliiton etupiiristä läntiseen 
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orientaatioon (Heiskala 2006, 31). Mainitut suuret muutokset ovat vaikuttaneet 
globaalisti, mutta muokanneet samalla suomalaisten tietoisuutta ja suomalaista 
kulttuuria. Tapahtumat ovat vaikuttaneet ihmisten maailmankuvien 
rekonstruoimiseen, joka on osaksi yksilöllistä mutta pohjimmiltaan kollektiivista 
(Helve 1998, 197).  

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden11 jälkeen, joiden mukaan opetuksen 
avulla tuettiin oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja osallisuutta 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa sekä edistettiin 
suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä, on tapahtunut kansakunnan 
kannalta merkittävä ratkaisu, liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995. Kolme 
vuotta myöhemmin Suomi liittyi Euroopan talous- ja rahaliittoon, ja sen 
seurauksena vuonna 2002 siirryttiin yhteiseen valuuttaan euroon. Suomalaisen 
yhteiskunnan moniarvoistuminen ja kansainvälistyminen nopeutui; muun muassa 
ulkomaalaisten määrä nelinkertaistui 1990-luvun Suomessa.  

Kauaskantoisia seurauksia kulttuuriimme tuolta vuosikymmeneltä toivat 
lamavuodet, kun bruttokansantuote laski 12 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 1993 
ja työttömyys kasvoi 3,4 prosentista 20 prosenttiin. Työssä olevien työuupumus 
yleistyi. Perheiden hajoaminen ja moninaistuminen sekä lasten ja nuorten 
pahoinvoinnin lisääntyminen leimasivat myös 1990-lukua. Viimeksi mainittu 
kehitys on jatkunut myös uudella vuosituhannella. 

Tutkimuksin on osoitettu Suomessa koettu arvojen murros 1980-luvun ja 2000-
lukujen välisellä ajalla. Arvojen yhtenäisyys on vähentynyt, kun vanhat arvostuksen 
kohteet koti, kirkko, koulu ja poliittiset puolueet ovat menettäneet asemiaan. Suomi 
on nyt 2000-luvulla 1990-luvun laman ja talouselämässä tapahtuneiden muutosten 
jälkeen rikkaampi, avoimempi, tehokkaampi, eriarvoisempi ja julmempi 
yhteiskunta kuin 1980-luvun lopulla, mutta sosiaaliseen vastuuseen liittyvän 
puhetavan ilmaantumisesta on alkanut kuitenkin näkyä merkkejä 1990-luvun 
lopusta alkaen. (Niiniluoto 1994, 175–176; Helkama & Seppälä 2004, 22; Heiskala 
2006, 36–42.) 

Nuorten ja koulun suhteen on todettu muuttuneen yksilöllisempään suuntaan 
globaalistumiskehityksen edetessä menneellä 1990-luvulla (Laine 1999, 117; ks. 
myös Aittola ym. 1995, Beck 1997). Koulun ulkopuolisten elämäntapojen 
moninaisuus populaarikulttuureineen haastaa koulun oppimisperinteet ja kaventaa 
koulun kasvatusmahdollisuuksia. Launosen (2000) ja Helven (1998, 199) mielestä 
elämme maailmassa, jossa ei ole selkeitä ydinarvoja, vaan toistensa kanssa 
kilpailevia arvoja, irrallisia ihanneluetteloja, joista ihmiset valitsevat omien 
individualististen tarpeidensa mukaan omansa. Launosen väitöstutkimuksen 
mukaan arvoja ei enää nähdä yhteiskuntaa koossa pitävinä voimina vaan yksilön 
vapaina valintoina. Tämä on hänen mielestään seurausta yhtenäiskulttuurin 
hajoamisesta ja yhteiskunnan moniarvoistumisesta. Mutta onko koulu seurannut 
tässä liian kritiikittömästi individualismin ja liberalismin valtavirtaa kiinnittämättä 
                                                 
11 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 1994 tavoitteiden analyysi on luvun 5.2.2 lopussa. 
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tarpeeksi huomiota yhteiskunnan moraaliseen eheyteen? (Launonen 2000, 325.) 
Ojakangas (2002, 2) näkee teknologian ja elämyksellisen kulttuurin vaikuttavan 
nuorten identiteetin muotoutumiseen kahlitsevasti. Turusen (1992, 17) mukaan 
kulttuuria voidaankin pitää valtana, joka ottaa yksilöt haltuunsa ja ”pakottaa” heidät 
usein tietämättään sisäistämään arvostuksia. Varis (2005a, 7) toteaa, että tällaisessa 
yhteiskunnan nopeassa muutosprosessissa arvokysymykset, identiteetti ja 
kulttuurienvälinen viestintä ovat nousseet keskeiseen asemaan, koska moraaliset ja 
eettiset ongelmat ovat kärjistyneet. 

Vuonna 1939 julkaistussa klassisessa kulttuurifilosofisessa teoksessaan Kulttuurin 
perustekijöitä Ahlman (s. 18) kirjoittaa, että kulttuuritodellisuuden takana voi aina 
nähdä arvoja ja arvojärjestelmiä: ”Koetamme silloin saada selville siinä 
vallitsevasta arvosuuntaumat, niiden keskinäisen hierarkian, ja siten aikamme 
kulttuuriethoksen, sen ’hengen’, mihinkä suuntaan se on kehittymässä.”  

Teknologian ja informaatioteknologian kehitys on saanut aikaan suuria muutoksia. 
Informaatioteknologian kasvun yhtenä seurauksena voi nähdä myös seuraavat 
nuorten elämään vaikuttavat tekijät. Mustosen (1997) ja Salokosken (2005) mukaan 
40 prosenttia tv-ohjelmista ja 60 prosenttia lasten tietokonepeleistä sisältää 
väkivaltaa12. Amerikkalaistutkimusten mukaan 18-vuotias nuori oli 1990-luvulla 
nähnyt televisiosta 200 000 väkivallantekoa (Huston ym. 1992). Myös 
Opetushallitus pyrki 1990-luvulla saamaan tietotekniikan kouluissa tehokkaaseen 
käyttöön. Tietoyhteiskunnassa toimiminen edellyttää Koulutus ja tutkimus 2003–
2008 kehittämissuunnitelman mukaan sitä, että kaikilla kansalaisilla on tasavertaiset 
mahdollisuudet ja valmiudet käyttää uusia teknisiä välineitä.  

Opettajien käsitysten mukaan yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat koulun 
toimintaan. Koulun kasvatustehtävän muutoksia koskevassa tutkimuksessa 
(Kiviniemi 2000, 126–159) opettajat ja opettajankouluttajat katsoivat, että koulun 
työskentelyyn vaikuttavia muutostendenssejä ovat koulun normeja uhmaavan 
häiriökäyttäytymisen ja aggressiivisuuden lisääntyminen sekä koulunvastaisen 
alakulttuurin kasvu, jonka taustalla arveltiin olevan oppilaiden henkilökohtaiset 
ongelmat. Opettajat olivat sitä mieltä, että vanhempien ja lasten syrjäytyminen 
heijastuu lasten koulunkäyntiin, samoin kuin oppilaiden yksilöllisten erojen kasvu.  

Ihmisten väliset etäisyydet ovat ”pienentyneet”, sillä kommunikaatioteknologia 
mahdollistaa lisääntyvän mutta samalla nopeasti vanhenevan tiedon pikaisen 
siirtymisen ihmiseltä toiselle. Kulkuyhteyksien kehittyminen puolestaan 
mahdollistaa ihmisten nopean siirtymisen paikasta toiseen. Ihmisten erilaiset 
arvostukset ovat näin tulleet jokapäiväisiksi kokemuksiksi. Jotta lapset ja nuoret 
voisivat kasvaa tietoisiksi tietämisessä mutta myös kasvaa turvallisesti, on tärkeää 
aiempaa perusteellisemmin keskittyä kasvatukseen globaalin maailman 
moninaisissa haasteissa. Lasten ja nuorten on tärkeää sekä oppia ymmärtämään ja 
valitsemaan arvoja että sitoutumaan niihin. Nuorten on myös hyvä oppia 
                                                 
12 Muun muassa median tuottamat lasten pelot lisääntyivät yleisesti Eestissä ja Suomessa vuosien 
1993–2003 aikana (Taimalu, Lahikainen, Korhonen & Kraav 2006). 
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reflektoimaan arvojen vaikutusta eri kulttuureihin ja uskontoihin, jotta heidän 
konformistinen, manipulatiivinen tai indoktrinatiivinen ohjailunsa ei tule 
mahdolliseksi, vaan heistä kasvaisi itsenäisiä päätöksentekijöitä.  

Suomalainen koulu voidaan kontekstualisoida sekä osana valtion hallintokulttuuria 
että suomalaista yhtenäiskulttuuria. Koulu toimii kulttuuristen ideaalien ja arvojen 
peilinä ja vaikuttaa kouluyhteisössä toimivien ihmisten kautta yksilöiden elämään. 
Yksilöiden saama käsitys koulusta vaikuttaa heidän elämässään kouluajan 
jälkeenkin. (Tolonen 1999, 7.) 

2.2.1 Hallintokulttuurin muuttuminen 

Koulutus on keskeinen yhteiskuntapolitiikan väline rakennettaessa demokraattista, 
taloudellisesti kilpailukykyistä ja toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, todetaan nykyisin 
eri yhteyksissä. Koulutuksen järjestäminen on osa hallintokulttuuria.13 

Hallintokulttuuri on historian muokkaamaa. Erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla 
hallinnon tutkimuksessa on esitetty käsitys siitä, että hallinnon käytännöt ja niiden 
toimivuus riippuvat kulttuurisista tekijöistä – arvoista ja vallitsevista käsityksistä. 
Hallintoa koskevia ilmiöitä ei voi ottaa itsestäänselvyyksinä, ja virkamiehistön 
pätevyyskin on kulttuurinen ilmiö. Virkamiehistön pätevyyden sisältö vaihtelee eri 
maissa. Isossa-Britanniassa on arvostettu yleissivistystä, Ranskassa taas 
eliittikoulujen antamaa oppia ja Saksassa juridisia tietotaitoja. (Stenvall 2000, 13.) 
Suomen hallintokulttuurissa on paljon erityisiä piirteitä: hallinnon reviiriristiriidat, 
ammattikuntainen osaaminen ja juristien aseman vahvuus. Ratkaisemattomilta 
näyttäviä kehittämiskysymyksiä ovat poliittisten virkanimitysten ja pätevyyden 
ristiriita ja johtamisen pätevyyden kehittäminen. (Stenvall 2000.) 

Suomalainen hallitsemisjärjestelmä on muuttunut 1990-luvulla 
presidenttijohtoisesta hallitsemismallista kohti eduskunnan johtamaa 
parlamentarismia. Hallituksesta on tullut politiikan keskipiste. Hallittua 
rakenneuudistusta julkista hallintoa hajauttamalla ja eriyttämällä alettiin toteuttaa 
valtion tehtävien kasvun, julkisen palvelutuotannon kasvun ja kansainvälistymisen 
takia. Tuottavuuden kohottaminen oli tullut välttämättömäksi. Legalistisesta 
hallintokulttuurista siirryttiin managerialistiseen ajattelumalliin. (Tiihonen 2006, 
88–95.) 

Valtion keskushallinnossa opetusministeriön alainen Opetushallitus on muutettu 
asiantuntijavirastoksi. Sillä on keskeinen asema yleissivistävän koulutuksen 
(samoin kuin ammatillisen ja aikuiskoulutuksen) hallinnossa ja ohjauksessa. Sen 
tehtäviin kuuluvat opetuksen kehittäminen, koulutuksen arviointi, tietohuolto ja 
erilaiset palvelutehtävät. Opetushallitus hallinnoi myös valtion 17:ää oppilaitosta. 

                                                 
13 Viittaan tässä yhteydessä myös lukuun 4.1.6.3 (ja siihen kuuluviin alalukuihin Kansanvallan 
vahvistaminen normiohjausta purkamalla jatkuu ja Yhteiskunnan muutos ja koulutuspolitiikka, 
jotka ovat liitteessä 2), jossa sivistysvaliokunnan kuulemisten yhteydessä kuullut asiantuntijat 
käsittelevät tätä aihetta. 
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(Koulutuksen hallinnon arvioinnin valmisteluryhmän raportti 2001, 1, 5.) 
Lokakuussa 2007 valmistui selvitysmies Timo Lankisen (2007) arviointi 
Opetushallituksen asemasta, roolista ja tehtävistä muuttuvassa toimintaympäristössä 
ja siihen liittyvät kehittämisehdotukset sekä ehdotukset muuhun opetustoimen 
hallintoon ja toimialan ohjaukseen tarvittavista muutoksista. Esitetyt muutokset 
kohdistuisivat myös opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun ja perusteista 
päättämiseen.  

Opetusministeriön organisaatio muutettiin vuonna 1997. Tuolloin koko koulutus- ja 
tiedesektoria varten muodostettiin koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. (Koulutuksen 
hallinnon arvioinnin valmisteluryhmän raportti 2001, 6.) Se jakautuu nykyisin 
(1.3.2007 alkaen) viiteen yksikköön. Yleissivistävän koulutuksen yksikkö hoitaa 
yleissivistävään koulutukseen kuuluvat toiminta- ja taloussuunnitelmat, 
kertomukset ja katsaukset, koulutuksen ennakoinnin sekä säädösvalmistelu- ja 
hallintoasiat, joihin kuuluvat myös koulutuksen järjestämislupa-asiat 
(Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston työnjako 2007). 
Opetusministeriö ohjaa koulutuspolitiikan toteuttamista lukuun ottamatta joitakin 
yksittäisiä koulutusaloja. 

Pääministeri Harri Holkerin hallituksen toimenpiteet varsinaisesti aloittivat uuden 
palvelukulttuurin luomisen julkishallintoon. Tähän kuului hallinnon hajauttaminen, 
kansalaisten osallistumisen aktivoiminen, byrokratian karsiminen ja 
palveluprosessien avoimuuden lisääminen. Yhtä aikaa päätäntävallan 
paikallistasolle siirtämisen kanssa Opetushallituksen toimenkuvaa uudistettiin ja 
henkilöstöä vähennettiin, vaikka tehtävävastuuseen liitettiin sisällön ja laadun 
kehittämisen lisäksi arviointi sekä velvollisuus hankkia rahoituksesta 20 prosenttia 
palvelujen myynnillä. Koulutuksen kehittäminen siirtyi keskusjohtoisuudesta 
enemmän paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmien työstämiseen, johon 
sisältyy näkemys opettajasta oman työnsä kehittäjänä ja kouluyhteisön vahvuuksien 
tunnistamisesta. Tänä aikana, varsin vähän ohjaavien valtakunnallisten 
Opetussuunnitelman perusteiden 1994 ollessa voimassa, suomalainen peruskoulu 
nousi maailmanmaineeseen oppimistulostensa ansiosta. Missä määrin tämä 
opetussuunnitelmauudistus vaikutti 2000-luvun alkupuoliskolla peruskoulun 
maailmanmainetta saavuttamiin oppimistuloksiin jää myöhempien tutkimusten 
varaan. 

Opetussuunnitelman perusteissa 1994 korostettiin koulun palvelukyvyn 
kehittämisen uusina keinoina yksilöllisten opiskeluohjelmien merkitystä ja 
yhteistyötä muiden oppilaitosten tai työpaikkojen kanssa yhteiskunnassa, jossa 
keskusjohtoisuus vähenee ja jossa toimintojen tulisi verkostua päätösvallan 
siirtyessä enemmän kouluille. Valtakunnallisen tuntijaon suoma väljyys ja kuntien 
resurssipäätökset mahdollistivat huomattavaa vaihtelua kuntien ja koulujen 
opetussuunnitelmiin. Vuoden 1994 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaan koululla on mahdollisuus nousta merkittäväksi muutoksen 
suunnannäyttäjäksi ja toteuttajaksi. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 
1994, 8.)  
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Opetusministeriön vuodelle 2002 asettama asiantuntijaryhmä tuotti arvioinnin, jota 
eduskunnan sivistysvaliokunnan koulutuspoliittinen selonteko sekä 
opetusministeriön hallinnonalan kehittämissuunnitelma KESU edellyttivät. 
Arvioinnissa tarkasteltiin normiohjauksen ja muun ohjauksen suhdetta 
koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumisessa sekä arvioitiin päätöksentekotasojen 
työnjaon ja ohjausmekanismien toimivuutta koulutuspoliittisten tavoitteiden 
toteuttamisessa. Tällöin huomioitiin muun muassa opetushallinnon ja muiden 
hallinnonalojen päätöksentekotasojen työnjako ja opetushallinnon yhteistyö. 
Arvioinnin tulokset suhteutettiin lainsäädännössä ilmaistuihin koulutuspoliittisiin 
tavoitteisiin, koulutushallinnon toimijoiden toimivaltuuksilla toteuttamiin tehtäviin 
ja niihin tavoitteisiin, jotka on mainittu hallitusohjelmassa ja 
kehittämissuunnitelmassa. Työnsä perusteella asiantuntijaryhmä (professorit 
Temmes ja Ahonen, kehitysjohtaja Ojala ja projektipäällikkö Holm sekä johtava 
konsultti Vuorela arvioinnin alkuvaiheessa ja konsultti Ruusula arvioinnin 
loppuvaiheessa) esitti 40 suositusta. (Temmes, Ahonen & Ojala 2002, vii–x.) 

Edellä mainittu työryhmä esitti, että ei ole mitään yksiselitteistä ja yleispätevää 
vastausta siihen vallan, toimivallan ja vaikutusvallan jakoon, jonka osapuolina ovat 
keskusvallan yksiköt tai johtajat, hallinnon eri organisaatiot ja niiden tulosyksiköt, 
itsehallinnolliset yhteisöt, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, kansalaiset ja 
yksittäiset virkamiehet. Sinänsä tärkeät kansanvallan kriteerit eivät työryhmän 
mielestä auta hallinnossa ratkaisemaan toimi- ja päätösvallan kysymyksiä 
keskitetysti vai hajautetusti tai ”ylhäältä” vai ”alhaalta” lähtevästä vallasta. 
Tilanteet, olosuhteet sekä kunkin tilanteen odotukset ja painotukset asettavat 
kansanvallan turvaamisen ehdot. (Temmes ym. 2002, 19.)  

Opetusministeriössä suoritetuissa haastatteluissa esitettiin asioiden valmistelusta 
joitakin kärjistyneitä väitteitä, jotka antoivat aihetta kyseisten seikkojen 
tarkistamiseen. Ratkaisuna näyttäisi arvioinnin mukaan olevan poliittisen 
päätöksentekotason vapauttaminen operatiivisista kysymyksistä ja tuon tason 
harjoittaman strategisen ohjauksen huomattava jäntevöittäminen. Tämä on ollut 
monien hankkeiden tavoitteena, mutta kehittäminen ei ole saavuttanut 
päämääräänsä. (Mts. 45–46.) 

Opetushallituksessa tehtyjen haastattelujen mukaan virastoon olisi jäänyt lukuisia 
jäänteitä sen aiemmasta keskusvirastoluonteesta, vaikka keskusvirastot muuten 
lähes täysin lakkautettiin kymmenkunta vuotta aikaisemmin. Esimerkiksi 
Opetushallituksen suurta vaikutusvaltaa viranomaistehtävässä opetussuunnitelmien 
perusteiden vahvistajana korostivat sen kohteet esi-, perus- ja lukio-opetuksessa, 
taiteen perusopetuksessa, ammatillisten perustutkintojen piirissä sekä näyttö-
tutkinnoissa. (Mts. 56.) 

Nykyisessä kilpailukyky-yhteiskunnassa julkista hallintoa johdetaan kuin 
liikelaitosta, kilpailu korostuu jopa ajatustavoissa, väittävät Heiskala ja Luhtakallio 
(2006).  
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2.2.2 Koulutuksen ohjausjärjestelmä 

Koulutusjärjestelmän ohjausosan muodostavat valtiollisen päätöksenteon elimet 
eduskunta ja valtioneuvosto vastuuministeriönä opetusministeriö, jonka 
hallinnonalan virasto on Opetushallitus, lääninhallitusten sivistysosasto sekä monet 
oheiselimet. Ylimmällä päätöksentekotasolla eli eduskunnassa ja valtioneuvostossa 
asetetaan keskeiset koulutusjärjestelmää koskevat tavoitteet, joita tulee 
koulutussektoreilla toteuttaa toimivallan ja ohjausmekanismien mukaisesti. 
Toimeenpano-osan muodostavat yliopistot, korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, 
ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitokset, yleissivistävän koulutuksen 
oppilaitokset ja aikuiskoulutuksen oppilaitokset. Nämä ovat valtion, kuntien, 
kuntayhtymien, yhteisöjen tai säätiöiden omistuksessa. (Lahtinen, Lankinen, 
Penttilä & Sulonen 2004; Temmes ym. 2002.) 

Vuonna 1999 voimaan tullut perusopetuslaki (628/1998) muutti perusopetuksen 
tavoitteista päättämistä. Siihen asti valtioneuvosto teki päätöksen vain tuntijaosta, 
mutta perusopetuslain (628/1998) 14 §:n 1 momentin perusteella valtioneuvosto 
päättää nyt opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen 
käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä 
oppilaanohjaukseen (tuntijako). Hallituksen esityksen mukaan (HE 86/1997 vp s. 
60) päätöksessä tarkennetaan opetukselle säädettyjä tavoitteita ja siihen voidaan 
sisällyttää myös esimerkiksi nykyiseen kielenopetuksen yleissuunnitelmaan 
kuuluvia tavoitemäärittelyjä. Tämä tehtävä oli kuulunut pääosin 
Opetushallitukselle, ja kielenopetusta koskevat tavoitteet oli määritelty koulutuksen 
ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa.  

Normiohjaus käsittää lait, asetukset, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet 
sekä muut normit. Yleissivistävän koulutuksen, johon perusopetus luetaan, 
ohjauksen perustana ovat perusopetuslaki ja -asetus, lukiolaki ja -asetus sekä taiteen 
perusopetuksesta annettu laki ja asetus. Lainsäädännön lisäksi keskeiset 
normiohjauksen välineet ovat valtioneuvoston päätökset koulutuksen tavoitteista ja 
tuntijaosta sekä Opetushallituksen määräämät opetussuunnitelman perusteet. 
(Koulutus ja tiede Suomessa 2006, 12.) Näistä perusopetusta koskevat normit ovat 
tämän tutkimuksen kohteena. 

 

2.3 PERUSOPETUKSEN TAVOITTEET 

Tässä tutkimuksessa käsitellään suomalaisen perusopetuksen tavoitteita. Suomen 
perustuslaki (11.6.1999) säätää (16 §), että jokaisella on oikeus maksuttomaan 
perusopetukseen ja että oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Perusopetuksen 
tavoitteet säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Valtioneuvosto päättää 
perusopetuslain 14 §:n 1 momentin mukaan opetuksen yleisistä valtakunnallisista 
tavoitteista (Valtioneuvoston asetuksessa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
valtakunnallisissa tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)). 
Opetushallitus päättää saman lain ja saman pykälän 2 momentin perusteella 
opetussuunnitelman perusteissa perusopetuksen eri oppiaineiden ja 
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aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja muun perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja 
oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon 
tavoitteista. Perusopetukseen kuuluvat sekä opetus että kasvatus. 

Kuva 1. Säädöshierarkia 

Eduskunta luo lainsäädännöllisen ohjaavan perustan ja rajat, jotka ohjaavat 
viranhaltijoiden päätöksentekoa. Niin perusopetusta säätelevien asetusten kuin 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteidenkin tulee olla ristiriidattomia 
perusopetuslakiin nähden. Säädökset ovat toisiinsa verrattuna eri tasolla (ks. tämän 
tutkimuksen säädöshierarkia, kuva 1) siten, että alemmantasoiset säädökset eivät 
voi olla ristiriidassa ylemmäntasoisten kanssa ja ylemmäntasoinen syrjäyttää aina 
sen kanssa ristiriidassa olevan alemmantasoisen säädöksen (Saraviita 2000, 53–54; 
Hidén 1994, 137–138). Perustuslain 107 §:ssä todetaan: ”Jos asetuksen tai muun 
lakia alemmantasoisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain 
kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.” 
Perusopetus tavoitteineen määritellään perusopetuslaissa. Perusopetuksen 
toteutumisen seurantajärjestelmänä toimivat eduskunnan edellyttämät 
Valtioneuvoston selonteot selvityksineen.  

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä ”välillinen hyväksyntä” puhuttaessa 
perusopetuslailla säädetyistä tavoitteista. Paremman termin puuttuessa välillisellä 
hyväksynnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa valiokunta muuttaa lain sanamuotoa 
hallituksen esityksestä ja eduskunta hyväksyy lain valiokunnan ehdottamalla 
sanamuodoltaan muuttuneella tavalla. Vaikka eduskunta hyväksyy lain, se ei 
vahvista tai hyväksy erikseen valiokunnan perusteluja, mutta käytännössä 

Suomen 
perustuslaki 

 
Perusopetuslaki 

Valtioneuvoston 
asetus perusop. 
valtak. tavoitt. 

Perusopetuksen 
opetussuunnitelm
an perusteet  
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tällaisessa tilanteessa valiokunnan perustelut saavat oleellisen merkityksen lakia 
tulkittaessa, koska muutokset lakiesitykseen ovat tällöin syntyneet hallituksen 
esityksen antamisen jälkeen. Siten hallituksen esityksessä esitetyt kyseisen 
muutetun lainkohdan perustelut voivat osittain tai kokonaan olla vanhentuneita tai 
epärelevantteja. Hyväksyessään valiokunnan ehdottamalla tavalla muutetun lain 
eduskunta siis hyväksyy sen, että lakia on ollut tarpeen muuttaa ja siten ikään kuin 
välillisesti hyväksyy valiokunnan perustelut muutokselle. 

2.3.1 Suomalainen perusopetus (peruskouluopetus) 

Perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). 
(Samassa laissa säädetään myös esi-, lisä- ja maahanmuuttajia koskevasta 
valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.) Perusopetuksen 
oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen (9 § 1 mom.). Perusopetuslain 25 
§:ssä todetaan oppivelvollisuus mutta ei koulupakkoa.  

Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn 
perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat 
tiedot. 

Perusopetuslaki 26 § 1mom. 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille 
perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. 
Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna 
esiopetusta 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen 
vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut 
itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta 
perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta 
julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen 
hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.  

Velvollisuus järjestää perusopetusta ja esiopetusta, Perusopetuslaki 4 § 1 mom. 
(1288/1999): 

Jos oppilas ei osallistu perusopetuslain mukaiseen koulutukseen, 
oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuslain (26 § 3 momentti) mukaan valvoo 
oppilaan asuinkunta. Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain (25 § 1 momentti) 
mukaan sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, jos lapsen katsotaan 
pystyvän saavuttamaan perusopetuslain mukaiset tavoitteet yhdeksässä vuodessa. 
Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun 
oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos lapsi sairauden tai 
vamman takia ei ilmeisesti suoriudu oppivelvollisuudesta yhdeksässä vuodessa, 
oppivelvollisuus hänellä alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.  
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Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998), perusopetusasetuksessa 
(852/1998), Valtioneuvoston asetuksessa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) sekä 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Koulun toiminnassa täytyy 
noudattaa monia muita lakeja, kuten esimerkiksi lakeja, jotka liittyvät 
lastensuojeluun, uskonnonvapauteen ja liikenneasioihin.  

Vuonna 2008 Suomessa oli 3174 peruskoulua, joissa annettiin perusopetusta. 
(Tilastokeskus 2009). 

2.3.2 Opetuksen terminologia 

Perusopetuslaissa, joka sisältyy hallituksen esitykseen koulutusta koskevaksi 
lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp), käytetään muista laeista poikkeavasti käsitteitä 
opetus ja opetuksen järjestäjä. Muissa laeissa käytetään käsitteitä koulutus ja 
koulutuksen järjestäjä. Vuonna 1995 voimaan tulleen perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä hallitusmuotoon lisättiin sivistyksellisiä perusoikeuksia koskevat 
säännökset. Tuolloin otettiin käyttöön käsite ”perusopetus” ja luovuttiin aiemmasta 
ilmaisusta ”kansakoulu”. Perusopetuslaissa ”perusopetuksella” tarkoitetaan 
varsinaisen opetuksen lisäksi myös muuta kouluun ja opetukseen liittyvää 
toimintaa, eli myös koulun kasvatustyötä, opintososiaalisten etujen ja muiden 
oppilashuolto-palveluiden järjestämistä jne. Kun laissa käytetään ilmaisua ”opetus” 
tarkoitetaan muutakin opetusta kuin perusopetusta eli esiopetusta, lisäopetusta ja 
perusopetukseen valmistavaa opetusta. Jos säännös ei koske esiopetusta, 
lisäopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta, käytetään ilmaisua 
perusopetus. Pääsäännöstä tekee poikkeuksen perusopetuslain 4 luvun otsikko 
”opetus”, joka tarkoittaa varsinaista opetusta. (Opetusministeriön muistio 
20.5.1998.)  

Asiakirjoissa käsitteiden käytössä on vaihtelevuutta, koska niitä ei ole määritelty. 
Kun käytän näiden asiakirjojen sisältöä, eksplikoin yleiset tavoitteet, 
kasvatustavoitteet, perusopetuksen tavoitteet, opetuksen tavoitteet, opetuksen 
kasvatukselliset tavoitteet, tavoitteet ja niin edelleen perusopetuksen tavoitteiksi, 
jotka ovat kasvatustavoitteita ja joilla on arvosisältö ja ymmärrettävyyssisältö. Näin 
siinä tapauksessa, että kyseessä ovat tässä tutkimuksessa keskeisinä olevat 
perusopetuslain 2 §:n Opetuksen tavoitteisiin sisältyvät tai viittaavat tavoitteet. 
Joissakin yksittäisissä tapauksissa on kuitenkin välttämätöntä eritellä 
perusopetuslain 2 §:n tavoitteiden sisältöä, kuten luvussa 4.2 Valtioneuvoston 
selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta (VNS 2/2002 vp) ja siinä yhteydessä Sivistysvaliokunnan 
mietinnössä vastauksena selontekoon (SiVM 6/2002 vp). Teksti ilmaisee, jos 
tällaisesta on kysymys. 

 Yleensä kasvatustieteessä opetuksen käsite ymmärretään sisältyväksi kasvatus-
käsitteeseen (esimerkiksi Hirsjärvi 1984, 26; Lappalainen 1985, 9; Uusikylä & 
Atjonen 2000, 14). Eksplikoin edellä todetun perusteella, että opetus kuuluu 
kasvatukseen ja opetus tähtää oppimiseen.  
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2.3.3 Opetussuunnitelma ja opetussuunnitelman perusteet  

Opetushallitus päätti uusimman perusopetusta koskevan opetussuunnitelman 
perusteiden laatimistyönsä 16.1.2004 hyväksyessään määräyksen uusiksi 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi14. Peruskouluista 75 % siirtyi 
Opetushallituksen mukaan (Opetushallituksen vuosikatsaus 2005, 5) noudattamaan 
opetuksessaan vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaista perusopetusta syksyllä 2005. Syksyllä 2006 kaikkien peruskoulujen oli 
määrä siirtyä opetuksessaan uusien perusteiden mukaisesti suunniteltuun 
opetukseen.  

Opetushallituksen tärkein tehtävä on opetussuunnitelmien valtakunnallisten pe-
rusteiden vahvistaminen. Se on Opetushallituksen lakisääteinen tehtävä (Perus-
opetuslaki 628/1998, 14 § 2 mom.). Opetussuunnitelman perusteet on Opetus-
hallituksen määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- 
tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen yleiset tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt. Näin pyritään koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseen 
yhtenäisesti koko maan alueella. (Opetushallituksen vuosikatsaus 2005, 5.) 

Opetussuunnitelma otettiin pedagogisena käsitteenä käyttöön 1800-luvun lopulla 
(Malinen 1987, 7), ja opetussuunnitelmien aikakausi Suomessa alkoi vuonna 1916, 
kun julkaistiin Mikael Soinisen johdolla työskennelleen komitean alustava 
suunnitelma. Se valmistui nimellä Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma, ja se 
käsitteli monipuolisesti koulun toimintaa aloittaen samalla kansakouluja varten 
laaditun opetussuunnitelmien sarjan. (Kansakouluasetus vuodelta 1866 oli jättänyt 
oppituntien määrittelyn opettajien tehtäväksi, mutta Uno Cygnaeus oli käskenyt 
pitämään ohjeena Jyväskylän mallikoulun ”opetuskaavaa”.) (Lappalainen 1985, 
30). 

Opetussuunnitelma-käsitteestä on erilaisia näkemyksiä. Curriculum-käsite (Dewey) 
tarkoittaa pedagogista suunnitelmaa oppilaiden kehittämiseksi. Lehrplan-käsite 
(Herbart ja Ziller) on edellistä suppeampi ja käsittelee oppiaineiden ja opetuksen 
hallinnollisia suunnitelmia. (Kansanen 1987, 20; Malinen 1987, 11.) Myös 
esimerkiksi Atjonen (1992) on käsitteellistänyt erilaisia opetussuunnitelman 
rakennemalleja, jotka perustuvat oppiaineisiin, teemoihin, aktiviteetteihin ja 
ydinintresseihin sekä eri tavoin painotettuja opetussuunnitelmia (2005, 50–57), 
kuten yhteiskunnallisesti tai yksilön kehittämiseksi tai painottaen oppiaineiden 
sisältöä esimerkiksi kognitiivisesti tai sosioemotionaalisesti. Hän on myös tutkinut 
opetussuunnitelman eheyttämistä (1992) ja opetussuunnitelmaa koulun 
hallinnollisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä (1993) sekä koulun 
opetussuunnitelman laadintaa (Atjonen & Koivistoinen 1993). 

                                                 
14 Peruskoulun syntymisen jälkeen noudatettiin valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja POPS-
oppaita. Peruskoululain uudistaminen 1985 lisäsi paikallista päätösvaltaa tuntikehysjärjestelmän 
käyttöönotolla; samoin tekivät vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteet. (Johnson 2007, 23.) 
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Opetussuunnitelma on paitsi opetuksen ohjauksen väline myös yhteiskunnallisen 
ohjauksen väline. Lappalainen (1985, 28) määritteli peruskouluopetuksen 
johtamisjärjestelmän määrittymistä ja peruskoulun opetussuunnitelman 
syntyprosessia käsitelleessä väitöstutkimuksessaan opetussuunnitelman ohjauksen 
välineenä joko opetusta ohjaavaksi tai opettajan työsuunnitelmaksi. 
Opetussuunnitelman lähtökohdat ovat parlamentaarisesti asetetuissa normeissa, ja 
sen suunnittelun tulisi olla parhaiden ja moniammatillisten asiantuntijoiden käsissä, 
sillä opetussuunnitelma vaikuttaa jokaiseen suomalaiseen. Se on tietysti 
tarkoituskin. Kasvavaan lapseen ja nuoreen vaikuttaminen on eettisesti, 
psykologisesti ja kognitiivis-loogisesti haastavaa. Opetussuunnitelman tulee ottaa 
huomioon ikäkaudet, sisällöt, metodit sekä historiallinen yhteys aikaan ja paikkaan. 
Kasvatuksen teorian olisi Suortin (1987, 40) mukaan sisällettävä eettinen, looginen 
ja psykologinen osatotaliteetti ollakseen relevantti. Samalla näistä elementeistä 
muotoutuu kompleksinen suhdeverkosto. 

On erilaisia näkemyksiä siitä, miten tarkasti opetussuunnitelma tulisi määritellä. 
Tutkijat ovat myös moniselitteisiä tarkasta fokuksesta. Miten laajasti 
opetussuunnitelma mielletään opettamisen tai oppimisen spesifiseksi toiminnaksi? 
Miten laajasti se viittaa koko vuoden työn ohjelmaan? Miten laajasti se 
ymmärretään suhteessa historiallisiin olosuhteisiin ja yleiseen kasvatuspolitiikkaan? 
Miten laajasti se tulee ymmärtää materiaaliseksi ja miten laajasti 
kasvatuskäytännöiksi? Miten laajasti opetussuunnitelma tarkoittaa yleistä 
järjestelmää ja miten laajasti ihmisläheisiä kohtaamisia? Jotkut väittävät, että kaikki 
nämä erilaiset kohteet kuuluvat opetussuunnitelmatutkimukseen ja että ne voivat 
olla systemaattisesti suhteessa toinen toisiinsa. (Carr & Kemmis 1994, 20.) 

Monista opetussuunnitelmatutkijoiden erilaisista ajattelutavoista ja käsitteellisistä 
ristiriidoista huolimatta yksimielisiä ollaan esimerkiksi siitä, että 
opetussuunnitelmat ovat ensisijaisen tärkeitä opiskelijoille ja yhteiskunnalle, ja 
siitä, että opetussuunnitelmien kehittäminen on hyvin voimakkaasti arvolatautunutta 
toimintaa eikä se ole koskaan arvovapaata (Klein 1990, 6). Opetussuunnitelmat ovat 
aina kuvastaneet aikakautensa yhteiskunnallisia tarpeita (Malinen 1985, 23). 

Opetussuunnitelman ymmärtäminen kulttuuripolitiikaksi merkitsee sitä, että 
koululaitos ei ole vain instituutio, joka siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta 
toiselle, tai että opetussuunnitelma voisi sisältää kansalaisvalmiuksien ydinainekset 
(Siljander 2005, 172). Koululaitos on ristiriitaisten intressien – vallitsevan 
yhteiskunnallisen vallan, yhteiskunnassa olevien kulttuurien, etnisten ryhmien ja 
erilaisten ideologioiden – kohde. Kriittisen pedagogiikan edustajat pitävät 
opetussuunnitelmaa kulttuurisena käsikirjoituksena siitä, minkälaisiin 
todellisuustulkintoihin, tiedonlajeihin, tiedontuottamistapoihin ja moraalisen 
sääntelyn muotoihin tutustutaan. Silloin voidaan esittää, miten käsikirjoitus on 
rakennettu ja miten se on yhteydessä valtaan, etuoikeuksiin ja moniin 
itsestäänselvyyksiin (Siljander 2005, 173).  

Muun muassa Suortti (1987, 35) määrittelee opetussuunnitelman avoimeksi ja 
dynaamiseksi prosessiksi todetessaan: ”Opetussuunnitelma on useiden 
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kasvatukseen oleellisesti vaikuttavien kultturellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden 
kiteytymä, elementti, jossa nuo tekijät saavat konkreettisen ilmaisunsa 
koulutustodellisuudessa ja jossa ne siirtyvät opetustilanteisiin.” 

Opetussuunnitelma muodostaa koulutyön suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen 
keskeisen perustan. Suomalaisessa koulujärjestelmässä valtioneuvostolla on 
perusopetuslain (628/1998) 14 §:n mukaan päätösvalta perusopetuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta ja Opetushallitus päättää 
saman lain ja saman pykälän nojalla opetussuunnitelman perusteista. Se on 
kansallinen opetusta määrittävä kehys, joka sisältää opetuksen tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeiset 
periaatteet ja oppilashuollon tavoitteet. Viimeksi mainittujen seikkojen ja 
esiopetusta koskevan päätöksen valmistelussa Opetushallituksen tulee tehdä 
yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta laaditaan paikallinen opetussuunnitelma.  

Opetuksen järjestäjillä on koulutasolla vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja 
kehittämisestä. Opetussuunnitelman tulee sisältää perusopetuksen kasvatus- ja 
opetustyön periaatteet, ja siinä tulee täsmentää perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen 
liittyviä seikkoja. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa 
perusopetuksen yhtenäisyyden kannalta huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma 
ja muut kunnan lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset. Opettajien tulee 
noudattaa opetuksessa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa. 
Opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää opettajaryhmien yhteistyötä sen 
laatimisessa, ja oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa etenkin 
opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Oppilashuoltoa sekä kodin 
ja koulun yhteistyötä koskevalta osalta opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien 
viranomaisten kanssa. Oppilaitakin voidaan ottaa opetussuunnitelmatyöhön. 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 9.) 

Edelliset valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet eli Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 1994 totesivat opetussuunnitelman dynaamiseksi 
prosessiksi, joka reagoi jatkuvasti muun muassa arviointituloksiin ja ympäristön 
muutoksiin. Tuolloin opetussuunnitelman perusteissa todettiin, että asetetut 
tavoitteet osoittavat suuntaa mutta eivät kahlitse opetusta. Kyseisissä perusteissa 
todettiin lisäksi, että koulutuksen kehittäminen pohjautuu aiempien 
keskusjohtoisten mallien sijasta koulukohtaiseen opetussuunnitelma-ajatteluun. 
Siihen sisältyi päätösvallan siirtyminen entistä enemmän kouluille ja 
kehittämisyhteistyöhön ympäristön kanssa, näkemys opettajasta oman työnsä 
kehittäjänä. Mahdollisuuksia paikalliseen suunnitteluun ja toimintaan lisäsi 
valtakunnallisen tuntijaon väljyys. Opetussuunnitelman perusteet oli pohja, jota 
tulkiten, muokaten ja täydentäen paikallisesti laadittiin opetustyötä kuvaava, 
kehittävä ja käytännön opetustoimintaa ohjaava opetussuunnitelma. 
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Opetussuunnitelma ilmaisi paikallisen päättäjän koulutuspoliittista tahtoa osana 
valtakunnallista koulutuspolitiikkaa. Kunnan rooli opetussuunnitelmaa laadittaessa 
oli tärkeä. Se toteutti demokraattisia ihanteita ”bottom-up” -päätöksenteosta 
huomattavasti enemmän kuin uusimmat opetussuunnitelman perusteet. 

2.3.4 Muita opetuksen tavoitteita määrittäviä käsitteitä 

Minkälaisia kansalaisia halutaan kasvattaa ja minkälainen kuva ympäröivästä 
maailmasta tuleville kansalaisille halutaan esittää? Koska opetussuunnitelman 
keskeinen tehtävä on antaa aineksia oppilaan maailmankuvan rakentamiselle, sen 
sisältöä määrittävät sekä opetuksen sisältämä ihmiskäsitys että maailmankuva.  

2.3.4.1 Ihmiskäsitys ja hyvä elämä 

Ihmiskäsityksellä voidaan empiirisessä tutkimuksessa tarkoittaa tutkimuskohdetta 
ihminen koskevia edellyttämisiä ja olettamisia, jotka ovat tutkimuksessa läsnä 
tutkimuksen rajauksen, hypoteesin asettamisen ja menetelmän valinnan jälkeen 
(Rauhala 1988, 13; 1989, 15 ja 2000, 18 sekä 2005, 18). Ihmiskäsityksiä on 
määritelty eri näkökulmista, kuten ihminen sosiaalisena, biologisena, henkisenä, 
uskonnollisena, psyykkisenä, somaattisena olentona tai ihminen arvojen toteuttajana 
tai eri tieteiden näkökulmasta tai ideologioiden näkökulmasta. Käsitykset 
rakentuvat erilaisen tiedon tai oletusten varaan. Useat tutkijat ovat määritelleet 
ihmiskäsityksiä, joista esimerkkeinä vain muutamia: Royce & Powell (1983), 
Hirsjärvi (1984), Wilenius (1982) ja Ahlman (1982/1953). Pykäläinen (2004, 11) 
väittää, että toimintamme perustana oleva ihmiskäsitys on usein tiedostamaton; 
lisäksi nykyajan ihmiskäsitys on yksipuolinen siinä mielessä, että se ei ota riittävästi 
huomioon ihmistä henkisenä olentona. 

Kasvatustavoitteet ovat implisiittisesti yhdistettävissä joihinkin ihmiskäsityksiin ja 
ihmiskuviin ja sen jälkeen ideologioiden perusteella maailmankatsomuksiin ja 
maailmankuviin (Rinne 1984, 60). 

Tässä tutkimuksessa ihmiskäsitys määrittyy tutkimuksen eri vaiheiden asiakirjoissa 
eri tavoin. Käytän niissä yhteyksissä tulkinnan perustana Kotkavirran ja Nyyssösen 
(1997) käyttämiä ihmiskäsityksiä, jotka on liitetty neljään eri lähestymistapaan 
hahmottaa ja arvottaa hyvä elämä. Näitä lähestymistapoja voi yhdistää ja muodostaa 
siten ihmiskäsityksen arvoineen. Kuvaan seuraavassa Kotkavirran ja Nyyssösen 
käyttämää ihmiskäsitystä Launosen (2000, 51–52) argumentaatiolla. Tietynlaisen 
pysyvän ihmisolemuksen määrittelyyn perustuvat ihmiskäsitykset johtavat arvot ja 
hyvän elämän periaatteet tästä lähtökohdasta. Kristinusko ja aristotelismi edustavat 
essentialistista ihmiskäsitystä. Se liittyy arvo-objektivismiin, jossa arvojen 
pätevyyttä perustellaan ”universaalin ihmisen” tarkoituksen ja ihmisille yhteisten 
ominaisuuksien kautta. Naturalistisen teorian lähtökohtana on, että ihminen osana 
luontoa seuraa luonnonlakeja ja biologista elämänkehitystä. Naturalismissa 
sitoudutaan luontoa yllä pitäviin arvoihin, ja siinä tarkoituksessa elämänkatsomus 
on objektiivinen. Tästä seuraa, että ihmisillä on luonnollisia tarpeita, joiden 
tyydyttämistä on hyvä elämä. Naturalistiselle ja essentialistiselle ihmiskäsitykselle 
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on yhteistä arvojen sitominen ihmisolemuksen kiinteään lähtökohtaan. 
Kulturalistinen lähestymistapa liittyy arvokonstruktivismiin ja korostaa historiallisia 
ja yhteisöllisiä hyvän elämän ehtoja yhteisenä käsityksenä, mutta yksilö on vapaa ja 
voi tehdä valintoja. Eksistentialismissa yksilö valitsee omat arvonsa ja luo itsensä; 
avoimesta eksistenssistä muotoutuu valinnoilla essentia. Mutta tämä 
eksistentialismin essentia on vastakkainen essentialismille, jossa ”valmis essentia” 
määrittelee suurelta osin yksilön valintoja ja elämää. Ihmiskäsitysten perustat 
käyvät ilmi seuraavasta kuvasta (kuva 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 2. Ihmiskäsitykset ja hyvä elämä (Kotkavirta & Nyyssönen 1997, 77) 

2.3.4.2 Maailmankuva 

Luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien oletusten tai tietojen systemaattista 
kokonaisuutta kutsutaan maailmankuvaksi. Sikäli kuin kyseessä olevat tiedot ovat 
tieteellisiä – tieteellisin menetelmin hankittuja ja perusteltuja – voidaan puhua 
tieteellisestä maailmankuvasta. (Niiniluoto 1980, 85.)  

Kun yksilöt etsivät henkilökohtaista tarkoitusta elämälleen, he painivat kolmen 
tärkeän kysymyksen parissa. Näistä ensimmäiseen kysymykseen ”Minkälainen on 
se maailma, jossa elän?” vastaamalla kehitetään maailmankuvaa. Toiseen 
kysymykseen ”Kuinka osaan parhaiten elää elämääni niin, että tarpeeni ja arvoni 
voivat tulla tyydytetyiksi?” vastausta hakiessaan yksilö kehittää elämäntyyliään, ja 
kolmanteen kysymykseen ”Kuka olen?” vastatessaan yksilö saavuttaa 
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itseymmärrystä, jonka tuloksena muodostuu omakuva (image of my self) suhteessa 
maailmaan ja elämään. (Royce & Powell 1983, 3–4.) 

Tieteen muuttuminen vuosisatojen aikana on muuttanut myös maailmankuvaamme. 
Postmoderniin ajatteluun kuuluu Juutin ja Lindströmin (1995) mukaan näkökulma, 
että ei ole olemassa yhtä totuutta, vaan on erilaisia ryhmittymiä ja yhteyksiä, joilla 
on oma todellisuudenkäsityksensä. He näkevät siirtymän modernista postmoderniin 
jonkinlaisena siirtymisenä relativismin suuntaan; postmoderni on yhdenmukainen 
ymmärtävän ja tulkitsevan paradigman kanssa. 

Maailmankuvan muodostuminen on prosessi, johon ympäristö ja yksilö yhdessä 
osallistuvat. Lapsen arkipäivän kokemukset elinympäristöstään ja maailmasta 
välittyvä tieto suodattuvat jonkinlaiseksi alkukuvaksi maailmasta. (Helve 1998.) 
Yksilön maailmankuva muodostuu ymmärtämisen kautta; silloin käsitellään 
ideaaleja (ei aineellisia) merkityksiä, entiteettejä. Jokainen oppilas tulkitsee 
opetuksen yksilöllisesti. (Rauhala 2002.) 

”Maailmankuva – niin tieteellinen kuin subjektiivinenkin – muodostuu tajunnan 
mielellisistä sisällöistä eli kokemuksista. Niitä voidaan filosofoivasti kutsua myös 
merkityksiksi, koska maailma olioineen ilmenee kokemuksissa meille aina jotakin 
merkitsevänä. Tieteellinen ja subjektiivinen maailmankuva eroavat sisällöllisesti 
toisistaan. Edelliseen kuuluu vain tiedollisia merkityksiä. Jälkimmäisessä on 
mukana monenlaisia muita merkityksiä, kuten tunteita, uskoa, intuitioita ja 
epäsuotuisissa tapauksissa myös pakkomielteitä sekä psykoottisia harhoja. 
Opetuksen ja kasvatuksen kohteena on subjektiivinen maailmankuva.” (Rauhala 
2002, 36.) Kun tässä tutkimuksessa tulkitaan perusopetuksen tavoitteiden 
ymmärrettävyyssisältöä, käsitetään maailmankuva subjektiivisena. 

Harva pystyy itse määrittelemään maailmankuvaansa (Helve 2002). Ympäröivä 
maailma tulee arkipäivän kokemusmaailmaan tiedotusvälineiden, uuden 
teknologian ja helpon liikkumisen kautta. Aikaisemmin yhteiskunnassa oli vain yksi 
hallitsevassa asemassa oleva ideologia, mutta suomalaiset nykynuoret kokoavat 
maailmankuvalliset aineksensa eri uskonnoista, ideologioista ja uskomuksista 
(Helve 1998, 197–198). 

Syvällisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi ja konformistisen ohjauksen 
välttämiseksi tällaisessa kasvamisen ja oppimisen tilanteessa omien käsitysten 
pohtimisen, perustelun ja monipuolisen tarkastelun oppiminen omien 
tietorakenteiden täydentämiseksi ja itsenäisten valintojen tekemiseksi on haaste. 

2.3.4.3 Maailmankatsomus 

Maailmankatsomus on ihmisen kokonaiskäsitys todellisuuden olemuksesta ja 
arvosta; maailmankuva on osa maailmankatsomusta ja maailmankatsomukseen 
sisältyvä ihmiskuva on osa maailmankuvaa (Hirsjärvi 1984, 67).  

Maailmankatsomus kuvaa Hirsjärven (1984, 66–67) mukaan tietoa (käsityksiä), 
uskomuksia, arvoja ja normeja ihmistä, yhteiskuntaa ja luontoa koskevan 
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todellisuuden luonteesta. Niiniluoto (1994) määrittelee maailmankatsomuksen 
argumentoiden, että sillä tarkoitetaan enemmän tai vähemmän jäsenneltyä 
uskomusten ja arvostusten järjestelmää, jonka osina ovat maailmankuva 
(kysymyksenä: millainen maailma on), tieto-oppi (kysymyksenä: miten maailmaa 
koskeva tieto hankitaan ja perustellaan) ja arvot (kysymyksinä: millainen maailman 
pitäisi olla ja mitkä ovat hyvän elämän tavoitteet). Uskomukset ja arvotukset 
yhdessä antavat perustan elämänkatsomukselle, henkilökohtaiselle käsitykselle 
elämän tarkoituksesta, omasta paikasta ja tehtävästä maailmassa. (S. 45.) Niiniluoto 
(mts. 186) jakaa arvot itseisarvoihin (toiminnan perimmäiset tavoitteet) ja 
välinearvoihin (päämäärien tavoittelun keinot tai välitavoitteet). 

Tieteellisessä maailmankatsomuksessa on kyse tutkimuksen perustavana olevista 
filosofisista näkemyksistä, erityisesti tietoteoreettisista ja ontologisista käsityksistä 
sekä arvostuksista. (Niiniluoto 1980, 25.)  

2.3.4.4 Opetussuunnitelma ja maailmankuva 

Opetussuunnitelman keskeinen tehtävä ja kriteeri on antaa aineksia oppilaan 
maailmankuvan rakentamiselle (vrt. Suortti 1987, 35 ja 41). Tehtävä on 
ongelmallinen. Siihen liittyy muun muassa yksilön vapauden ja yhteiskunnallisen ja 
kollektiivisen riippuvuuden suhde. (vrt. Suortti 1987, 43; Lahelma 1999, 81). 
Samoin kuin me olemme yhteiskunnassa siten yhteiskunnan voi sanoa olevan 
meissä. Syntymästämme alkaen yhteiskunnan kieli ja kulttuuri hioutuvat meihin. 
Yksilö ja yhteiskunta ovat erottamattomat. (Morin 2004, 243.)  

Esimerkiksi Suortti (1987, 43, 45) esittää, että opetussuunnitelman rakentaminen 
tieteelliselle perustalle edellyttää mahdollisimman yleistä antropologista ja 
filosofista perustaa ja että ”antropologis-filosofisista lähtökohdista inhimillisen 
kasvun erityisluonne ja asema on kohtalaisen hyvin määriteltävissä”. Tästä seuraisi 
silloin myös, että muodostuvan maailmankuvan ainekset saadaan mahdollisimman 
yleisistä antropologisista ja filosofisista vaikutuksista. Mutta mitkä ovat yleisen 
antropologisen ja filosofisen vaikutuksen kriteerit?  

Todellinen vaikutus syntyy opettaja-oppilassuhteessa. Opettajan oman 
maailmankuvan selkeys ja sen aineksien tiedostaminen on alkuedellytys oppilaan 
yksilöllisyyttä arvottavaan ja mahdollisuuksia ja aineksia tarjoavaan opettamiseen 
(vrt. Suortti 1987, 44). Sovellettaessa opetussuunnitelman aineksia opetukseen 
oppilaan maailmankuvan kehittämisen kannalta siihen täytyy Malisen (1985, 143) 
mukaan liittää arvoja ja normeja. Näin ei hänen mukaansa kuitenkaan kokonaan 
toimita vaan toimitaan piilo-opetussuunnitelman mukaan. Piilo-opetussuunnitelmaa 
ei voi poistaa erillistoimin, koska se ei ole erillinen ilmiö. Piilo-opetussuunnitelmaa 
voidaan kuitenkin muuttaa tekemällä se näkyvämmäksi ”piilostaan”. (Broady 1986, 
133.) 
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2.4 PERUSOPETUKSEN TAVOITTEET ARVOSISÄLTÖISINÄ 

Perusopetuslain (628/1998) 2 §:n 1 momentin mukaan opetuksen tulee tukea 
oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Perusopetuslain 2 §:n 1 momentin tavoitteet on vuonna 2002 toteutetun hallinnon 
arvioinnin mukaan ilmaistu päinvastaisessa järjestyksessä kuin niiden tosiasiallinen 
merkitys on toimeenpanossa. ”Elämässä tarpeellisten tietojen antaminen” (lain 2 §:n 
1 momentin ensimmäisen virkkeen loppuosassa ilmaistu tavoite), valmentaminen 
seuraaville koulutusasteille ja työelämään korostuvat, sillä koulutuksen 
hallintojärjestelmä tukee yleensä hyvin tämän tavoitteen toteuttamista. Sen sijaan 
”oppilaiden kasvun tukeminen ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen” (lain 2 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen 
alkulause), ensimmäisenä lausuttu osa koulutuspoliittisia tavoitteita, tuli kyseisen 
arvioinnin mukaan vain heikosti tai ei lainkaan esille haastatteluissa tai 
dokumenttiaineistoissa. Monietnistymistä ei ollut otettu huomioon. ”Sivistyksen ja 
tasa-arvoisuuden edistäminen yhteiskunnassa” ja ”oppilaiden itsensä kehittäminen 
elämänsä aikana” eivät myöskään nousseet voimakkaasti esille. (Temmes ym. 2002, 
101–102.) 

Tähtinen, joka tutki suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteita 1980-luvulla, erottaa 
tavoitteet arvoista: tavoitteet ovat tosiasiallisia, empiirisesti havaittavia ja arvot ovat 
hyviä tai toivottavia tavoitteita. Koulutuksella saatetaan tavoitella tämän mukaan 
vääriäkin tavoitteita. Niitä voidaan Tähtisen mielestä kritisoida yleisten arvojen 
kannalta. Ilman normatiivisia perusteita koulutuksen kritiikki tulee 
perusteettomaksi, turhaksi ja hajaantuu ehkä mitättömyyksiin. Arvot luovat 
kokonaisuuden ja antavat hänen mukaansa koulutukselle suunnan. Raamatun tilalle 
on otettu Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen julkilausumat. Tämä 
ideologia on Tähtisen mielestä autoritaarinen ja sen takia ongelmallinen. Tähtinen 
viittaa Kouluhallituksen komiteaan 1976/2 (s.18), jonka mielestä lähtökohdaksi 
tulisi asettaa yhteiskunnallinen tilanne, voimassa oleva lainsäädäntö ja yleisesti 
hyväksytyt pyrkimykset yhteiskunnan kehittämiseksi ja paino pitäisi sijoittaa 
asenteisiin ja arvostuksiin, joista vallitsee suuri yksimielisyys. Yhteiskunnassa on 
kuitenkin useita ryhmiä, joilla on keskenään ristiriitaisia käsityksiä. (Tähtinen 1984, 
1–6.)  

Koulutuksen järjestämistä ovat määrittämässä kansalliset ja paikalliset tavoitteet 
sekä asiakkaiden ja väestön tarpeet, joiden valmistelussa käytetään jo kehittämis- ja 
tavoitteenasetteluvaiheessa valtaa. Opettamisen ja kasvattamisen lähtökohtana on 
aina taitoa ja/tai henkistä kehitystä edistävän sisällön valinta. Monilla 
koulutusaloilla se on pääpiirteissään jo ylemmiltä hierarkian tasoilta annettu. 
(Rauhala 2002, 39.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 arvoja koskeva luku on 
otsikoitu sanoilla ”Perusopetuksen arvopohja”, mikä tarkoittanee, että arvot ovat 
opetuksen pohja. Arvopohjan määrittäminen tai julkilausuminen monikulttuurisessa 
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yhteiskunnassa on vaikea tehtävä. Mutta kun otetaan huomioon, että opetus ja 
kasvatus ovat aina arvosidonnaisia, on välttämätöntä keskustella avoimesti 
kasvatustavoitteista ja niiden taustasitoumuksista, joihin kouluissa pyritään. 
Antaako perusopetus näille kehittyville arvopohdinnoille tilaa? 

Airaksinen (1991, 36–37) pitää kasvatuksen arvopäämääränä inhimillistä kasvua, 
kuten tietämystä tieteen arvona. Airaksisen mielestä kasvatus on yhteiskunnan 
tärkeimpiä ammatillisia tehtäviä. Ilman kasvatusta ei olisi ihmistä, yhteiskuntaa eikä 
kulttuuria. Hän näkee myös ristiriidan alan arvostuksen ja sen todellisen tärkeyden 
välillä. Kasvatus sinänsä on arvovalinta ja arvojen valintaa. Puolimatka (2006, 15) 
esittelee tutkimuksen metodologisina arvoina merkityksellisyyden ja tärkeyden; 
sanotun perusteella tutkimuksen tulee suuntautua ihmiselämän kannalta keskeisiin 
ja tärkeisiin asioihin. Lapsille annettavan perusopetuksen tavoitteiden arvosisältö on 
niistä yksi. Bergström (1999, 26–36) on esittänyt, että lapsi on vahva, jos hänellä on 
rikas arvomaailma; sillä on merkitystä valintakyvylle. Bergströmin mukaan arvo 
koskee arvioitavaa kokonaisuutena, ja arvioitavien arvojen erittelyyn vaaditaan 
kykyä verrata arvoja keskenään ja käsitellä niiden sisäistä dynamiikkaa. 
Kehittyminen vaatii hänen mukaansa arvoelämän uudistamista. 

Hirsjärvi kirjoitti 1980-luvulla, että kasvatus luo arvoja, välittää arvoja ja toteuttaa 
arvoja ja että arvot ovat kaiken pedagogisen päätöksenteon ratkaisujen taustalla, 
erityisesti tavoitteenasettelun (1984, 61).  

Sarjala totesi vuonna 1982, että kasvatuksen periaatteellisten kysymysten aktiivinen 
käsittely on uutta suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Hänen mukaansa 
Suomessa vaalittiin pitkään ajatusta, että kasvatus on oma itsenäinen alueensa 
eivätkä sen arvo- ja tavoitejärjestelmään voi ulkopuoliset puuttua. Koulutus nähtiin 
Laukkasen ja Sarjalan (2000, 16) mielestä 1980-luvulla muutosvoimaksi; tuolloin 
käynnistyi keskustelu koulutuksen laadusta. Vuosikymmenen lopulla tuotetussa 
OECD:n jäsenmaiden opetussuunnitelmatrendejä tarkastelleessa tutkimuksessa 
todettiin edellisten mukaan, että opetussuunnitelmia käytetään kaikissa maissa 
talouden ohjauksen tai restrukturoinnin strategisina välineinä. Laukkasen ja Sarjalan 
mukaan kaikkien OECD-maiden yhteisenä toiminta-ajatuksena oli muun muassa se, 
että tarvittiin myös koulujen tarkastusta, koulusaavutusten testausta, 
toimivuusindikaattoreita ja muita välineitä, jotka voisivat viestittää hallituksen 
vaatimuksia opettajille.  

Ikonen (1996, 97–99) peräänkuulutti kymmenisen vuotta myöhemmin 
kasvatustieteen päivillä kasvatustieteen asemaa, erityisesti päämäärien tutkimista ja 
tähdensi, että olisi tunnistettava kasvatustieteen arvosidonnainen ydin ja 
kasvatustieteen olisi toteutettava tulevaisuutta luovaa tehtäväänsä. Hän siteerasi 
Niiniluotoa todetessaan kasvatustieteen suunnittelutieteeksi, jonka olisi unohdettava 
normatiivisuuden pelko eikä tyydyttävä kuvaukseen ja selittämiseen vaan tutkittava 
asetettavia päämääriä. 

Launosen väitöstutkimuksen (2000, 325) mukaan koulukasvatuksen arvoja ei 
Suomessa enää nähdä yhteiskuntaa koossa pitävinä voimina vaan yksilön vapaina 
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valintoina. Tämä on seurausta yhtenäiskulttuurin hajoamisesta ja yhteiskunnan 
moniarvoistumisesta. Mutta onko koulu seurannut tässä liian kritiikittömästi 
individualismin ja liberalismin valtavirtaa kiinnittämättä tarpeeksi huomiota 
yhteiskunnan moraaliseen eheyteen, kysyy Launonen. 

Ahlman (1976/1939, 8–9) totesi Nietzscheä siteeraten, että totuttujen ihanteiden, 
periaatteiden ja arvojen kyseenalaiseksi tuleminen tietää kulttuurin kehityksessä 
kriittistä vaihetta. Kun kulttuurin henkinen pohja rakoilee, etsitään uusia 
katsomuksia ja ihanteita, mutta ne ovat samalla ristiriidassa perinteisten käsitysten 
kanssa ja myös keskenään. Tällöin joudutaan kyselemään, onko olemassa mitään 
oikeata vai ”onko kaikki puhe oikeasta moraalista, oikeasta yhteiskunnallisesta ja 
valtiollisesta järjestyksestä ynnä muusta vain verho mahtipyyteille, joita ihmisessä 
on ollut ja tulee aina olemaan?” (S. 9.) Kulttuuri siirtyy sukupolvelta toiselle; se 
siirtyy myös kasvatuksen ja opetuksen välityksellä, ja yksilöt lisäävät olemassa 
olevaa kulttuuria (s. 15). 

Oppimistulosten arviointi kuuluu Opetushallitukselle. Näissä arvioinneissa on 
julkaistu pääasiassa oppiaineiden tiedollisten tavoitteiden tuloksia sekä asenteita 
oppimiseen. PISA-tulokset ovat kertoneet, että opetuksen tiedolliset tavoitteet 
(arvot) on saavutettu suomalaisessa kouluopetuksessa erinomaisesti. 
Perusopetuksen kasvatustavoitteita on arvioitu uskonnon, elämänkatsomustiedon ja 
tapakasvatuksen arvioinnissa vuonna 2002 (Rusama). Sen mukaan 
tapakasvatukseen liittyviä tiedollisia tehtäviä osattiin keskimäärin tyydyttävästi. 
Suomeen ja suomalaisuuteen liittyviä yleisiä asioita tunnettiin keskimäärin vain 
kohtalaisesti (ratkaisuprosentti 56). Esimerkkinä tästä Rusama mainitsee, että 
perusopetuksen päättövaiheen oppilaista 63 prosenttia tiesi, minä vuonna Suomi 
itsenäistyi. Hyvä ihminen on nuorten mielestä rehellinen, auttavainen ja 
suvaitsevainen. Arviointiin osallistuneet noin 4000 oppilasta suhtautuivat elämään 
ja tulevaisuuteen ”realistisesti ja odottavalla mielellä”. He halusivat itse olla 
sosiaalisia, oikeudenmukaisia, rehellisiä, hyväkäytöksisiä ja suvaitsevaisia. Tyttöjen 
asenteet erilaisuuteen olivat huomattavasti myönteisempiä kuin poikien. 

Norris, Aspland, MacDonald, Schostak ja Zamorski totesivat vuonna 1996 
arviointiraportissaan peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksen (1994) suunnasta 
ja pyrkimyksistä kuusi perusoletusta. Ne vaatisivat toteutuakseen tiettyjä 
edellytyksiä. Muutoksen olemassaolon he näkivät tämän opetussuunnitelman 
ensimmäisenä teemana, joka vaatisi toteutuakseen joustavuutta. Kolmantena 
perusoletuksena he pitivät evoluutiota, johon on liitetty kestävä kehitys ja 
demokraattiset arvot. Koulutus on tällöin väline, jonka avulla evoluutiota viedään 
eteenpäin. Kouluissa käydyt arvokeskustelut arvioijat totesivat vaikeiksi. (Norris 
ym. 1996, 16–25, 48). Koulutuksen kehittäminen pohjautui mainitussa 
arviointiraportissa aiempien keskusjohtoisten mallien sijasta koulukohtaiseen 
opetussuunnitelma-ajatteluun, johon sisältyy näkemykset opettajasta oman työnsä 
kehittäjänä ja kouluyhteisö vahvuuksiensa tunnistajana.  
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Koulutuksen kannalta on tärkeää, miten tavoitteet on saavutettu ja miten koulutus 
kykenee vastaamaan yksilöiden ja yhteiskunnan odotuksiin ja tarpeisiin ja miten 
koulutus edistää oppimista. (Rönnholm & Räisänen 2005, 8.) 

 

2.5 ARVOANALYYSIN PERUSTA 

Tutkimuksen kohteena ovat suomalaisen perusopetuksen tavoitteet, niiden 
määrittyminen ja muuttuminen hallinnon tapahtumaketjussa sekä tapahtumaketjun 
perusopetuksen tavoitteita ja opetussuunnitelman perusteita koskevien lausumien ja 
käsitteiden eksplikointi.  

2.5.1 Arvojen määrittelyn ja analyysin problematiikkaa 

Arvot eivät ole välittömästi havaittavissa olevia seikkoja. Ne ovat eräänlaisia 
syvärakenteita, jotka ovat todettavissa sekä yhteiskunnan että yksilöiden 
toimintojen taustalta. Yhteiskunnan arvot löytyvät tieteestä, uskonnosta, 
oikeusjärjestelmästä, yhteisön tavoista ja moraalista, ihmisten käsityksistä ja 
katsomuksista (kuten oikeus-, ihmis- ja historiankäsitys). Ihmisten käsitykset ovat 
arvosidonnaisia. Arvostruktuuri on eräänlainen syvärakenne, joka läpäisee kaikkia 
struktuureita (emotionaalista, kognitiivista ja toimintastruktuuria). Arvot voidaan 
löytää etsimällä vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: Minkä sävyisiä tilanteita 
esiintyy usein, harvoin tai ei koskaan?, Miten ajankäyttö jakaantuu eri toimintojen 
kesken?, Minkälaisia sääntöjä noudatetaan?, Mitä pidetään hyvänä, suotavana, 
vääränä, pahana tai ei-suotavana? (Takala 1976b, 9, 28–30.) 

Arvojen tulkinnallista moninaisuutta kuvaavat arvoihin liittyvistä käsitteistä 
käytetyt monet ilmaukset. Tavallisinta on puhe ”arvosta”, jolloin sitä käytetään 
itsearvona tai välinearvona; arvokäsitteitä ovat myös asenne, hyve, 
elämänkatsomus, arvostus, ihanne, normi, tapa ja arvokas kokemus.  

Arvot voidaan määritellä muun muassa sen mukaan, ovatko ne annettuja vai 
opittavia (objektivismi–subjektivismi), pysyviä vai muuttuvia, ovatko ne 
todennettavia, yhteisiä sopimuksia tai normeja. Vaikka arvot käsitettäisiin 
annettuina, niiden sisäistäminen arvoiksi edellyttää oppimista samalla tavalla kuin 
subjektiivisesti valitut tai miten muuten tahansa sovitut arvot. Arvot voidaan 
määrittää myös erilaisilla käsitteillä, jotka ovat lähtöisin ihmisen tunteista, 
toiminnasta (päämääristä), ajattelusta tai tahdosta – motivaatiosta tai kaikista näistä 
yhtä aikaa, mutta myös esimerkiksi sen perusteella, koskevatko ne kulttuuria, 
pienempiä ryhmiä vai yksilöä.  

Arvojen analysoinnin ja mittaamisen näkökulma ja tapa määritellään tutkimuksen 
näkökulman mukaan. Tutkijat ovat määritelleet arvot useista näkökulmista, joista 
muodostetut käsitteet voivat olla hyvinkin lähellä toisiaan ja eri näkökulmat 
yhdistyneinä. Kaikkia arvotutkijoita, joihin tutustuin, en tässä yhteydessä esittele, 
vaikka esimerkiksi empiirisen arvotutkimuksen uranuurtajien ajatteluun olen 
tutustunut. Tällaisia ovat mm. Rokeach, jonka RVS-testiä (Rokeach Value Survey) 
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käytettiin vuosikymmeniä, ja Hofstede (1993), jonka pääteos Cultures 
Consequences (Kulttuurin seuraukset, 1980) on ns. arvotutkijoiden raamattu.  
Esitän seuraavassa joitakin arvojen määrittelyn lähtökohtia: 

 arvot valintojen tekemisen ohjaajina (esim. Puolimatka 2006) 
 arvot päätöksenteon ohjaajina (esim. Hirsjärvi 1984: ”Arvot ovat kaiken 

pedagogisen päätöksenteon taustalla.”) 
 arvot toiminnan motiiveina (esim. A. Takala 1976a: ”Arvot eivät ole 

välittömästi havaittavissa olevia seikkoja. Ne ovat eräänlaisia 
syvärakenteita, jotka ovat todettavissa sekä yhteiskunnan että yksilöiden 
toimintojen takaa.”) 

 arvot päämäärinä (esim. Ahlman 1976/1939: ”Sitä, minkä toteuttamista 
varten jokin viime kädessä on tai tapahtuu, sanomme arvoiksi” tai Tähtinen 
1984: ”Arvot ovat hyviä tai toivottavia tavoitteita.”) 

 arvot kulttuurin näkökulmasta (esim. Turunen 1992: ”Kulttuurin syvin 
olemus on arvostusten luominen ja ylläpitäminen.”) 

 arvot toivottuina tiloina (esim. Launosen 2000 mukaan arvot ovat 
käsityksiä siitä, millainen todellisuuden pitäisi olla: ”Arvot ovat 
kulttuurissa ja ihmisten ajattelussa ilmeneviä käsityksiä yksilöiden, 
yhteiskunnan ja ihmiskunnan tärkeistä päämääristä ja toiminnan 
kriteereistä. Ne ovat käsityksiä hyvästä elämästä, hyvästä yhteiskunnasta ja 
hyvästä maailmasta.”) 

 arvot arvostuksina (esim. Toukomaa 1967: ”Arvot ja asenteet mittaavat 
arvostavaa suhtautumista, hyväksymistä tai hylkäämistä, affektiivinen, 
kognitiivinen ja toiminnallinen komponentti sisältyvät osatekijöinä 
molempiin.”) 

 arvot maailmankatsomuksen osana (esim. Kallioniemi 1997; Launonen 
2000) 

 arvot identiteetin sisältönä (esim. Royce & Powell 1983) 
 arvot ihmismielessä ”sijainnin” perusteella (esim. Toukomaan 1967 

mukaan) arvosuuntaukset ja maailmankatsomukset sijaitsevat syvimmällä 
persoonassa sijaitsevalla tasolla, ja A. Takala 1976a:”Arvostruktuuri on 
eräänlainen syvärakenne, joka läpäisee kaikkia struktuureita 
(emotionaalinen, kognitiivinen ja toiminnallinen.”) 

 arvot ovat myös persoonallisuuden affektiivisen alueen osana (Niskanen 
1991) 

 arvot pysyvyyden perusteella (esim. Puolimatka 2005) 
 arvot niistä saatavan tietotavan näkökulmasta (esim. Schelerin 1966 

mukaan arvot ovat tuntevan näkemisen redusoimattomia perusilmiöitä 
(unreduzierbare Grundphänomene der fühlenden Anschauung).)  

 arvot niiden luonteen perusteella (abstrakteja ja sisäisiä) 
 arvot oppimisen haasteena (Schwarz 1987). 
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Launonen on luokitellut arvot (2000, 45–46) niiden ontologisen ja epistemologisen 
taustan pohjalta seuraavalla tavalla: 

 Arvojen perimmäisenä lähteenä on Jumala. Tällöin tietoa saadaan sekä 
järjen että jumalallisen ilmoituksen kautta. 

 Arvojen lähteenä on metafyysinen todellisuus, joka ei välttämättä ole 
uskonnollinen. Tällöin arvot ilmenevät universaaleina ja objektiivisina 
entiteetteinä ja niistä tietoa saadaan intuitiolla. 

 Arvo-ominaisuuksien katsotaan perustuvan kohteeseen itseensä. Lajin 
ominaisuudet ja tarpeet ovat tällöin kriteerejä, joista tietoa saadaan järjellä. 

 Arvojen asettajia ovat ihmiset itse. Tällöin arvo perustuu subjektin 
arvostavaan asenteeseen ja arvojen pätevyys edellyttää yhteisymmärrystä. 

 Arvot ovat käytännössä hyvin toimivia ratkaisuja, jotka ilmenevät 
sosiaalisissa suhteissa ja ovat muuttuvia. 

 
Edellä luetellut arvolähtökohdat voitaisiin luokitella epistemologisen ja ontologisen 
taustan lisäksi samantapaisiin lähteisiin teleologisella perusteella. 

Puolimatka (2002) pitää arvoja peileinä, joissa yksilö näkee oman kuvansa. Hän 
esittää samalla ontologis-epistemologisen kysymyksen: ”Voivatko arvot toimia 
itsetuntemusta lisäävinä peileinä, jos ne ovat kokonaan ihmisen omaa luomusta?” 
(S. 127.) Tai voivatko arvot toimia peileinä, jos niitä ei ole oppinut tiedostamaan? 
Kun arvot ovat esimerkiksi valintojen tekemisen ohjaajina tai 
maailmankatsomuksen osana, ne ovat vaikuttimina, mutta eivät välttämättä 
tiedostettuina; esimerkiksi Helve (2002) on osoittanut, että harva tunnistaa 
maailmankuvansa.  

Ruohotien (1998) arvomääritelmässä vaatimuksena on arvon tiedostaminen, mutta 
hänen määrittelynsä arvosta sisältää myös pysyvyyden, synnyn, ilmenemisen ja 
sisällön: ”Arvo on kohteen vakiintunut merkitys yksilölle. Se on arvostuksen 
tuloksena syntynyt ’ideaali’, joka ilmenee henkilön valinnoissa, sanoissa ja teoissa. 
Arvoja ja arvostuksia koskevat kannanotot voivat koskea kohteen hyvyyttä tai 
pahuutta, tavoiteltavuutta tai ei-tavoiteltavuutta, hyväksymistä tai hylkäämistä tai 
muuta vastaavaa.” (S. 143.) 

Tutkimuksellisesti arvot ovat ongelmallisia, vaikeasti mitattavia ja todennettavia. 
Tässä tutkimuksessa arvot todennetaan teoreettisella analyysillä kirjallisesta 
asiakirja-aineistosta. Käytän arvojen todentamisessa ja luokittelussa arvostetun 
suomalaisen kulttuurifilosofin Erik Ahlmanin (1976/1939) ajatuksia kulttuurista ja 
sen arvoista.  

2.5.2 Arvot filosofisesti  

Aksiologiassa, opissa arvoista, tutkitaan sitä, mikä on arvokasta ja miksi jokin on 
arvokasta. Tämä tutkimus ei etsi vastausta näihin kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa 
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selvitetään Ahlmanin (1976/1939) arvoteorian mukaan niitä arvoja, jotka esiintyvät 
vuosien 1993 ja 2004 välisen ajan perusopetusta määrittävissä hallinnon 
asiakirjoissa erityisesti perusopetuksen tavoitteiden sisältönä ja opetuksen 
arvopohjassa.  

Arvot ja ontologia 

Arvojen olemassaolon15 toteaminen on problemaattista; emme voi myöskään 
oikeuttaa arvoja. Onko tiedon saanti arvoista silloin kyseenalaista? Koska arvot 
voivat olla myös tiedostamattomia käsitteitä, kyseessä voivat olla myös 
”piilokäsitteet”. Miten tutkimuksen keskeiset arvokäsitteet silloin määrittyvät ja 
miten suhteutuvat toisiinsa? Entä mikä arvojen tai arvostusten alalla on lopulta 
jotain objektiivisesti oikeata? 

Ontologiassa voidaan kyseenalaistaa tiedonsaannin mahdollisuus, ja silloin voi 
kysyä, mitä on pohjimmiltaan olemassa. Kysymystä on pohdittu vuosisatoja 
lopullista yhteisesti hyväksyttyä vastausta löytämättä. Vastakkaisia 
perusnäkemyksiä edustavat materialismi ja idealismi. Idealismin mukaan jotain on 
materialismin ulkopuolella. Toisen näkemyksen mukaan materialismi on oppi tai 
maailmankatsomus, ei ontologinen kategoria sinänsä.  Positivismi, joka perustaa 
kaiken havaintoihin, ei ota huomioon arvoja. Toisaalta esimerkiksi ajatuksia ei voi 
sellaisinaan havaita eikä siten todistaa oikeiksi tai vääriksi. Positivistit ovat 
kuitenkin luottaneet tekemiensä havaintojen pohjalta syntyneisiin ajatuksiin ja 
johtopäätöksiin. Siksi nousee esimerkiksi kysymys, miten voidaan todentaa asioita 
”jossain pään sisällä” syntynein ajatuksin, joista ei voi tehdä yksiselitteisiä 
havaintoja. Ajatukset ovat abstraktioita. Ajatusten olemassaoloa ei voine mitenkään 
todistaa oikeiksi tai tosiksi, jos ei pohjauduta joihinkin hyvin perusteltuihin 
tosiasiauskomuksiin. Mutta mikä on hyvän perustelun mitta? Miten voimme 
todistaa ajatuksemme oikeiksi? Meidän lienee suostuttava ottamaan annettuna 
tosiseikkana, että pystymme todentamaan ajatuksillamme ilmiöitä. Tieteen käsitteet 
menettävät Puolimatkan (2005) mukaan merkityksensä, jos sanan ja maailman 
suhteelta puuttuu merkityksellinen perusta. Puolimatka osoittaa asian seuraavasti: 
”Ne, jotka epäilevät sanojen kykyä ilmaista jotakin todellisuudesta, harvoin 
pidättyvät ilmaisemasta tätä vakaumusta sanojen avulla. Toisin sanoen, he uskovat 
sanojen pystyvän ilmaisemaan luotettavasti ainakin epäilyksen sanojen kyvystä 
ilmaista mitään luotettavasti.”(S. 43.) 

Yhteiskunnalliset ilmiöt eivät ole olemassa pelkästään ihmismielessä vaan myös 
objektiivisessa maailmassa, ja niiden välillä voidaan löytää loogisia, asianmukaisia 
yhteyksiä. Tätä pidetään fenomenologis-hermeneuttisen realistisen ontologian 
lähtökohtana (Miles & Huberman 1989, 19; ks. myös Puolimatka 2006, 12).  

                                                 
15 Arvot ovat Schelerin (1966) mukaan tuntevan näkemisen redusoimattomia perusilmiöitä 
(unreduzierbare Grundphänomene der fühlenden Anschauung). Arvot ovat annettuina tulevia 
kvaliteetteja, joiden kokeminen on erilaista kuin mikään muu kokemus. Ne eivät ole aistittavissa, 
kuten esimerkiksi värit tai maut, tai pääteltävissä tai arvioitavissa, kuten teoreettiset käsitteet. 
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Tässä tutkimuksessa perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketjua 
siihen osallistuvine henkilöineen, yhteiskunnallisine ympäristöineen ja 
säädöksineen pidetään olemassa olevana. Tapahtumaketju ja siinä määritetyt arvot 
pyritään tekemään näkyväksi. Tämä määrittymisen tapahtumaketju rakentuu 
demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa asioita ratkaistaan eduskunnassa 
parlamentaarisin enemmistöpäätöksin kuulemalla muun muassa eri eturyhmiä. 
Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa selvitetään, miten yhteiskunnallinen 
järjestys saa muotonsa, ja tutkimuksen tulee tähdätä ymmärryksen saamiseen niistä 
prosesseista, joiden kautta todellisuus tuotetaan ja saa itsestäänselvyyden aseman 
(Puolimatka 2006, 14). Tässä tutkimuksessa on siis yhteiskuntatieteellisiä aineksia. 
Tutkimus tuottaa tietoa, jonka perusteella perusopetuksen tavoitteet (arvosisältö ja 
ymmärrettävyyssisältö) ja arvopohja (arvosisältö ja ymmärrettävyyssisältö) ovat 
saaneet ”itsestäänselvyyden aseman” (vrt. Puolimatka 2006, 12). 

Arvot ja epistemologia 

Perinteinen vastaus tiedon luonnetta kysyttäessä on: Tieto on hyvin perusteltu tosi 
uskomus. Määritelmään liittyy filosofisesti kolme osaa: uskomus, tosi ja hyvin 
perusteltu. (Tuominen 2006, 144.) 

Minkään tieteellisen teorian mukaan tiedon määrittely ei ole aukoton (Heikkinen 
1998, Puolimatka 2006, Saari 2002). Tieto syntyy ihmisen tajunnassa ja on aina 
riippuvainen subjektista; ihmisen tieto on rajallista.  

Tutkittavan ilmiön perusteet ja päämäärät tai tarkoitus ja mielekkyys täytyy tietää, 
jotta inhimillistä käyttäytymistä yleensä voi ymmärtää. Koska arvojen määrittely 
voi liittyä muun muassa ontologiaan ja sitä kautta epistemologiaan sekä 
teleologiaan ja koska ihmistieteissä tavoitteena on inhimillisen käyttäytymisen sekä 
ihmisen tietoisuudessa tapahtuvien elämyksien, kokemuksien, arvojen ja 
mielipiteiden ymmärtäminen ja selittäminen, sen metodologia on fenomenologis-
hermeneuttista. Arvonkin määrittely riippuu tarkastelijasta (ihmisestä/persoonasta ja 
identiteetistä, maailmankatsomuksesta sekä tutkimuksen näkökulmasta ja 
menetelmästä).  

Miltä pohjalta voi luoda käsityksen inhimillisistä arvoista, ja minkälaisesta tiedon 
sisällöstä arvoissa on kysymys? Tältä pohjalta nousevat tämänkin tutkimuksen 
kannalta muun muassa seuraavat kysymykset, joilla voidaan valottaa ja pohtia 
perusopetuksen tavoitteiden arvosisältöä.  

Ovatko arvot objektiivisia?  

 Ovatko arvot subjektiivisia?  
 Ovatko arvot globaaleja?  
 Miten todentaa yksilön ja ympäröivän yhteisön/yhteiskunnan välinen 

jännite?  
 Miten ja mistä näkökulmasta arvoja tulee tässä tutkimuksessa analysoida ja 

mitata? 
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Arvo-objektivismin mukaan arvot eivät ole pelkkiä arvostuksia vaan ne pätevät rii-
ppumatta mielipiteistä. Arvosubjektivismin mukaan arvot ovat pelkkiä arvostuksia, 
mikään ei ole objektiivisesti arvokasta ja arvorelativismi on näkemys, jonka 
mukaan ei ole perusarvoja.  

Ontologinen teoria vaikuttaa epistemologiseen ratkaisuun (Wihersaari 2006, 189). 
Epistemologinen näkemys tarkoittaa sitä, miten tietoa voi saada erilaisten onto-
logisten käsitysten pohjalta. Tiedon saaminen arvoista on länsimaisen perinteisen 
tieteen käsityksen mukaan ongelmallista. 

Relationaalisen tietokäsityksen mukaan tieto on peräisin kohtaamisista. (Tuominen 
& Wihersaari 2006, 154.) Puolimatka edustaa arvorealismia; Puolimatkan (2002) 
mukaan realistinen näkökulma erottaa arvot ja arvostukset toisistaan. Arvokas ei 
loogisesti riipu siitä, mitä pidetään arvokkaana. Jos ei ole totuutta, ei voi erehtyä 
eikä kriittisyyttä tarvita. Kriittinen arvokeskustelu edellyttää yleispäteviä perus-
teluja, ja perustelujen pätevyydelle pitää olla kriteerit. Ilman kriteerejä ei voi esittää 
väitteitä; ilman kriteerejä voi ilmaista ainoastaan mieltymyksiä. Vallitsevat 
arvostukset tulee voida kyseenalaistaa, koska arvoja koskevassa tiedossa voidaan 
erehtyä. ”Koska arvot ovat osa todellisuutta, arvototuus ei riipu siitä, pystytäänkö 
käsitys tunnistamaan epätodeksi tai todeksi. Ystävällisyys on arvokas ominaisuus 
ihmisessä, vaikka kaikki eivät ymmärtäisikään sen arvoa.” (S. 130.) Arvot ovat 
annettuina tulevia kvaliteetteja, joiden kokeminen on erilaista kuin mikään muu 
kokemus. Ne eivät ole aistittavissa, kuten esimerkiksi värit tai maut, tai 
pääteltävissä tai arvioitavissa, kuten teoreettiset käsitteet. (S. 129–130.) Empiirisesti 
ei voi saada vastausta oikeasta ja väärästä tai elämän tarkoituksesta, korkeintaan 
siitä, mitä ihmiset pitävät oikeana tai vääränä (Puolimatka 2005, 85). 

Joka tapauksessa myös arvoja koskevan tutkimuksen tulee olla kuten tieteen 
yleensä kriittistä, objektiivista (yhteisesti hyväksyttyä, parhaana pidettyä totuutta), 
autonomista ja tietämistä edistävää. 

Arvoista voi esittää saatavan tietoa siten, että ne tajutaan tunteella, aistein ja tie-
dolla. Arvoista aistien, tunteiden ja tiedon välityksellä saatu tieto tulkitaan ja arvot 
voidaan sisäistää. Sisäistetyt arvot ilmenevät pyrkimyksinä ja toimintoina. Mää-
rittelyssä olen käyttänyt Millerin, Nunnallyn ja Wackmanin (1990, 27–40) 
”tietoisuuden kehän” kaikkia elementtejä. Yksilön samoin kuin yhteisön 
toiminnassa arvot ovat ohjaavassa asemassa. Koulunkin eetos rakentuu aina 
tiettyjen arvojen ohjaamana (Launonen & Pulkkinen 2004, 13).  

Ahlman katsoo ihmisten sisäisen kokemuksen kertovan, että jotkin asiat 
näyttäytyvät heille arvokkaina. Arvoja voidaan saadaan esille esimerkiksi 
seuraavien kysymysten avulla, jolloin haetaan pyrkimysten ja toiminnan 
perusteluja: 

 Mitä arvoja on tahdottu toteuttaa, kun on ryhdytty siihen ja siihen? 



57 

 Minkä arvon toteuttamista on tahdottu edistää, kun…? (Ahlman 
1976/1939, 21–22). 

 
Tässä tutkimuksessa hankitaan tietoa tapahtumaketjun eri vaiheissa toimineiden 
työryhmien, hallituksen ja sivistysvaliokunnan perusteluista perusopetuksen tavoit-
teiden päätöksenteossa eksplikoiden tapahtumaketjun ilmiöitä. Tutkimuksessa 
analysoidaan tapahtumaketjun neljää keskeistä asiakirjaa tulkinnan varmistamiseksi 
kahdesta näkökulmasta: ensiksi sisällöllisesti tavoitteiden ymmärrettävyyssisältöä, 
asiakirjojen tekstejä niiden luomien merkitysten välillä juridisen hermeneutiikan 
tavoin ja asiakirjoja kokonaisuutena, toiseksi Ahlmanin arvotaksonomiaan 
pohjautuvan analyysin avulla ja muokkaamalla näin syntynyt osa kvalitatiivisesta 
aineistosta kvantitatiiviseksi, jolloin todettujen arvojen vertailu tapahtuu 
suhteellisten useuksien avulla. Tämän lisäksi olen hankkinut tietoa haastattelemalla 
päätöksentekoon osallistuneita keskeisiä henkilöitä varmistaakseni tulkintaani 
tavoitteista ja arvopohjasta. Haastatteluja en ole analysoinut, koska yksittäisen 
ihmisen panos perusopetuksen tavoitteiden määrittymisessä ei ollut tutkimuksen 
kohteena. 

Tutkimuksen kohteena on tieto perusopetuksen tavoitteista (arvosisältö ja ymmär-
rettävyyssisällön merkitykset) määritettyine arvopohjineen. Vaikka tiedon saanti 
arvoista ja niiden olemassaolosta on monella tavalla problemaattista, arvoista 
kirjoitettua tietoa voi tulkita ja analysoida puuttumatta itse arvojen luonteeseen. 
Suuri osa tutkimusaineistoa on asiakirjoja, joiden tekstit noudattavat melko 
yhtenäistä käsitteistöä. Näin tutkijan tulkinta voi olla johdonmukainen.  

Arvoanalyysin tiedonhankinta perustuu tässä tutkimuksessa loogiseen päättelyyn; 
loogiseen päättelyyn on tullut aineksia kokemuksista, jolloin niihin liittyvät 
aistimukset, tunteet ja tieto. Aineisto analysoidaan loogisen ja intuitioon perustuvan 
päättelyn avulla alkuperäisistä kirjallisista asiakirja-aineistoista, joista tietoa 
voidaan saada edellä mainittujen kysymysten avulla. 

2.5.3 Perustelu Ahlmanin arvo-käsitteen ja arvotaksonomian käytölle  

Kasvatus on toisiin ihmisiin vaikuttamista. Kasvatuskäsityksissä on suuria eroja, ja 
käsityksiä on niin monta erilaista kuin on kasvattajia. Kasvatukseen liittyy lisäksi 
muun muassa vaikeasti mitattavia tunteita ja arvoja, asenteita ja toimenpiteitä. 
Kuitenkin yhteiskunnallisen avoimuuden takaamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi 
on asetettava kasvatustavoitteet myös perusopetukselle, koska kaikki inhimillinen 
toiminta on sidoksissa arvoihin ja joihinkin käsityksiin maailmasta.  

Kysymys kasvatustavoitteissa on siitä, minkälaista henkistä persoonallisuuden 
kasvua peruskoulun tavoitteilla tuetaan yhteiskunnan nuorissa jäsenissä. Kysymys 
on myös siitä, miten näihin kasvatustavoitteisiin edetään, mutta siihen tässä 
tutkimuksessa ei puututa. Tämä tutkimus ei tavoittele tietoa siitä, mitä todelli-
suudessa tapahtuu, vaan sitä, mitä on tarkoitettu tapahtuvan. Tällöin tavoitteet voisi-
vat jäädä periaatteessa jopa retoriikaksi. Se, mitä asiakirjoista voidaan todeta, on eri 
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asia kuin inhimillisen toiminnan arvot, jolloin ne liittyvät persoonallisuuteen. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään lainsäätäjän tahdon mukaisten arvojen toteutukseen. 

Tavoitteita tarkastellaan niistä lauseista, joilla perusopetuksen yleiset tavoitteet 
kasvusta ihmisyyteen ja eettiseen vastuukykyisyyteen sekä elämässä tarpeellisista 
tiedoista ja taidoista on ilmaistu eri asiakirjoissa. Perusopetuksen tulee edellä 
mainittujen tavoitteiden lisäksi edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa 
ja oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään 
elämänsä aikana. Arvopäämääränä on henkinen kasvu. 

Kun sekä tavoitteet että päämäärät nähdään johdetuiksi arvoista, voidaan ajatella, 
että arvot kuuluvat niiden oleellisten tekijöiden joukkoon, joiden avulla voidaan 
selittää ja ymmärtää kasvatusilmiöitä (Hirsjärvi 1975, 1). Henkinen kasvu on 
arvopäämäärä, eli kasvatus johtaa ihmisen kokonaisuuden kehittymiseen 
paremmaksi persoonaksi, jossa yhdistyvät tiedot, taidot ja hyveet terveelliseen 
toimeliaisuuteen ja vastuuseen. Ihmisen arvellaan olevan taimi, joka viljelijän 
toimien avulla kehittyy omien edellytystensä mukaiseksi yksilöksi. (Airaksinen 
1993, 36.) 

Harvat arvotutkijat ovat luokitelleet arvoja lajeihin ja taksonomioihin. Löysin 
tällaisia tutkijoita neljä. Spranger (1928), Scheler (1966) ja Schwarz (1987) ja 
Ahlman (1976/1939) ovat käyttäneet taksonomioita. Schelerin arvoluokitus on 
neliportainen niiden suhteessa toisiinsa (pyhän ja epäpyhän arvot, henkiset arvot, 
vitaaliset arvot sekä miellyttäviin sekä epämiellyttäviin asioihin liittyvät arvot), ja 
kukin näistä neljästä tasosta sisältää eri arvolajiryhmiä. En valinnut Schelerin 
arvotaksonomiaa, sillä Scheler lähtökohtanaan ”hengen aktit ja funktiot” asettaa 
arvot hierarkkiseen järjestykseen, jossa ylin arvoluokka on pyhän arvot. Hänen 
teoriansa edustaa arvo-objektivismia. Tutkimuksen tarkoitus ei ole arvottaa arvoja. 
Lisäksi uskotieto lähtökohtana olisi ollut tieteellisesti problemaattinen valinta. 
Schelerin teoria keskittyy lapsen kasvuun ja lapsen arvojärjestelmän kehittymiseen. 
Tässä tutkimuksessa tarkastelunäkökulma ei liity siihen, mitä oppilaissa tapahtuu, 
vaan siihen, mitä asiakirjat esittävät tapahtuvaksi, kuten edellä mainittiin. Tältä osin 
ei myöskään arvotaksonomian valinta tue Schwarzin teoriaa. Schwarzin 
arvotaksonomiaa käytetään vertailemaan yksilöiden ja ryhmien tekemiä 
arvovalintoja yli kulttuurirajojen, mutta myös yksilöiden itseymmärryksen 
lisäämiseen. Schwarz käyttää sekä kolmea kulttuurista ja sosiaalista arvolajia että 
kahdeksaa yksilöllistä arvolajia. Viimeksi mainitut hän jakaa neljään arvoon, jotka 
kuvastavat avoimuutta muutoksille ja neljään, jotka kuvastavat perinteen 
säilyttämistä. Schwarzin arvot sopivat kaikkiin kulttuureihin ja hänen teoriansa 
lienee nykyisin käytetyin arvoteoria. Schwarzin arvolajit on määritelty yksilön ja 
ryhmän tarpeisiin perustuvien motivaatioiden avulla (ks. esim. Pohjanheimo 1997, 
21). Tässä tutkimuksessa kohdejoukkona eivät siis ole ihmisyhteisöt eikä 
oppiminen, vaan asiakirjat ja niissä käytettyjen käsitteiden ja lausumien arvosisältö. 
Schwarzin teoria ei juuri sisällä henkisiä tai hengellisiä arvoja (ks. Pohjanheimo 
1997, 21), Schwarzinkaan teorian käytölle ei edellä olevan perusteella ole riittäviä 
perusteita.  
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Tässä tutkimuksessa arvot siis rajataan suomalaisen perusopetuksen tavoitteiden 
arvosisältöön. Tavoitteet ilmaisevat sen, mihin opetuksella pyritään, eli ne ovat 
kasvatustavoitteita. Aineiston analyysi tehdään Erik Ahlmanin (Kulttuurin 
perustekijöitä. Kulttuurifilosofisia tarkasteluja. 1976. 1. painos 1939) arvo-
taksonomiaan pohjaten. Sprangerin (1928), empiirisen arvotutkimuksen 
uranuurtajan, arvotaksonomia keskittyi yksilöiden arvoihin. Ahlman kertoo 
saneensa vaikutteita muun muassa Sprangerilta, jonka arvoluokitus on 
samantapainen kuin Ahlmanin luokitus. Siinä on kolme arvoluokkaa (eettiset, 
mahti- ja oikeusarvot) vähemmän kuin Ahlmanin luokituksessa. Voin todeta, että 
Ahlmanin luokitus sopii asiakirjojen arvoja koskettelevaan tutkimukseen paremmin, 
sillä Spranger tyypitteli yksilöitä heidän arvojensa mukaan 6 eri ”Lebensformiin” 
(teoreettinen, taloudellinen, esteettinen, sosiaalinen, poliittinen, uskonnollinen). 
Lisäksi Ahlmania käyttäen voi luokitella esimerkiksi koulun kasvatustavoitteissa 
oleellisina esiintyvät oikeusarvot. Myös mahtiarvo koulutuspoliittisessa 
keskustelussa näyttelee tärkeää osaa. Ahlmanilaisittain määritellyt eettiset arvot 
esiintyvät suurimpina arvolajeina asiakirjojen arvosisällöissä.  

 Arvo-käsitettä käytetään kuvaamaan ”sitä, minkä toteuttamista varten jokin viime 
kädessä on tai tapahtuu”, kuten Ahlman (1976/1939, 18) arvot määrittää pitäen 
arvoja motiiveina.  

Ahlmanin (1976/1939) arvotaksonomia on tutkimuksellisesti hyvin luokitteleva 
taksonomia, joka ei luokittele arvoja päällekkäisiksi. Ahlmanin arvoteorian valintaa 
puoltaa sen suomalaisessa kulttuurissa syntymisen ja selkeän luokittelun lisäksi sen 
kokonaisvaltainen kulttuurisidonnaisuus, jollainen koulutustehtävä ja sen valmistelu 
on. Ahlmanin (s. 15) mukaan kulttuuri siirtyy sukupolvelta toiselle ja eräs sen 
siirtymisen muoto on kasvatus ja opetus. Sivistysvaliokunta (10.6.1997–4.6.1998) 
määritteli perusopetuslain säätämisen yhteydessä myös kansalliset arvot. Ahlmanin 
luokituksen valintaan vaikutti lisäksi se, että siinä on uskonnollisten arvojen alue. 
Se on suomalaisen perusopetuksen sisällön tarkastelun kannalta tarpeellinen 
tutkimusajankohdan takia, sillä viimeinen opetussuunnitelmauudistus ajoittui uuden 
uskonnonvapauslain valmistelun ja vahvistamisen aikaan ja 
opetussuunnitelmauudistukseen liittyy myös Opetushallituksen ennakkotulkinta 
uskonnonvapauslaista. Ahlmanin arvoteorian valintaa puolsivat lisäksi seuraavat 
seikat. Arvomääritelmä on selkeä; sitä ei ole sidottu muihin arvon lähikäsitteisiin, 
joita ovat mm. asenne, normi ja persoonallisuus. 

Globalisaatiokehityksen mukanaan tuoma uskontojen kirjo ja vielä tämän kult-
tuurisen monimuotoisuuden ennakoitu lisääntyminen suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja siten myös kouluissa osaltaan lisäsi tutkimuksellista mielenkiintoa valita 
nimenomaan Ahlmanin arvoteoria uskonnollisen arvolajin luokkineen. Ahlmanin 
teoriaa ja luokitusta ovat Suomessa käyttäneet kansainvälisesti arvostetut tutkijat, 
kuten Niiniluoto ja Puolimatka. Hautala on väitöskirjassaan (1994) ja siitä lähtien 
pitänyt esillä Ahlmanin arvoajattelua länsimaiseen ihmisyyteen, kulttuuriin ja 
kasvatukseen liittyvissä artikkeleissaan. Negatiivisena voisi arvioida 
tutkimustulosten kansainvälisen vertailtavuuden puutteen valittaessa Ahlmanin 
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arvotaksonomian käyttö. Kyseessä on kuitenkin nimenomaan suomalaista 
koulutuspolitiikkaa koskeva tutkimus ja havainnot suomalaisen koulutuspolitiikan 
suunnasta. Maiden välistä vertailua ei tutkimuksessa tehdä. Toinen kysymyksiä 
herättävä seikka voisi olla se, että teoria on vanha. Tutkimuskäyttö on kuitenkin 
perusteltavissa, sillä kulttuurissa tapahtuu syklistä ja edestakaista arvojen muutosta. 
Suomalainen yhteiskunta on nyt tietyin tavoin samantapainen kuin Ahlmanin 
kirjoittaessa arvoteoriaansa. Esimerkkinä tästä mainitsen vitaalisten arvojen 
korostumisen, jopa samoissa piirteissä, joista Ahlman kertoo.  

Koska perusopetuksen tavoitteet ovat inhimillisen päätöksenteon tulosta, ne 
katsotaan kulttuurisidonnaisiksi ja siis subjektiivisiksi lukuun ottamatta 
uskonnollisia arvoja, joihin Ahlmanin arvoluokituksen mukaan kuuluvat muun 
muassa pyhän arvot, ruumiillisen kuoleman jälkeinen elämä ja yliluonnollisuus. 
Tällöin on kyse jostakin, joka arvokorkeudessa ylittää kaiken muun ja vaatii muiden 
arvojen alistuvan tämän korkeimman arvon alaiseksi. Uskonnollisuuteen liittyvät 
käsitteet ovat jotakin järjelle käsittämätöntä. (S. 67–68.) Pyhyys on Jumalan arvo-
olemus; pyhyyden ytimessä on moraalinen hyvyys. Se synnyttää ihmisessä 
tietoisuuden siitä kuilusta, joka on eettisen ihanteen ja ihmisen oman olemuksen ja 
elämän välillä (Puolimatka 2005, 220). 

Kulttuuri on Ahlmanin määrittelyn mukaan järjestelmä ihmisten tietoisesti 
aikaansaamia, yhteiskunnassa syntyneitä ja sukupolvesta toiseen siirtyviä, yhä 
lisääntyviä arvonomaisia muodosteita ja ”olotiloja”. Kulttuurifilosofia tutkii 
kulttuuria (muun muassa sen olemusta, edellytyksiä, rakennetta, perussuuntauksia, 
merkitystä), myös kulttuurin pohjalla olevia arvoja. (S. 16.) Kulttuuritodellisuuden 
takana voi nähdä arvoja ja niiden järjestelmiä ja selvittää kulttuurissa vallitsevat 
arvosuuntaukset ja niiden keskinäisen hierarkian. Kulttuurikritiikkikin perustuu 
lähinnä arvoihin, vaikka kulttuurissa olevien arvojen toteutumista ei voi sitovasti 
todistaa. Jokaisella yksilöllä on myös oma persoonallinen arvojärjestelmänsä, 
eetoksensa. Arvot ovat olemassa ihmisten sisäisen kokemuksen perusteella, ja ne 
ilmenevät inhimillisen toiminnan perimmäisinä motiiveina. Ihmisten sisäinen 
kokemus kertoo, että jotkin asiat esiintyvät heille arvokkaina. (S. 18–21.) 

Kulttuuri esiintyy yhteisössä, ja jokainen yksilö lisää olemassa olevaa kulttuuria. 
Kasvatus ja opetus ovat kulttuurin sukupolvelta toiselle siirtymisen eräs muoto. (S. 
19, 75.) Ahlman (s. 73) argumentoi kulttuurissa ilmenevän objektiivisia arvoja: 
”Jollei kukaan pitäisi mitään asioita sinänsä arvokkaina: ei elämäänsä, ei 
omaisiansa, ei omaisuuttaan, ei vapauttaan ja niin edelleen, ei voitaisi ihmisten 
kesken harjoittaa mitään oikeudenmukaisuutta. Silloin ei tietysti olisi olemassa 
myöskään mitään vääryyttä.”  

Arvoja esiin tuovilla Ahlmanin kysymyksillä 1) ”Mitä arvoja on tahdottu toteuttaa, 
kun on ryhdytty siihen tai siihen?” ja 2) ”Minkä arvon toteuttamista on tahdottu 
edistää, kun on ryhdytty siihen ja siihen?” voidaan etsiä vastausta myös tämän 
tutkimuksen ytimessä ja nykyisessä suomalaisessa kulttuurissa synnytetyn 
perusopetuksen takana olevista arvoista. (S. 21–22.) Kysymykset asettuvat silloin 
esimerkiksi seuraavaan muotoon: ”Mitä arvoja on tahdottu toteuttaa, kun 
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perusopetuksen tavoitteista on säädetty tällä tavalla?” ”Minkä arvon tai arvojen 
toteuttamista on tahdottu edistää, kun on ryhdytty muuttamaan 
perusopetuslainsäädäntöä?” ”Minkä arvojen toteuttamista tahdotaan edistää 
opetussuunnitelmauudistuksella?” Mainittuihin kysymyksiin saatavat vastaukset on 
tässä tutkimuksessa rajattu koskemaan nimenomaan perusopetuksen muotoiltuja 
tavoitteita; perusopetuksen sisältöjä ei tarkastella.  

Ahlman erottelee kulttuurissa esiintyvät arvot arvolajeihin. Sama ilmiö voi olla 
useamman arvolajin kannattaja ja ilmaus. Ahlmanin mukaan ilmiöitä arvojen 
kannalta tarkasteltaessa on kyse motiiveista – ei syistä eikä tarpeista. Arvoista 
puhuttaessa fysiologinen tai psykologinen syy ei ole aiheuttamassa tietynlaista 
tahtomista ja siihen liittyvää toimintaa. Motiivi on peruste tai perustelu. Motiivi 
määrää Ahlmanin mukaan tahtoa.  

Hedoniset, vitaaliset, esteettiset, teoreettiset ja uskonnolliset arvot ovat Ahlmanin 
arvoteoriassa perusarvoja ja samalla itsearvoja. Ahlman erottaa yksinkertaiset 
itsearvot välinearvoista. Välinearvot ovat riippuvaisia itsearvoista. Esimerkki 
välinearvoista on lukutaito. Lukutaito on arvokas, jos se palvelee sinänsä arvokkaita 
päämääriä, kuten teoreettisten arvojen toteutumista. Kompleksisia perusarvoja ovat 
Ahlmanin luokittamina sosiaaliset, mahti-, oikeus- ja eettiset arvot. Nämä arvot 
tarvitsevat ilmenemiseensä yksinkertaisia itsearvoja. (S. 73.) Tässä tutkimuksessa 
arvoja ei luokitella itseis-, väline- taikka kompleksisiin arvoihin.  

Niiniluoto (1994, 187–188) on täydentänyt Ahlmanin arvoluokitusta ekologisilla ja 
egologisilla arvolajeilla. Jätin nämä arvolajit tarkastelun ulkopuolelle, koska 
luokitukset menisivät osin päällekkäin. Egologiset arvot, kuten itsekkyys ja oma 
etu, ovat Ahlmania tulkiten sosiaalisia epäarvoja. Luokittelun yksiselitteisyys 
kärsisi ekologistenkin arvojen kohdalla. Ekologisista arvoista esimerkiksi luonnon 
kauneus on Ahlmania tulkiten esteettinen arvo, ja eläinten oikeudet kuuluvat 
eettisiin, joissain tapauksissa jopa oikeusarvoihin. Olen pitäytynyt Ahlmanin 
yleisemmällä tasolla tehdyssä määrittelyssä. 

 

 

ARVOJEN LUOKITTELU AHLMANIN MUKAAN 

 

Yksinkertaiset itsearvot 

 

Hedoniset ja vitaaliset arvot 

1. Hedoniset arvot eli nautintoarvot eli aistilliset mieluisuusarvot  

Aistillinen mieluisuus on arvo, mutta Ahlman huomauttaa, että näiden arvojen 
katsotaan yleensä edustavan kaikkein alinta arvoluokkaa. Ahlman esittää, että 
mielihyvän hankkimiskeinoja ovat muun muassa hyvät maut, tuoksut, seksuaaliset 
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nautinnot ja huumausaineet. Hedoniset arvot perustuvat psykologisesti niin 
sanottuihin animaalisiin tarpeisiin, mutta arvojen kannalta motiiviksi ei riitä 
animaalinen tarve sinänsä. Pieni lapsi kokee vain hedonista mielihyvää mutta ei 
muita mielihyvän lajeja. Korkeimmassa muodossa hedonisten arvojen kulttuuri 
liittyy esteettiseen kulttuuriin. (S. 23–25, 31–34.) 

 

2. Vitaaliset arvot eli biologiset arvot  

Vitaalisten arvojen itsearvo on elämä, ja sankari on niiden korkein ruumiillistuma. 
Voimistuva elämä on arvokkaampaa kuin riutuminen. Muiden arvojen kokeminen 
edellyttää elämän olemassaoloa. Vitaaliset arvot ovat läheisessä yhteydessä 
esteettisiin arvoihin. Esimerkiksi terveys, notkeus, voima ja liikkeiden joustavuus 
ovat sekä vitaalisesti että esteettisesti arvokkaita. Vitaalisen puolen tärkeänä 
pitäminen ilmenee Ahlmanin mukaan kulttuurissamme monenlaisena terveydestä 
huolehtimisena, ennalta ehkäisevänä toimintana, terapiana, liikunnan ja urheilun 
arvostuksena jne. (S. 25, 35–41.) 

 

Henkiset arvot  

Ahlmanin mukaan henkiset arvot ovat korkeampia kuin vitaaliset ja hedoniset arvot. 
Henkisiä arvoja ovat esteettiset, tiedolliset ja uskonnolliset arvot. Henkiset arvot 
ovat ainoastaan ihmiselle – henkiselle olennolle – ominaisia.  

 

1. Esteettiset arvot eli kauneusarvot  

Taide voidaan asettaa samanaikaisesti useiden ihmisten koettavaksi; taide on siinä 
mielessä sosiaalista. Esteettiset arvo-objektit eroavat tässä suhteessa hedonisista 
arvo-objekteista. Hedoniset arvot ovat yksilöllisesti koettavia. Esteettisten arvojen 
toteutumisia voidaan nähdä taiteessa ja luonnossa; myös koomisuus kuuluu 
esteettisiin arvoihin. Esteettiset arvot ovat usein yhteydessä hedonisiin ja vitaalisiin 
arvoihin, mutta ne voivat yhdistyä myös teoreettisiin ja uskonnollisiin arvoihin. 
Esteettisiä arvostuksia ovat esimerkiksi kaunis, suloinen, sulava ja ylevä. (S. 26, 
43–52.) 

 

2. Tiedolliset arvot eli teoreettiset arvot  

Tietäminen on itsearvo. Tiede kuuluu näihin arvoihin. Se on hallitsemistietoa (joko 
ulkoisen luonnon tai ihmisen psykofyysisen elimistön hallitsemista). Tämän lisäksi 
tiedollisiin arvoihin kuuluviksi Ahlman luettelee esitietämisen, sivistystietämisen 
(sisäisen ihmisen kehittäminen, kohteina esimerkiksi ihminen, vanheneminen, 
elämä ja kuolema) ja pelastustietämisen (tietäminen kohdistuu maailman 
absoluuttiseen todellisuuteen ja arvoon, joka on läheisessä yhteydessä uskontoon). 
Opettajat ovat teoreettisen kulttuurin kannattajia ja levittävät tieteen tuloksia 
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didaktiikan keinoin. Kaikki oppijat ovat myös tietämiskulttuuria kannattavia. (S. 
52–66.) 

 

3. Uskonnolliset arvot  

Ahlman toteaa, että uskonnollisia arvoja pidetään usein korkeimpana itsearvojen 
lajina. Uskonnollisten arvojen elämyksissä on tunne siitä, että jokin 
arvokorkeudessaan ylittää kaiken muun ja vaatii, että kaikkien muiden arvojen on 
alistuttava tämän korkeimman arvon alaisiksi. ”Ihminen tuntee, että hänen 
olemassaolonsa pohja suorastaan reaalisesti riippuu uskonnollisesta mahdista; se 
vaikuttaa ratkaisevalla tavalla hänen ja kaikkien ihmisten toiminnan 
menestymiseen, erityisesti ruumiillisen kuoleman jälkeiseen kohtaloon.” (S. 67.) 
Pyhyys ja yliluonnollisuus ovat uskonnollisen arvon arvopredikaatteja. 
Uskonnollisiin arvoihin liittyy usein esteettisiä, eettisiä, vitaalisia ja hedonisia 
elämyksiä. (S. 66–72.) 

 

Kompleksiset perusarvot  

 

Kompleksiset perusarvot edellyttävät toisten arvolajien olemassaoloa; ne edistävät 
itsearvojen toteuttamista. 

 

1. Sosiaaliset arvot  

Sosiaaliset arvot esiintyvät toimintamotiiveina ja edistävät toisen etua (esimerkiksi 
kasvatustoiminta). Sosiaalisesti arvokasta ei olisi olemassa, ellei olisi sitä ennen ja 
siitä riippumatta muuta arvokasta, jonka tulemista yksilöiden hyväksi sosiaalinen 
auttaminen edistää. Sosiaaliset arvot toteutuvat kulttuurissa monissa eri muodoissa, 
vaikka näiden muotojen takana on harvoin puhtaat sosiaaliset tunteet. Ahlman 
kuvaa: ”Luulisi, että sosiaaliset eli rakkaustendenssit olisivat jokseenkin vieraat 
mahtipyrkimyksille, mutta näin ei läheskään aina ole. Useinkin henkilö, joka tahtoo 
auttaa toisia ja edistää heidän kehittymistään tai yleensä parastaan, pyrkii saamaan 
vallan heidän ylitseen. Hän koettaa hankkia sen vallantunteesta johtuvan 
tyydytyksen ja ilon, että toisten menestys ja kohtalo ja onni ovat riippuvaisia 
hänestä.” (S. 77.) Patriarkaalinen valta on sosiaalisten ja mahtiarvojen 
samanaikaista toteutumista. Puhtaasti sosiaalinen ihminen toivoo kaiken tapahtuvan 
ilman alistussuhteita. (S. 74–78.) 

 

2. Mahtiarvot  

Valta on arvo, mikäli se saattaa jonkin arvon tai arvoja – itsearvoja – toteutumaan. 
Valtiollisen itsenäisyyden arvo on mahtiarvo. Käskijä- ja alistussuhde eli valta voi 
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perustua fyysiseen pakotukseen, auktoriteettiin, etevyyteen, rikkauteen, kauneuteen. 
Kaikki arvot eivät voi yhtä aikaa toteutua. Vallan olemukseen kuuluu, että jotkin 
toiset arvot tulevat kärsimään, kun yksi arvo ajetaan läpi. Jokainen yksilö on 
tavallaan samaan aikaan sekä mahtikeskus että vallanharjoituksen kohde. Siellä 
missä on kyse vallasta, on tietyssä mielessä kyse myös politiikasta. Valta esiintyy 
politiikassa arvokkaana, ja rehellisyysnäkökohta alistetaan usein 
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdan alle. (S. 78–90.) 

 

3. Oikeusarvot  

Oikeusarvot edellyttävät toisten arvolajien olemassaoloa, mutta eivät voine liittyä 
eettisiin arvoihin. Arvo-objektit ovat loogisten näkökohtien alaisia, esimerkiksi 
perintöoikeus ja verotusperusteet. Valtiovallan päätehtävä on oikeusjärjestyksen 
turvaaminen – oikeusvarmuus. (S. 91–96.) 

 

4. Eettiset arvot  

Eettiset arvot rakentuvat vielä suuremmassa määrin toisille arvoille kuin sosiaaliset, 
mahti- tai oikeusarvot. Eettiset arvot ovat persoonallisuusarvoja. Ne ilmaisevat aina 
myös jonkin toisen arvon, arvolajin olemassaoloa. Arvostus kohdistuu 
pyrkimykseen, mielenlaatuun, joka suuntautuu johonkin itsessään arvokkaaseen. 
Eettisyys edellyttää aina arvojen vastakkainasettelua.  

Kulttuurin arvorakenne on pohjaltaan eettinen. Sellaisia eettisiä järjestelmiä, joissa 
hedoniset arvot ovat tai ovat olleet erityisasemassa, ovat esimerkiksi kyreneläisten 
oppi ja utilitarismi. Kantin etiikassa vallitsi oikeudenmukaisuuden periaate, 
Jeesuksen etiikassa puolestaan hallitsevat rakkausarvot. (S. 27–30, 90, 96–98.) 
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3. METODIRATKAISUT JA TOTEUTUS 

3.1 TUTKIMUKSEN AIKAPERIODI, VUODET 1993–2004, JA SEN 
VAIHEET 

Seuraavilla kolmella sivulla oleva kuva (kuva 3) esittelee tutkimuksessa käsitellyn 
noin kymmenen vuoden ajanjakson perusopetukseen liittyvine päätöksineen, joista 
tutkimusaineisto koostuu. Ensimmäinen analysoitava, perusopetuksen tavoitteita 
säätävä asiakirja, saa muodon kahden komitean, ns. Nummisen ja Hirven 
komiteoitten valmistelun jälkeen hallituksen esityksenä (HE 86/1997 vp) vuonna 
1997. Nummisen komitea aloitti työnsä syyskuussa 1993. Sivistysvaliokunnan 
mietintö (3/1998 vp) on kronologisessa järjestyksessä seuraava, eduskunnan 
säätämän perusopetuslain (628/1998) perusteella perusopetuksen tavoitteita 
määrittävä analysoitava asiakirja. Se on vuodelta 1998. Perusopetuslain 
toteutumista seuraava tutkimuksen ajanjaksoon liittyvä valtioneuvoston 
koulutuspoliittinen selonteko on vuodelta 2002 (VNS 2/2002 vp) ja samoin 
sivistysvaliokunnan vastaus (SiVM 6/2002 vp) siihen. Kolmas perusopetuksen 
tavoitteita säätävä ja analysoitava asiakirja, Valtioneuvoston asetus (1435/2001), 
valmistuu perusopetuksen uudistamistyöryhmän ja opetusministeriön johtajan työnä 
puolen vuoden aikana ja tutkimusjakson päättävä perusopetuksen tavoitteita 
määrittävä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 monien ryhmien 
vuosien 1999–2003 työprosessissa tammikuussa 2004. Elokuussa 2003 tuli 
voimaan uusi uskonnonvapauslaki (453/2003), jolla myös on merkityksensä 
perusopetukseen.  

Aikaperiodi on valittu, koska sen päätöksenä syntynyt Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004 on riippuvainen nimenomaan perusopetuslaista 
(628/1998), ei edellisistä opetussuunnitelman perusteista. Kyseisen Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteiden 1994 tavoitteiden arvosisältöä verrataan kuitenkin 
uusien opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden arvosisältöön. 

Tutkimuksessa etsitään erityisesti vastausta Opetushallituksen määrittämien 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 tavoitteiden vastaavuudelle 
eduskunnan määrittämiin perusopetuksen tavoitteisiin, jotka hyväksyttiin 
sivistysvaliokunnan tekemin muutoksin. Alemmantasoisten säädösten tulee 
noudattaa lainsäätäjän tahtoa (ks. kuva 1). 

 

Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessi jäsentyy viiteen vaiheeseen. Ne ovat seuraavat. 

1. Koska tutkimuksessa keskitytään arvoihin, tutustuin aluksi useiden arvo-
tutkijoiden (muun muassa Ahlman 1976/1939; Airaksinen 1991; Helve 2002; 
Hirsjärvi 1975, 1984; M. ja H. Häyry 1997; Juuti 2002; Kallio 2005; Kotkavirta-
Nyyssönen 1997; Lahti-Kotilainen 1992; Launonen 2000, 2004; MacIntyre 1981; 
Niiniluoto 1994; Ollila 1991; Puolimatka 2002, 2005; Raz 2003; Rokeach 1973; 
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Royce ja Powell 1983; Schwarz 1987; Solasaari/Scheler 2003; Takala 1976a; 
Toukomaa 1967; Turunen 1992, 1997; Tuominen 2006; Tähtinen 1984 sekä Värri 
2002) ajatteluun ja arvokäsitteisiin ja tein arvoluokitusvalinnan. 

2. Tämän jälkeen perehdyin noin kymmenen vuoden hallinnon tapahtumaketjuun, 
jonka tuloksena perusopetuksen tavoitteet on määritetty valtakunnallisiin 
opetussuunnitelman perusteisiin. Perehtyminen tapahtui ensisijaisesti 
tapahtumaketjun aikana laadittujen asiakirjojen perusteella. Näitä oli tuhansia 
sivuja. Asiakirjat koostuivat pääasiassa opetusministeriössä, eduskunnassa ja 
Opetushallituksessa tehdystä valmistelutyöstä. Lukuprosessin ajan pohdin 
valitsemani luokittelun sopivuutta perusopetuksen arvoihin. Haastatteluilla lisäsin 
ymmärrystäni. 

3. Analyysit asiakirjoissa16 esiintyvistä kasvatustavoitteiden arvoista tein 
perehtyessäni perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketjun asiakirja-
aineistoon ja tarkensin niitä myös sen jälkeen. 

4. Alistin tekemäni analyysit kahden arvotutkijan analyyseille. Toinen heistä toimi 
varsinaisena rinnakkaisluokittelijana. Näin perustelu vahvistui ja tutkimuksen 
luotettavuus parani. 

5. Tämän lisäksi olen käyttänyt sisällön tulkintaa, jota olen tarkentanut 
väitöskirjatyön ajan. 

  

                                                 
16 Hallituksen esitys (86/1997 vp), Sivistysvaliokunnan mietintö (3/1998 vp), Valtioneuvoston 
asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallista tavoitteista ja perusopetuksen 
tuntijaosta (1435/2001) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 sekä Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteet 1994. 
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Kuva 3. Perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketju (suuntaa antava 

kuva). Vihreällä värillä korostuvat perusopetuslain (628/1998) ja 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 määrittymiseen sekä 
lain toteutumisen seurantaan ja muutoksiin 9.9.1993–16. 2004 välisenä 
aikana liittyvät tapahtumat. Oranssilla värillä on merkitty valtioneuvoston 
asetuksen (1435/2001) määrittyminen. Sinisellä värillä kuvataan 
uskonnonvapauslain (453/2003) käsittely vaikutuksineen perusopetuslakiin. 
Vaaleammalla oranssilla värillä on osoitettu perusopetusasetus (852/1998). 
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3.2. TUTKIMUSAINEISTOT 

 

 

Kuva 4. Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa tarkastellaan vuodesta 1993 lähtien tapahtumaketjua, jonka 
perusteella valtakunnalliset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 
valmisteltiin (kuva 4). Tämän tutkimuksen aineisto on pyritty keräämään kattavaksi, 
jotta ilmiöstä saisi moninäkökulmaisen ja mahdollisimman luotettavan kuvan. Jotta 
voitaisiin vastata luotettavasti asetettuihin tutkimustehtäviin, tutkimuksessa on 
käytetty kaikkien keskeisten toimijoiden eli eduskunnan, opetusministeriön ja 
Opetushallituksen arkiston tutkittavaan ilmiöön liittyviä asiakirjoja. (vrt. Uusitalo 
2001, 96.) 

Aineisto koostuu pääosin alkuperäisistä asiakirjoista; niitä täydentää seitsemän 
omaa ymmärrystäni syventävää ja tarkentavaa haastattelua. Haastatellut henkilöt 
olivat lainsäädäntötyössä mukana olleita kolmen eri puolueen kansanedustajia ja 
valtionhallinnossa perusopetuksen tavoitteiden määrittymistapahtumissa mukana 
olleita virkamiehiä. Haastatteluja ei analysoitu, mutta ne ovat lisänneet 
ymmärrystäni.  

Aineisto muodostuu kaikista saatavilla olleista tämän tapahtumaketjun eri vaiheiden 
perusopetusta koskevista valmisteluasiakirjoista ja niistä pyydetyistä lausunnoista: 
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 Koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäinen 
hanke: Koulutuksen lainsäädännön kokoamishanke (1993–1995) 

 Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen toinen hanke: 
Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta selvittänyt toimikunta 
(1995–1996) 

 Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 
86/1997 vp 

 Sivistysvaliokunnan mietinnön 3/1998 vp valmistelu hallituksen esityksestä 
koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi ja sen käsittely eduskunnassa 
(1997–1998) 

 Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
valmistelu (2000–2001) 

 Uskonnonvapauslain (453/2003) merkitys opetussuunnitelman perusteille  
 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 valmistelu (1999–

2004) 
  
Asiakirjat 
 lait (Perusopetuslaki (628/1998) siihen myöhemmin tehtyine 

muutoksineen, Uskonnonvapauslaki (453/2003) ja sen aiheuttamat 
muutokset perusopetussäädöksiin ja Peruskoululaki (476/1983)) 

 asetukset (Perusopetusasetus (852/1998) ja Valtioneuvoston asetus 
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
perusopetuksen tuntijaosta (2001/1435)) 

 opetussuunnitelman perusteet 
 hallituksen esitykset 
 mietinnöt (sivistysvaliokunta, perustuslakivaliokunta) 
 pöytäkirjat (eduskunnan täysistunnot, sivistysvaliokunta ja Opetushallitus) 
 muistiot 
 eri vaikuttajaryhmien lausunnot 
 
Haastattelut 
 kolme valmistelutyössä mukana ollutta kansanedustajaa 
 kolme opetussuunnitelmatyössä mukana ollutta viranomaista 
 opetusministeriössä työskennellyt virkamies 

 
Aineisto tulee ”annettuna” ja koostuu pääasiassa säädösten ja normien 
valmistelusta. Aineistoa ja sen valmistelua ei tutkimusaineistona arvioida tai 
problematisoida. Aineistoa pidetään myös yleisesti tunnettuna. Perusopetuksen 
tavoitteiden päätösasiakirjojen valmisteluun liittyvät aineistot ovat tutkimuksessa 



72 

toissijaista materiaalia; niissä kerrotaan valmistelusta ja valmisteluun käytetyistä 
aineistoista, jotka mahdollisesti jonkinasteisesti ovat vaikuttaneet 
päätösasiakirjoihin. Tässä tutkimuksessa niitä käytetään kuvaamaan varsinaisten 
päätösasiakirjojen valmistelua ja sen kulkua. Ne myös lisäävät tulkintaan tarvittavaa 
ymmärrystä. Päätösasiakirjat määrittävät perusopetuksen tavoitteita ja ovat 
tutkimuksessa keskeisen tarkastelun ja analyysin kohteita. Luvussa 2.3 ja siinä 
esitetyssä kuvassa 1 on selvitetty aineiston käsitteiden yhteyksiä. Aineiston 
ajallinen valmistelu ja toisiinsa sijoittuminen esitetään kuvassa 3. 

Perusopetuksen tavoitepykälää tai muuta perusopetuksen tavoitteita säätävää 
päätösasiakirjaa ja sen muotoa seurataan tapahtumaketjun kaikissa vaiheissa. 
Uskonnonvapauslain (453/2003) vaikutus ei näy perusopetuksen tavoitepykälässä, 
mutta sillä on oleellinen vaikutus perusopetuksen koko sisältöön erityisesti 
perusopetuksen maailmankatsomuksellisten koulujen tavoitteiden määrittämisessä. 

 

3.3 SISÄLLÖN ANALYYSI 

Tämän tutkimuksen analyysiaineistot ovat tietynlaisten konsensuksien tuloksia; 
niitä voisi nimittää ”yhdessä sovituiksi aineistoiksi”, eikä niitä sen vuoksi voi 
analysoida perinteisessä mielessä aineistolähtöisesti (vrt. Perttula 2006). 
Tutkimuksessa ei siksi käytetä esimerkiksi Perttulan tai Giorgion esittämiä 
analyysimenetelmiä. Luokitteluväline ja -kohde ovat tässä tutkimuksessa tietyllä 
tavalla ”valmiina”. Luokitteluväline on arvoteoria, ja luokittelun kohteet, 
arvolatautuneet yksiköt, ovat päätösasiakirjojen perusopetuksen tavoitteita 
määrittäviä lausumia ja käsitteitä.  

Sisällön analyysi on yleisnimitys tekstin analyysin vaihteleville menetelmille, jotka 
käsittävät aineiston vertailua, erilaisuutta ja luokittelua. Klassinen sisällön analyysi 
korosti systemaattista, objektiivista, kvantitatiivista tutkijan kehittämien 
kategorioiden sisällön kuvausta. Sisällön analyysin nykyiset muodot sisältävät sekä 
aineiston määrällistä että laadullista käsittelyä. (Schwandt 1997, 21.) Monissa 
lähteissä puhutaan sisällön analyysistä ja erittelystä synonyymeinä, mutta nykyään 
nähdään sanojen käytössä seuraava ero: Sisällön erittelyllä tarkoitetaan 
dokumenttien tekstin kvantitatiivista analyysiä, kun taas sisällön analyysillä 
tarkoitetaan pyrkimystä kuvata sanallisesti dokumenttien sisältöä. Aineiston 
kvantifiointi kuuluu siis sisällön erittelyn alueelle. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 107–
108.) (Metodologisia käsitteenmäärittelyjä yleensäkin on hyvin erilaisia; ks. 
esimerkiksi Alasuutari 1993, 72–73; Metsämuuronen 2006, 83; Raunio 1999, 24; 
Varto 1992, 119.) 

Pietilä (1976, 4) on kuvannut neljä dokumenttien sisällön erittelytapaa 
tiedonkeruumenetelminä: 1) kuvaillaan jonkin dokumenttijoukon sisältöä (klassinen 
berelsonilainen käsitys), 2) dokumenttien sisällön perusteella pyritään tekemään 
niiden tuottajia koskevia päätelmiä, 3) dokumenttien sisältöä selitetään muiden 
ilmiöiden avulla tai 4) muita ilmiöitä selitetään dokumenttien sisällön avulla. Tässä 
tutkimuksessa käytetään sekä kolmatta (dokumenttien sisältöä selitetään arvojen 
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avulla) että ensimmäistä (tulkintaa käyttäen selitetään dokumenttien sisältöä ja 
samalla selvitetään millaisia tavoitteita perusopetuksen päätösasiakirjoissa on) 
tapaa.  

Ahlmanin arvoteoriaan (-taksonomiaan) pohjaten tutkitaan deduktiivisesti sitä, 
millaisina perusopetuksen tavoitteiden arvosisällöt toteutuvat hallituksen 
esityksessä (86/1997) ja valtioneuvoston asetuksessa (1435/2001), mutta erityisesti 
sivistysvaliokunnan esittelystä (Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998) eduskunnan 
välillisesti hyväksyminä (Perusopetuslaki 628/1998) ja perusopetuksen 
valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 2004.  

Tässä tutkimuksessa käytetään siten Tuomen ja Sarajärven (2003) mukaisesti sekä 
sisällön analyysiä että erittelyä. Käytän sisällön erittely -ilmausta myös silloin, kun 
kyseessä on hyvin rajattu sisällön analyysi. Näin menettelen sivistysvaliokunnan 
lausuntoja analysoidessani.  

Koska tutkimuksessa etsitään induktiivisesti odotuksen mukaista vastausta siihen, 
miten perusopetuksen tavoitteita säätävien asiakirjojen tavoitteet ovat muuttuneet, 
ja samalla siihen, miten Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät perusopetuksen 
tavoitteet vastaavat eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämiä 
perusopetuksen tavoitteita (jotka eduskunta välillisesti hyväksyi 17.6.1998), 
käytetään arvoanalyysin lisäksi merkitysten tulkintaa. Analysoitavien asiakirjojen 
kielellinen rakenne ilmaisee loogisia suhteita kuvaavia merkityksiä (vrt. Pietilä 
1976, 216), ja siksi tekstejä vertaillaan niiden luomien merkitysten välillä juridisen 
hermeneutiikan tavoin. Tätä eksplikoidaan toisaalta myös kuvaamalla erilaisia 
tulkintavaihtoehtoja, joita teksti tarjoaa. Merkitykset ovat ihmismielen ilmiöitä, 
jotka ovat yhteydessä kognitioon (Onikki 2000, 89). Tekstin, lausumien ja 
käsitteiden ymmärrettävyyssisältö on merkitysten luomaa. Asiakirjoja analysoidaan 
myös lausumien ja käsitteiden perusteella sisällöllisesti (mm. horisontaalisuus, 
vertikaalisuus, intentiot ja niiden painotus, hierarkkisuus, frekvenssit) (vrt. Palonen 
1987, 56).  

3.3.1 Arvoanalyysit 

Perusopetuksen tavoiteasiakirjat (hallituksen esitys 86/1997 vp, sivistysvaliokunnan 
mietintö 3/1998 vp, valtioneuvoston asetus 1435/2001 ja Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004) on analysoitu kahdella tavalla: sisällöllisesti 
sekä lausumien ja käsitteiden arvosisältöä Ahlmanin arvotaksonomiaan pohjautuen 
(ks. luku 2.5.3).  

Tässä arvoanalyysien perusteet selvitetään esimerkein, jotta luotettavuutta voitaisiin 
arvioida, mutta niihin palataan lyhyesti ennen ensimmäistä analyysiä. Aluksi totean 
kaikkien asiakirjojen arvoanalyysien perusteet (vrt. esim. Heiskala 1995, 247). 

Arvoanalyysien lähtökohta, tapa jolla arvot on määritelty, on Ahlmanin 
arvotulkinta, jolla kaikki tutkimuksen asiakirjat on analysoitu pyrkimällä 
johdonmukaiseen tulkintaan. Havaintoyksikkönä on perusopetuksen tavoitteita 
kuvaava asiakirjateksti ja luokitusyksikkönä lausuma tai käsitteet. Luokitusyksiköt 
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kuvaavat niitä perusopetuksen tavoitteita, joihin perusopetus pyrkii. Periaatteena 
arvojen analysoinnissa on löytää luokitusyksiköiden arvojen ydinkategoria tai 
ydinkategoriat – ei se, että valittaisiin kaikki arvokategoriat, jotka jotenkin 
sisältyvät tai joissain olosuhteissa voisivat liittyä kyseiseen luokitusyksikköön. 
Ensisijaiseksi arvokategoriaksi valitaan tavoitetta ilmaisevan käsitteen tai lausuman 
sisältämä formaalissa opetuksessa oleellisin, keskeisin, ydinarvokategoria. 
Ensisijaisen arvon valintakriteerinä käytetään kahden arvotutkijan yhteistä käsitystä 
ensisijaisiksi valittavista arvolajeista. Valinnat on todennut luotettaviksi kolmas 
arvotutkija. Ydinarvot halutaan eritellä järjestysluvuilla. Arvolajin ensisijaisuus 
saadaan näkyviin kertoimella kaksi.  

Mikäli luokitusyksiköiden luokituksessa päädytään niiden ilmentävän montaa 
arvokategoriaa/-lajia, niistä valitaan toisessa vaiheessa analyysiä varten ensisijainen 
arvo tai ensisijaiset arvot. Useampi ensisijainen arvo valitaan silloin, kun jonkin 
luokitusyksikön tulkinnassa ei ole mahdollista päätyä vain yhteen arvokategoriaan/-
lajiin. Otan esimerkiksi tavoitteen (arvosisältö) ”taidot toimia yhteiskunnan 
jäsenenä”. Tavoitteen sisällölle on vaikea valita ensisijainen arvolaji, koska kaikki 
arvolajit ovat välttämättömiä ”taidoissa toimia yhteiskunnan jäsenenä”: a) taidot 
toimia yhteiskunnan hyväksi – sosiaaliset arvot, b) tiedot tästä toiminnasta – 
teoreettiset arvot, c) yksilön ymmärrys yhteiskunnan jäsenyyteen liittyvistä 
oikeudellisista kysymyksistä – oikeusarvot. ”Taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä” 
sisältää lisäksi d) eettisen arvolajin ja e) mahtiarvojen lajin, koska yksilön on 
yhteiskunnassa toimiakseen erotettava eettisesti oikea ja väärä sekä ymmärrettävä 
muun muassa demokratian edellyttämät vallan ”pelisäännöt”.  

Asiakirjojen tulkinnassa joudutaan ottamaan huomioon niiden erilaiset arvopohjat. 
Esimerkiksi hallituksen esityksen ja sivistysvaliokunnan samoilla käsitteillä 
ilmaistuilla arvoilla on erilainen perusta. Hallituksen esityksen arvot perustuvat 
peruskoululakiin (476/1983), joten arvosisällölle saa merkityksen peruskoululain 
perusteista. Ne löytyvät Koululainsäädännön käsikirjasta (Arajärvi 1985, ks. liite 1). 
Sivistysvaliokunnan määrittämät perusopetuksen tavoitteet tulkitaan valiokunnan 
määrittämän (SiVM 3/1998 vp) arvopohjan mukaan. Liitteenä olevien 
arvoanalyysien alaviitteissä on tulkintaan liittyvää ja muuta selvitystä. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 liitteessä 9 olevassa 
arvoanalyysissä näkyvät sekä analysoitu asiakirjateksti kokonaan että analyysin 
ulkopuolelle jäävät tekstikohdat perusteluineen. Arvoanalyyseihin otetaan 
päätösasiakirjoista jokainen lausuma, jolla todetaan kasvatustavoite tai tavoitetta 
ilmaiseva käsite. Tämä toteutetaan valitun arvomääritelmän perusteella, jonka 
mukaan inhimillisen kulttuurin ilmentymät ovat olemassa tiettyjä tarkoituksia 
varten ja silloin ”sitä, minkä toteuttamista varten jokin viime kädessä on tai 
tapahtuu, sanotaan arvoksi” (Ahlman 1976/1939, 18). Lisäksi totean, että laajat 
tavoitteet voidaan määritellä tehtävinä (Niskanen 2005, 22). Opetuksen kontekstia 
kasvatustavoitteiksi rakentava osuus ja muihin kuin perusopetuksen tavoitteisiin 
liittyvä teksti on jätetty analyysin ulkopuolelle. 
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Tapahtumaketjun analysoitavat asiakirjat ovat tietyn tapahtumaketjun toisiaan 
seuraavia asiakirjoja. Kaikki ovat hallinnossa määriteltyjä ja sisältävät 
perusopetuksen tavoitteita (joilla on arvosisältö) perusteluineen ja 
oheisasiakirjoineen, joissa tavoitteita on selvitetty.  

 

Asiakirjojen päätulkintalinjat ovat seuraavat:  

1. Hallituksen esityksen (HE 86/1997 vp) perusopetuksen tavoitteet 
perustuvat hallituksen esityksen mukaan suurimmalta osaltaan 
peruskoululakiin (476/1983). Peruskoululain tavoitteita ilmaisevat 
lausumat ja käsitteet tulkitsen Arajärven (1985) selvityksen mukaan; hän 
oli valmistelemassa peruskoululakia. 

2. Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp) perusopetuksen 
tavoitteet tulkitsen valiokunnan määrittämiin kansallisiin arvoihin 
pohjautuen.  

3. Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) perusopetuksen tavoitteet tulkitsen 
hallituksen esitykseen (HE 86/1997 vp) perustuen niissä käsitteissä, joissa 
se on mahdollista, koska kyseisen asetuksen valmisteluasiakirjat viittaavat 
hallituksen esityksen perusteluihin.  

4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 perusopetuksen 
tavoitteet perustuvat laadinta-asiakirjojen mukaan valtioneuvoston 
asetukseen ja Perusopetuksen uudistamistyöryhmän työhön. Niidenkin 
tulkinta lähtee näin ollen hallituksen esityksen pohjalta. 

 
Seuraavassa selvitän käyttäen Opetussuunnitelman perusteiden 2004 tavoitteita, 
miten eri arvot ilmenevät perusopetuksen tavoitteiden sisällöissä. 

 Hedoniset arvot eivät ilmene eksplisiittisesti missään tavoitelausumassa, 
mutta niiden voi ymmärtää sisältyvän implisiittisesti esimerkiksi sellaisiin 
tavoitteisiin kuin monipuolinen kasvu ja monipuolinen oppiminen. Niissä 
tavoitteissa hedonisilla arvoilla on oma osuutensa. Mieluisuus on Ahlmanin 
mukaan itsearvo. Hedonisia arvoja ovat esimerkiksi hyvät maut ja 
seksuaaliset nautinnot (s. 23). Animaalinen tarve tai fysiologinen syy eivät 
riitä tahtomisen perusteeksi (s. 24), josta arvotavoitteessa on kysymys. 
Hedoniset arvot katsotaan usein alimmaksi arvoluokaksi, mutta ne kuuluvat 
tasapainoisessa suhteessa persoonallisuuden kasvuun ja oppimiseen. 

 Vitaaliset arvot tulevat eksplisiittisesti näkyviin terveen itsetunnon 
tyyppisissä tavoitteissa henkiseen terveyteen liittyvinä tavoitteina. 
Esimerkiksi ”elämässä tarvittaviin taitoihin” (huomautus: kuten terveyden 
edistäminen) vitaaliset arvot sisältyvät implisiittisesti. 

 Esteettiset arvot ilmenevät luonto- ja kulttuuritavoitteissa tavallaan 
eksplisiittisinä itsestäänselvyyksinä. ”Kartuttaa tarvittavaa osaamista”, 
”luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden 
säilyttäminen” -tavoitteisiin kauneusarvot liittyvät implisiittisesti. 
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 Tiedolliset arvot ilmenevät eksplisiittisesti useissa kasvatustavoitteissa: 
”kulttuurien välinen ymmärrys”, ”hankkia yleissivistystä”, ”hankkia 
elämässä tarvittavia tietoja” ja ”elinikäinen oppiminen” ovat tällaisia. 
Implisiittisesti tiedolliset eli teoreettiset arvot sisältyvät tavoitteisiin, joissa 
tarvitaan tietämistä, kuten ”suvaitsevaisuus”, ”kulttuurinen identiteetti”, 
”luoda uutta kulttuuria” tai ”monipuolinen kasvu”. 

 Uskonnolliset arvot eivät ilmene opetussuunnitelman perusteissa 
eksplisiittisesti. Implisiittisesti ne ovat arvosisältönä esimerkiksi 
tavoitteissa ”elämässä tarvittavat tiedot” ja ”kartuttaa tarvittavaa 
osaamista”, koska elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin kuuluvat myös 
uskonnolliset tietotaidot (perusopetuksen uskonnon opetuksen tehtävänä on 
tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia 
identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen). 

 ”Lisätä yhteisöllisyyttä” -tavoite sisältää tietyllä tavalla eksplisiittisesti 
sosiaalisuuden, sosiaaliset arvot. Sosiaaliset arvot sisältyvät implisiittisesti 
useisiin opetussuunnitelman perusteiden tavoitteista: erilaiseen ihmisenä 
kasvamiseen ja siinä tarvittaviin taitoihin, yhteiskunnan kansalaisena 
toimimiseen, kulttuurien väliseen toimintaan ja niin edelleen. 

 Mahtiarvot ilmenevät eksplisiittisesti esimerkiksi tavoitteen ”kansalaisena 
(on samalla alamainen yhteiskunnan järjestykselle ja vaikuttamiseen 
pyrkivä – pyrkii vaikuttamaan joidenkin arvottamiensa asioiden 
saattamiseen ”mahtiasemaan” toisten arvojen edelle) demokraattisen 
yhteiskunnan kehittämiseen osallistumisena” sisällössä. Mahtiarvot tulevat 
näkyviin esimerkiksi lausumassa, jossa todetaan yhteiskunnalle annettu 
valta lausumassa ”perusopetuksen tehtävänä on antaa yhteiskunnalle väline 
kehittää sivistyksellistä pääomaa”. Implisiittisesti mahtiarvot näyttäytyvät 
esimerkiksi erilaisten taitojen hankkimisessa, taitojen, joiden avulla 
voidaan käyttää valtaa. 

 Oikeusarvot sisältyvät tavoitteeseen eksplisiittisesti, kun tavoite ilmaistaan 
esimerkiksi ”yksilön oikeuksien kunnioittamisena” tai ”oppivelvollisuuden 
suorittamisena” (joka on samalla yhteiskunnallinen oikeus ja velvollisuus) 
ja implisiittisesti esimerkiksi kaikkiin tasa-arvoon liittyviin lausumiin. 

 Eettiset arvot edellyttävät Ahlmanin mukaan (s. 96) toisten arvojen 
olemassaoloa. Eettiset arvot vaativat tahtomisen mahdollistavan konfliktin, 
ristiriidan (s. 97). Monikulttuurisuus tavoitteena voidaan joko hyväksyä tai 
”ei-hyväksyä”. Toisena eettisen arvon sisältämänä tavoite-esimerkkinä 
voisi olla ”luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen”; sen säilyttämistä 
voidaan arvostaa tai ”ei-arvostaa”. Implisiittisinä eettiset arvot sisältyvät 
sellaisiin tavoitteisiin kuin ”osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
globaalistuvassa maailmassa”. 
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Seuraavaksi valaisen muutamien luokitusyksikköesimerkkien arvosisällön 
analysointia Ahlmanin arvoteorialla. Ne tulevat ymmärretyiksi Arajärven (1985) 
selvityksen perusteella. 

 

1. Tasapainoisuus 

Tasapainoisuus esiintyy tavoitteena kolmessa tapahtumaketjun asiakirjassa, joissa 
perusopetuksen tavoitteista on esitetty tai päätetty: hallituksen esityksessä, 
sivistysvaliokunnan perusteluissa ja valtioneuvoston asetuksessa. Se oli myös 
opetussuunnitelman perusteissa 1994 (tasapainoinen persoonallisuus).  

 Hallituksen esityksen (HE 86/1997 vp) mukaan perusopetuslain 2 §:n 1 
momentissa esitetyt tavoitteet vastaavat ”nykyisiä peruskouluopetukselle säädettyjä 
tavoitteita” (peruskoululaki 476/1983) siinä määriteltyine tavoitteineen, jotka ovat 
siveellisyys ja hyvät tavat sekä tasapainoisuus, hyväkuntoisuus, vastuuntuntoisuus, 
itsenäisyys, luovuus, yhteistyökykyisyys ja rauhantahtoisuus; tavoitteisiin kuuluvat 
myös seuraavat seikat: antaa oppilaalle persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen, yhteiskunnan ja työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-opintojen, 
elinympäristön ja luonnon suojelemisen, kansallisen kulttuurin ja kansallisten 
arvojen sekä kansainvälisen yhteistyön ja rauhan edistämisen kannalta tarpeellisia 
valmiuksia sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. (HE 86/1997 vp s. 53.) 
Arajärven teoksessa Koululainsäädännön käsikirja (1985) tasapainoisuus 
peruskoulun kasvatuspäämääränä on määritetty seuraavasti: ”Tasapainoinen 
voidaan henkilön sanoa olevan silloin, kun hän tuntee edellytyksensä ja 
rajoituksensa. Tasapainoinen henkilö on henkisesti terve ja tuntee olonsa 
turvalliseksi ympäristössään ja yhteiskunnassa. Tasapainoisuuteen liittyy näin ollen 
paitsi henkilön omaa psyykkistä kuntoa koskeva määre myös suhde ympäristöön, 
jossa hän toimii.” (S. 38.) 

Perustelen tämän käsitteen arvotulkinnan käyttäen suoria lainauksia Ahlmanilta; ne 
antavat ymmärrystä Arajärven edellä siteerattuun käsitemäärittelyyn 
tasapainoisuudesta. Ahlmanin luokituksen mukaan tasapainoisuus sisältää tämän 
perusteella vitaalisen, esteettisen ja sosiaalisen arvon.  

Tasapainoisuus sisältää esteettisen arvon, sillä Ahlmanin määrittelyn mukaan 
pyrkimys toteuttaa tiettyjä arvoja, aikaansaada esimerkiksi esteettisessä suhteessa 
arvokkaita olotiloja, tekoja ja asioita on esteettisiä arvoja kannattavaa (s. 21). 
Sisäinen tasapainoisuus on olotila tai pyrkimys tuottaa kauneutta esimerkiksi 
käyttäytymisellä ja kulttuurinormien noudattamisella; sen voi todeta esteettisyytenä. 
Jopa koomisuus, jolla Ahlman tarkoittaa mielihyvän sävyisten tunteitten 
herättämistä, mutta ei naurettavuutta, kuuluu Ahlmanilla esteettisyyteen (s. 44). 
Ahlmanin ajattelussa ihmisen motivaatiosta, tahdosta toteuttaa, lähtee myös 
esteettisyyden ajatus. Sisäinen harmonia Arajärven selvityksissä ilmenee samoin 
tasapainossa itseen ja ympäristöön. ’’Tasapainoinen voidaan sanoa henkilön olevan 
silloin, kun hän tuntee edellytyksensä ja rajoituksensa. Tasapainoinen henkilö on 
henkisesti terve ja tuntee olonsa turvalliseksi ympäristössään ja yhteiskunnassa. 
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Tasapainoisuuteen liittyy näin ollen paitsi henkilön omaa psyykkistä kuntoa 
koskeva määre myös suhde ympäristöön, jossa hän toimii.“ Tasapainoisuus sisältää 
vitaalisen arvon, sillä ”vitaalisen puolen tärkeänä pitäminen ilmenee 
kulttuurissamme monenlaisena terveydestä huolehtimisena, ennaltaehkäisevänä 
toimintana” (s. 35) ja ”vitaalinen katsomistapa voidaan ulottaa kaikkiin 
elämänilmauksiin, kaikkeen elämään, myös psyykilliseen puoleen” (s. 37). 
Vitaalinen arvolaji ilmenee Arajärven selvityksessä tasapainoisuudesta sekä 
henkisessä tasapainossa tuntea edellytyksensä ja rajoituksensa että psyykkisessä 
kunnossa suhteessa itseen ja ympäristöön. Joustavuus, luontevuus, voima, 
heikkous, sosiaalinen sopeutumattomuus ja tahto ovat ahlmanilaisittain vitaalisia 
arvoja tai ”epäarvoja”. Tasapainoisuus sisältää myös sosiaalisen arvon, sillä 
”puhtaasti sosiaalinen tyyppi ei voi ymmärtää, että maailmassa pitää olla 
käskemistä ja alistumista; hän näkisi mieluummin, että kaikki tapahtuisi ilman 
alistussuhteita veljellisessä ja sisarellisessa rakkaudessa” (s. 78). Arajärven 
tasapainoisuuden selvityksessä sosiaalinen arvolaji ilmenee itsen suhteessa 
ympäristöön.  

Tasapainoisuus sisältää siis esteettisen, vitaalisen ja sosiaalisen arvokategorian. 
Ensisijainen arvokategoria on vitaalinen, sillä psyykkinen terveys on keskeinen asia 
tasapainoisuudessa. 

 

2. Siveellisyys 

Siveellisyys-tavoite esiintyy sekä hallituksen esityksessä että sivistysvaliokunnan 
mietinnössä.  

Arajärvi määrittelee siveellisyyden seuraavasti: ”Siveellisyys tarkoittaa etiikan 
mukaista toimintaa, mutta siihen ei sisälly määrettä etiikan suunnasta. Koulun 
tavoitteena se merkitsee yhteiskunnan parhaiden normien mukaista toimintaa, mihin 
liittyy myös kehittymisen pyrkimys.” (Arajärvi 1985, 40.) (Huomautus: Parhaiden 
normien mukainen toiminta on määrittelemätön käsite; parhaiden normien kriteerit 
puuttuvat.) 

Ahlmanin mukaan ”eetilliset (eettiset) arvot ovat akti- ja persoonallisuusarvoja, so. 
niiden kannattajina ovat aina ihmistahdot ja persoonallisuudet”(s. 90). ”Eetillisesti 
arvostamme heidän pyrkimyksiään, heidän ’mielialaansa’ tekoa suorittaessaan tai 
suunnitellessaan, heidän tahtomisensa laatua ja suuntaa”(s. 90). ”Se, että tahto 
suuntautuu jonkin arvon toteuttamiseen, ei sinänsä vielä tee tahtoa eetillisten 
arvostusten kohteeksi, vaan lisäksi vaaditaan jotain muuta. Täytyy nimittäin olla 
lisäksi kyseessä konflikti, ristiriita kahden tai useamman arvon vaatimusten välillä. 
Jos jokin olento valitsematta haluaa jonkin arvon toteutumista, on tämä halu, tahto, 
pyrkimys eetillisessä suhteessa indifferentti; sillä ei eetillisesti katsoen ole arvoa 
eikä epäarvoa.” (S. 97.)  

Edellisten perusteella siveellisyys sisältää hallituksen esityksessä eettisen arvon 
(parhaiden normien mukainen toiminta). Mutta koska sivistysvaliokunta määritti 



79 

kansalliset arvot (humanistinen perinne, kristillinen perinne, kodin arvostus, työn 
kunnioittaminen, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys) ja näin etiikan suunnan, 
sivistysvaliokunnan arvotavoitteena siveellisyys sisältää sekä eettisen että 
uskonnollisen arvolajin (kristillisen perinteen mukainen siveellisyys). 

Lausumien ja käsitteiden analyysi johtuu myös niiden painotuksista ja yhteyksistä. 
Jos esimerkiksi on kyse yleensä suvaitsevuudesta, siihen ei liity esteettisiä arvoja. 
Mutta jos on kyse kulttuurien suvaitsemisesta, siihen liittyvät myös kulttuuriin 
sisältyvät esteettiset arvot. Jos tavoitelausuman yhteydessä puhutaan tahdosta, sen 
ensisijainen arvolaji voi olla vitaalinen; ei kuitenkaan aina. Esimerkiksi juuri 
rauhantahtoisuus painottuu eettisiin arvoihin.  

Monikulttuurisuuden hyväksyminen voi teorian tasolla olla eri kulttuurien 
hyväksymistä; silloin se ei ole kanssakäymistä eri kulttuureihin kuuluvien ihmisten 
kanssa. Asenteena ”hyväksyminen” on eettinen arvostus, kun taas ”kansainvälisen 
yhteistyön kannalta tarpeelliset valmiudet” edellyttävät eri kulttuurien edustajien 
eettistä huomioon ottamista. Valmius ”hyvän tekemiseen” on Ahlmanilla 
sosiaalinen arvo. 

Koska arvot eivät ole välittömästi havaittavia seikkoja (Takala 1976b) mutta ovat 
kuitenkin päätöksenteon (Hirsjärvi 1984) ja valintojen takana, tässä tutkimuksessa 
pyritään ”piilotietona” ohjaavat arvot tunnistamaan. Käsitteiden ja lausumien 
tulkinnan ja siten myös luokittelun välineenä ovat edellä esitettyyn tapaan 
Ahlmanin arvoteoria ja arvotaksonomia. Asiakirjan arvopohja otetaan luokittelua 
tehtäessä huomioon. Arvoanalyysin tarkoitus on varmistaa tutkimustulosta 
triangulaation osana, samassa tehtävässä on myös kahden arvotutkijan kanssa käyty 
tulkinnan arviointi. 

Analyysien kvantifioinnissa, arvolajien suhteellisessa esiintymisessä, huomioidaan 
kaikki luokitusyksiköistä erotellut arvolajit. Jos päädyttäisiin vain ensisijaisten 
arvolajien valintaan, suuri osa luokitusyksiköiden sisältämistä arvolajeista jäisi 
kokonaan huomiotta ja vääristäisi arvolajien esiintymistä asiakirjoissa. 

 

3.4 TUTKIMUSTEHTÄVÄN RAJAUS 

Tutkimusaineisto kohdistuu varsinaiseen oppivelvollisuuteen suomalaisessa 
perusopetuksessa ja nimenomaan sen julkilausuttuihin tavoitteisiin eksplisiittisine 
arvopohjineen. Vaikka perusopetuksen eri oppiaineisiin sisältyy arvosidonnaista 
ainesta, niiden tavoitteet ovat käsittelyn ulkopuolella; niistä päättää perusopetuslain 
14 §:n perusteella Opetushallitus antaessaan opetussuunnitelmien laadintaa varten 
opetussuunnitelman perusteet. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät myös koulukohtaiset 
opetussuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutuminen käytännössä ja näin myös 
oppimiskäsitykset. 

Vapaaehtoisuuteen perustuvat esiopetus, lisäopetus ja maahanmuuttajille 
järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus eivät kuulu perusopetukseen 
eivätkä siten tähän tutkimukseen. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät myös 
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kustannusten vaikutusten tarkastelu, hallitusohjelmat, puolueohjelmat ja 
puoluepolitiikka. 

Tutkimuksessa keskitytään perusopetuksen tavoitteisiin, joiden arvosisältöä ja 
ymmärrettävyyttä sekä niiden määrittymistä hallinnon tapahtumaketjun 
päätöksenteossa tutkitaan. Perusopetuksen tavoitteista päättäminen, 
päätöksentekotapa tai asiakirjojen laadinta sinänsä eivät ole tutkimuksen 
kohteena17; päätöksentekoa18 kuvataan osana hallinnon historiallista 
tapahtumaketjua, jossa perusopetuksen tavoitteita määrittävät asiakirjat on tuotettu. 
Samalla se rajaa ajan. Koululainsäädännön valmistelu alkoi 9.9.1993 Koulutuksen 
lainsäädännön kokoamishankkeella (niin sanottu Nummisen komitea) ja päättyi 
Opetushallituksessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perustemääräyksen 
allekirjoittamiseen 16.1.2004.  

Ensimmäisen tutkimustehtävän sisältämä tutkimuskysymys, johon tutkimuksen 
juoni kietoutuu, on se, miten Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät 
perusopetuksen tavoitteet vastaavat eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 
määrittämiä perusopetuksen tavoitteita.  

  

                                                 
17 Normatiivinen didaktiikka sisältää opetussuunnitelman laatimisen ja opettajan toiminnan (ks. 
esim. Kansanen 2004, 11). 
18 Päätöksenteko tarkoittaa tässä tutkimuksessa valtiollista päätöksentekoa eduskunnan sekä 
koulutoimen keskushallinnossa ja siihen liittyvissä työryhmissä. Sen sijaan tätä alemman tason, 
aluehallinnon ja kunnanhallinnon, päätöksenteko ei ole tarkastelun kohteena. 
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4. PERUSOPETUKSEN TAVOITTEIDEN 
MÄÄRITTYMINEN  

Ensimmäinen varsinainen tutkimustehtävä on Perusopetuksen tavoitteiden 
määrittymisen kuvaus ja päätösasiakirjoihin kirjattujen tavoitteiden muuttumisen 
kronologinen kuvaus suomalaisessa yhteiskunnassa poliittisten päättäjien 
päätöksenteossa ja viranomaisten valmistelussa 9.9.1993–16.1.2004 sekä 
päätösasiakirjoissa ilmaistujen perusopetuksen tavoitteiden arvojen ja tavoitteiden 
merkitysten analysointi. Tästä luvusta muodostuu tutkimuksen juoni. Kaikki 
esitettävä kuuluu samalla perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen historiaan. 
Perustelen luvun laajuutta tutkimuksen tarkoituksella ja uudenlaisella, myös 
hallinnollista näkökulmaa palvelevalla muodolla. Tarjoan tällaisessa ymmärtävässä 
tutkimuksessa lukijalle, on hän sitten tutkija, hallinnossa toimija tai opetusalan 
ammattilainen, mahdollisuuden ymmärtää tekstien sisältöjen keskustelua ja 
keskustelun etenemistä, mutta myös mahdollisuuden lukea ”rivien välistä”. 
Kuvattavassa tapahtumien ketjussa keskitytään tavoitteisiin ja niiden 
määrittymiseen. Päätösasiakirjat analysoidaan tapahtumien mukaan; näin osaltaan 
mahdollistetaan analyysien luotettavuuden tarkastelua. Tutkimuksen muodolla 
pyritään myös siihen, että tutkimustulokset saavuttavat hallinnon ja siten saanevat 
hallinnon virkamiesten työn kautta mahdollisuuden vaikuttaa kasvatuksen 
käytäntöön.  

Vastaan ensimmäiseen tutkimustehtävään kuvaamalla perusopetuslain (628/1998) 
valmistelun ja sitä seuranneiden valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 valmistelun tapahtumaketjun 
säädöksineen ja säännöksineen. Tapahtumaketju on kronologinen asiakirjojen 
käsittelyjärjestys perusopetuksen tavoitteiden määrittymisessä perusopetuslain 
(628/1998) valmistelusta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 
valmistumiseen. Tapahtumaketjuun ovat löyhemmin liitoksissa Valtioneuvoston 
selonteko (2/2002 vp) ja uskonnonvapauslaki (453/2003); niissä ei säädetä 
perusopetuksen tavoitteista. Valtioneuvoston selonteko liittyy perusopetuslain 
toteutuksen arviointiin. Uskonnonvapauslailla puolestaan on perustavaa laatua 
oleva merkitys perusopetukselle yleensä. Tässä tutkimuksessa uskonnonvapauslaki 
liittyy lisäksi esimerkkitapaukseen suomalaista kristillistä perinnettä edustavaan 
koulutukselliseen marginaaliryhmään. Tapahtumat sekä perusopetuksen 
tavoitteiden määrittymisen kannalta keskeisten asiakirjojen analyysit ovat 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kronologisessa järjestyksessä. Joitakin 
asiakirjoja ei ole voinut toisen asiakirjan valmistelua keskeyttämättä sijoittaa 
ajallisesti täsmälleen sille kuuluvaan kohtaan perusopetuksen tavoitteiden 
määrittymisketjun kuvauksessa. Analyyseistä kahden eli sivistysvaliokunnan 
mietinnön (SiVM 3/1998 vp) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
2004 analyysien vertailu vastaa ensimmäisen tutkimustehtävän sisältämään 
tutkimuskysymykseen. 
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Aika ennen perusopetuslain (628/1998) valmistelua 

Tutkimuksen ajanjakso on vuodesta 1993 vuoteen 2004. Näiden vuosien väliin 
mahtuu aika perusopetuslain valmistelusta opetussuunnitelman perusteiden 
valmistumiseen. Koska kyseinen aikajakso on edeltävän ajan jatkumo, on aluksi 
lyhyt kuvaus menneestä: siinä tähdätään peruskouluun. Olen rajannut käsittelyn 
pääkohtiin ja rajallisiin lähteisiin. Niistä voidaan todeta kasvatuksen, opetuksessa 
tarjottavan sivistyksen, sisällön määrittämiseen, liittyvä vaikeus. Uskonto 
oppiaineena ja opetettava tuntimäärä on nyt ja on ollut useat vuosikymmenet 
”käden väännön” kohde suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Katedraalikoulusta peruskouluun 

Ensimmäisistä Suomeen perustetun Turun katedraali- eli tuomiokirkkokoulun 
ajoista, jolloin opetussuunnitelma kohdistui pappien kouluttamiseen ja sivistys oli 
muun muassa antiikin kirjastokirjallisuuden tuntemusta, on 700 vuotta. Keskustelua 
käytiin jo tuolloin opetuksen sisällön sopivuudesta; kouluopiskelun sisältö 
ymmärrettiin perusteiltaan jumalalliseksi. (Iisalo 1988, 11, 20–24). Keisarin 
esittelyssä vuonna 1856 vahvistettiin uusi lukio- ja koulujärjestys. Se toteutti 
taantumuksellisia hallituspoliittisia vaatimuksia mutta sisälsi kuitenkin ajatuksen, 
että sivistystasoa olisi korotettava. Kriittisten mielipiteiden vaihdon jälkeen 
Cygnaeuksen antamia ehdotuksia ruvettiin tutkimaan. Ne saivat säädösmuodon 
vuoden 1866 Kansakouluasetuksena. (Isosaari 1970, 18–22.) Ruotsin tehtyä 
päätöksen siirtyä yhtenäiskoulujärjestelmään vuonna 1950 valtioneuvosto asetti 
Suomessa 1956 asiaa ajaneen pääjohtaja R. H. Oittisen johtamaan 
Kouluohjelmakomiteaa, joka valmisteli koulupoliittisen ohjelman. Tämän komitean 
peruskoulua pohjustava mietintö valmistui 1959. Sivistyksen tasoa oli jälleen 
nostettava ja se olisi tehtävä jokaisen lapsen kohdalla sosiaalisen tasavertaisuuden 
periaatteella. Peruskoulukomitean, jonka puheenjohtajana R. H. Oittinen toimi, I 
osamietintö valmistui 1965 ja sisälsi kunnallisen yhtenäiskouluajatuksen sisältäneen 
lakiluonnoksen perusteluineen. Laki tuli valmisteluvaiheiden jälkeen voimaan 
1.8.1970 siitä huolimatta, että peruskoulun toteuttamistavasta oltiin montaa mieltä. 
(Isosaari 1970, 97–101; Oittinen 1972, 25–30.) 

Suomen koululaitoksen rakenne oli muuttunut 1970-luvulla. Muutosajattelu jatkui 
1980-luvulla. Yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa korostettiin toimivallan ja 
tehtävien siirtoa ylemmältä hallinnon tasolta alemmalle, ja siitä oli useita 
eduskunnan ja hallituksen kannanottoja ja lainsäädäntöuudistuksissa sitä oli myös 
toteutettu 80-luvun alkuun mennessä (Numminen 1982, 81). 

R. H. Oittinen ja koulun tehtävä 

Peruskoulun synnyn aikoihin R. H. Oittinen esitti muun muassa ”koulupoliittisia 
näköaloja” kirjassaan ”Miksi peruskouluun” (1972). Oittisen mukaan koululaitos on 
aina ymmärretty kulttuuriperinnön siirtäjäksi tai hyödyllisten ja hyväksyttyjen 
tietojen ja tapojen sekä arvojen juurruttajaksi. Vaikka koulu on välttääkseen 
ristiriitojen syntyä nojautunut yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyihin käsityksiin, 
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arvostuksiin ja asenteisiin ja vaikka koulussa on vältetty sellaisia kysymyksiä, joissa 
mielipiteet ovat erilaisia, ja vaikka koulu on esittänyt asioihin yleisen mielipiteen 
mukaisen ratkaisun tai traditionaalisen ratkaisun, tällaisia asenteita ei saa Oittisen 
mukaan liiaksi yleistää. (Mts. 256–257.) Oittinen oli sitä mieltä, että koulu on 
yhteiskunnan laitos, joka edistää yksilöllistä kehittämistä mutta ennen kaikkea 
yhteiskunnan toimintaa ja yhteiskunnallista elämää. ”Koulu ei voi toimia 
yhteiskunnallisen tai valtiollisen kumouksen toteuttamiseksi, mutta se voi ja sen 
tulee monin tavoin edistää niitä voimia, jotka asteittain kehittävät ja uudistavat 
yhteiskuntaa”, hän totesi (s. 257). Kansainvälisen yhteisymmärryksen lujittamiseksi 
koulun odotetaan kehittävän oppilaissa sosiaalista asennoitumista ja vastuuntuntoa. 
Koulun odotetaan edistävän kansallisten, rodullisten, kielellisten ja uskonnollisten 
ennakkoluulojen hävittämistä sekä levittävän oikeata tietoa ja vahvistavan 
rauhallista harkintakykyä. Tälle voivat olla esteenä yhteiskunnan ja yksittäisten 
opettajien asenteet (s. 261). Kansalaiskasvatuksen tulisi ”lujittaa vakaumuksellisen 
kansanvaltaisen ajattelun perusteita, joihin kuuluu ennen kaikkea henkinen 
itsenäisyys yhtyneenä sosiaaliseen aktiivisuuteen ja vastuuntuntoon” (s. 263). 
Oittinen esitti myös, että oppilasjärjestöjen ehdotusta vähentää uskonnon opetuksen 
tuntimäärää tulisi kiihkottomasti tutkia. Näin yhteiskunnallisille aineille saataisiin 
aikaa. (S. 255–256.) 

Oittinen (s. 12, 279) perusteli näkemyksiään sillä, että inhimillisten ja 
yhteiskunnallisten käsitysten ja arvojen kestävyyttä on ajoittain tarkistettava 
ihmisten ja olosuhteiden muuttumisen takia kuten juuri tuolloin. Koulu ei ole 
Oittisen (s. 281) mukaan sen paremmin kristillinen, kommunismia vastustava kuin 
kapitalismia edistävä. Koulun tavoitteet ovat yleisluontoisesti määriteltyjä, ja 
arvosisällön opetukselle antavat opettajat oppikirjojen ja vähien metodisten 
ohjeitten mukaan. Koulu suorittaa yhteiskunnan sille antamia tehtäviä yhteiskunnan 
antamien ohjeiden mukaan (1920- ja 1930-luvuilla oli kouluopetuksessa 
suhtauduttu kriittisesti demokratiaan ja ihannoitu lujaa hallitusvaltaa). Mahdollinen 
indoktrinaatio on aina yhteiskunnan käsitysten mukaista (s. 282). 

Koulun luonne määräytyy yhteiskunnan luonteen ja siinä valtaa käyttävien tahdon 
mukaan. Koululaitoksen tehtävä liittyy yhteiskunnan tarpeisiin, sillä koulu 
valmistaa lapsia ja nuoria elämään ja toimimaan yhteiskunnassa. (S. 13.) 
Kansalaiskasvatuksen tavoitteina ovat omakohtainen vastuuntunto ja osallistuminen 
yhteiskunnan toimintaan. Henkinen itsenäisyys, oma-aloitteisuus ja solidaarisuus 
mutta myös tietty sopeutuminen ja toimintasääntöjen noudattaminen, mutta ei 
alistuminen, mahdollistavat yhteiskunnallisen osallistumisen. (S. 288.) 

Peruskoululain (476/1983) mukaiset kasvatustavoitteet 

Nykyistä perusopetuslakia edeltävä peruskoulua koskeva laki (Peruskoululaki 
476/1983) tuli voimaan 1.8.1984. Sen perusteellinen valmistelu oli aloitettu kesällä 
1976 peruskouluun siirryttäessä, koska peruskoulusta oli säädetty vain 
siirtymävaiheen ajaksi tarkoitettu laki koulujärjestelmän perusteista. (Numminen 
1982, 8–12.)  
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Kyseisen lain yhteisesti hyväksytyt tavoitteet laadittiin vuosia kestäneen laajan 
kansalaiskeskustelun, kasvatustieteellisten tutkimusten ja tarkoin tutkittujen laista 
pyydettyjen lausuntojen pohjalta. Peruskoulu sidottiin perinteisiin kansakoulun ja 
suomalaisen kasvatusperinteen tavoitteisiin: ”Peruskoulun tulee kasvattaa 
oppilaansa siveellisyyteen ja hyviin tapoihin sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja.” Siveellisyydellä oli laaja eettinen merkitys. ”Peruskoulun opetus 
ja muu toiminta tulee järjestää siten, että se antaa oppilaalle persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-
opintojen sekä kansallisen kulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön edistämisen 
kannalta tarpeellisia valmiuksia sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa” -
määrittely oli sisältynyt jo vuonna 1978 keskiasteen koulutuksen kehittämisestä 
säädettyyn lakiin. Peruskoululakiehdotuksessa uutta oli valmistelun kuluessa 
syntynyt hyvien ominaisuuksien luettelo: ”Peruskoulun tulee pyrkiä kasvattamaan 
oppilaansa tasapainoiseksi, hyväkuntoiseksi, vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi, 
luovaksi, yhteistyökykyiseksi ja rauhantahtoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan 
jäseneksi.” Lakiehdotuksessa nämä ominaisuudet on perusteltu. Ne tarkoittavat sekä 
eettisiä ja sosiaalisia että tiedollisia ja taidollisia ominaisuuksia ja valmiuksia. (S. 
21–22.) 

Peruskoululaki 476/1983 

2 § 

Peruskoulun tulee pyrkiä kasvattamaan oppilaansa tasapainoiseksi, 
hyväkuntoiseksi, vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi, luovaksi, yhteistyökykyiseksi ja 
rauhantahtoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. 

Peruskoulun tulee kasvattaa oppilaansa siveellisyyteen ja hyviin tapoihin sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Peruskoulun opetus ja muu toiminta tulee järjestää siten, että se antaa oppilaalle 
persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja työelämän, 
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen, elinympäristön ja luonnon suojelemisen, 
kansallisen kulttuurin ja kansallisten arvojen sekä kansainvälisen yhteistyön ja 
rauhan edistämisen kannalta tarpeellisia valmiuksia sekä edistää sukupuolten välistä 
tasa-arvoa. 

 
4.1 PERUSOPETUSLAIN (628/1998) VALMISTELU  

Kuvaan lainvalmistelun eri vaiheita. Mahdollisuuksien mukaan esitän eri vaiheiden 
keskeiset asiat käsitellyistä tavoitteista ymmärrettävyyssisältöineen merkitysten 
kautta sekä arvosisältöineen ja arvopohjineen, perusopetuksen tavoite-pykälän 
muodon ja keskeiset asiat edellä mainittuihin seikkoihin liittyvistä käsitteistä sekä 
tapahtumaketjun osasta. 

Kussakin tapahtumaketjun vaiheessa esitetään edellä perustellulla syyllä seuraava: 

 kyseisen tapahtumaketjun vaiheen kuvaus  
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 kyseisen vaiheen lopputuloksena määritelty perusopetuksen tavoitepykälä  
 esimerkkejä esityksen kasvatustavoitteisiin ja arvoihin liittyvistä 

lausunnoista  
 kyseisen vaiheen keskeistä käsittelyä ja käsiteltyyn liittyviä käsitteitä  
 huomioita esitykseen liittyvistä erityisperusteluista. 

Vaiheet 

1. 9.9.1993 -hanke eli Koulutuksen lainsäädännön kokoamishanke, niin 
sanottu Nummisen komitea 

2. 26.1.1995 -toimikunta eli niin sanottu Hirven toimikunta 
3. Hallituksen esitys perusopetuslaiksi (HE 86/1997 vp) 
4. Perusopetuslaki eduskunnan lähetekeskustelussa 4.6.1997  
5. Perusopetuslain käsittely sivistysvaliokunnassa 28.5.1997–4.6.1998 
6. Perusopetuslaki eduskunnan hyväksyttävänä 4.6.1998–17.6.1998 
Perusopetuslain (628/1998) toteutuksen arviointi:  

Valtioneuvoston selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta (VNS 2/2002 vp) ja Sivistys-
valiokunnan mietintö vastauksena valtioneuvoston selontekoon (6/2002 
vp)  

4.1.1 Vaihe1: Keskustelua perusopetuksen tavoitteiden päättäjästä – 9.9.1993 -
hanke  

Opetusministeriö19 asetti 9. syyskuuta 1993 hankkeen valtioneuvoston20 aiemmin 
samana vuonna hyväksymän Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan 
tutkimuksen kehittämissuunnitelman perusteella (Hallituksen21 esitys 86/1997 vp s. 
7). Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen kertoi eduskunnan lähetekeskustelussa 
(PTK 80.1997 vp/4.6.1997), että lain valmistelu käynnistyi laajapohjaisessa eri 
intressitahojen ja opetushallinnon edustajista kootussa asiantuntijaryhmässä, jossa 
                                                 
19 Opetusministeri oli tuolloin Riitta Uosukainen. 
20 65. hallitus: Esko Ahon hallitus.; 26.4.1991 - 13.4.1995; Opetusministerit: Uosukainen, Riitta 
Maria, Kok. 26.4.1991–11.2.1994 ja Heinonen, Olli-Pekka, Kok. 11.2.1994–13.4.1995. 
21 66. hallitus: Paavo Lipposen hallitus. Tämän hallituksen ohjelmassa todettiin: Koulutus-
politiikalla ehkäistään syrjäytymistä ja vastataan ikääntymisen asettamiin haasteisiin, koulutuksen 
perusturva taataan kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Hallitus 
takaa koko ikäluokalle maksuttoman peruskoulun ja sen jälkeisen lukiokoulutuksen tai 
ammatillisen koulutuksen. Koulutuksen laadusta ja reagointiherkkyydestä yhteiskunnan 
muutoksiin huolehditaan muun ohella jatkuvalla arvioinnilla ja uudistamalla koulutuksen 
määrällinen säätelyjärjestelmä. Koulutuksen lainsäädäntö kootaan hallituskaudella. 
Valtioneuvoston joulukuussa 1995 vuosille 1995─2000 hyväksymässä koulutuksen ja 
korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa mainittua hallitusohjelmaa 
täsmennetään. Lainsäädännön osalta siinä todetaan, että koulutuksen lainsäädäntö uudistetaan 
kokonaisuudessaan ja saatetaan voimaan lukuvuoden 1997–98 alusta. 
(http://www.valtioneuvosto.fi/tietoavaltioneuvostosta/hallitukset/hallitusohjelmat/vanhat/lipponen
/Hallitusohjelma_-Lipponen112834.jsp; luettu 19.2.2007, Koulutus & tutkimus 2000, 6, 8 ja 
Hallituksen esitys 86/1997.) 
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oli myös oikeusministeriön edustaja. Kansanedustaja Vehviläinen täsmensi 
opetusministerin kertomaa lähetekeskustelupuheenvuorossaan (4.6.1997) 
todetessaan, että ”hanke valmistui Jaakko Nummisen käsistä”.22 

Vuoden 1993 hankkeen tehtävä oli arvioida koulutusta koskevan lainsäädännön 
rakenne ja sisältö sekä valmistella säädös- ja muut ehdotukset koulutusta koskevan 
lainsäädännön selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi, sen tuli jatkaa koulutusta 
koskevien ohjaussuhteiden selkiyttämistä ja hallintomenettelyjen purkamista ja 
kuulla opiskelijajärjestöjä, työmarkkinajärjestöjä, oppilaitoksia ja henkilöstöä 
edustavia järjestöjä sekä muita koulutukseen vaikuttavia yhteisöjä. Etutahojen 
kuulemiset hanke jätti kuitenkin jatkovalmistelun tehtäväksi (Koulutusta koskevan 
lainsäädännön kokonaisuudistus 1995, 2, 3, 5). Opetusministeriö pyysi toukokuussa 
1994 lausunnot kuudelta asiantuntijalta koulutuksen perusturvasta ja julkisti 
asiantuntijoiden lausunnot julkaisussa ”Koulutuksen perusturva. Asiantuntija-
näkemyksiä koulutuksen perusturvasta”. Koulutuksen lainsäädännön 
kokoamishanke -työryhmän muistiossa todetaan, että työryhmän ehdotus on 
asiantuntijoiden lausuntojen suuntainen. Opetusministeri Heinonen oli osoittanut 
hankkeelle edellä mainittujen asiantuntijalausuntojen vuoksi kirjeen. Hän oli 
todennut siinä muun muassa tarpeen edelleen selkiyttää, yhtenäistää ja pelkistää 
koulutuksen lainsäädäntöä. Lisäksi hankkeen tuli täsmentää oppilaiden 
sivistyksellisten perusoikeuksien laadullinen ulottuvuus sekä selvittää koulutuksen 
lainsäädännön kehitystä muissa pohjoismaissa. (Koulutusta koskevan lainsäädännön 
kokonaisuudistus 1995, 5.) 

Hanke luovutti 211-sivuisen ehdotuksensa koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 
(Koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus) 20. tammikuuta 1995 
kokoonnuttuaan 22 kertaa. Ehdotus sisälsi sekä perusopetuslain että 
perusopetusasetuksen.  

Muistiossa esitellään alustavat laki- ja asetusluonnokset perusteluineen, jotka 
muistion mukaan eivät olleet sisällöllisesti kattavia eivätkä viimeisteltyjä. 
Perusopetuslaki (silloisen hallitusmuodon 13 §:n uusi ilmaus) korvaisi tuolloin 
voimassa olleet 11 eri lakia, joissa säädettiin peruskouluopetuksesta. Laissa 
säädettäisiin perusopetuksen tehtävästä ja tavoitteista, oppivelvollisuudesta, 
perusopetuksen järjestämisestä, työajasta ja opetuksesta, oppilaan oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä erinäisistä asioista (emt. 1:1995, 60). 

                                                 
22Jäsenet 9.9.1993 -hankkeessa olivat varatoimitusjohtaja Pekka Alanen Suomen Kuntaliitosta, 
hallintojohtaja Roger Broo Åbo Akademista, hallintojohtaja Sinikka Mertano Helsingin 
yliopistosta, professori Reijo Vihko korkeakouluneuvostosta, pääjohtaja Vilho Hirvi ja 
hallintojohtaja Kari Pitkänen Opetushallituksesta, puheenjohtaja Erkki Kangasniemi Opetusalan 
Ammattijärjestöstä, johtava rehtori Risto Kuosmanen Aikuiskoulutusneuvostosta, ylijohtaja 
Pekka Nurmi oikeusministeriöstä sekä ylijohtaja Markku Linna, hallitusneuvos Ulla Lång, 
hallitusneuvos Timo Lankinen, apulaisosastopäällikkö Heikki Mäenpää, apulaisosastopäällikkö 
Jukka Sarjala, lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen ja vanhempi hallitussihteeri Matti Lahtinen 
opetusministeriöstä. 
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Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan perusopetuksen tehtävästä ja tavoitteista 
seuraavasti: 

Tehtävä ja tavoitteet 2 § 

Perusopetuksen tavoitteet vastaisivat nykyisiä peruskouluopetukselle säädettyjä 
tavoitteita, mutta ne määriteltäisiin nykyistä peruskoululakia huomattavasti 
pelkistetymmin (lakiehdotuksessa on kaksi vaihtoehtoa). Tavoitteiden tarkempi 
määrittely tapahtuisi opetushallituksen 14 §:n nojalla antamissa valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa ja koulutuksen järjestäjien 15 §:n nojalla 
hyväksymissä opetussuunnitelmissa.  

Pykälän 2 momentti olisi uusi nykyisiin säännöksiin nähden. Momentin 
säännöksellä pyrittäisiin korostamaan jatkuvan koulutuksen periaatteen huomioon 
ottamista opetuksessa. Tavoitteena olisi herättää oppilaissa myönteinen 
suhtautuminen oppimiseen ja opiskeluun elämän eri vaiheissa. 

Pykälän 3 momentin säännös opetuksen järjestämisestä oppilaan ikäkauden ja 
edellytysten mukaisesti olisi pohjana kaikelle opetuksen ja siihen liittyvien 
järjestelyiden suunnittelulle ja toteuttamiselle. Erityisopetuksesta säädettäisiin 
tarkemmin 17 §:ssä ja mahdollisuudesta poiketa säännöksistä yksittäisen oppilaan 
osalta lisäksi 20 §:ssä. 

(S. 60–61.) 

Valmistelua tullaan jatkamaan poliittisesti kokoonpannun valmisteluelimen 
toimesta (s. 4). Tämä Nummisen komitea jätti etutahojen kuulemiset seuraavan 
hankkeen tehtäväksi.23 

Tavoitepykälän muoto 

Lakiluonnoksessa (Opetusministeriön työryhmien muistioita 1:1995, 91) 2 §:n 
ensimmäisessä momentissa on kaksi vaihtoehtoista muotoa: 

Perusopetuslaki 

1 luku 

Tehtävät ja tavoitteet 

2 § 

Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaat siveellisyyteen ja hyviin tapoihin 
(tai tukea oppilaiden kasvamista tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi) 

                                                 
23 Samaan aikaan toteutettiin opetussuunnitelmauudistus. Tammikuussa 1994 Opetushallitus oli 
hyväksynyt Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. 
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sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee tukea koteja 
niiden kasvatustyössä. 

Perusopetuksen tulee tukea oppilaiden yleisiä edellytyksiä osallistua koulutukseen 
elämänsä aikana. 

Perusopetus on järjestettävä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. 

Tavoitteisiin liittyvät lausunnot 

Opetusministeriö pyysi 11.5.1994 lausuntoja (Koulutuksen perusturva. Asian-
tuntijanäkemyksiä koulutuksen perusturvasta) koulutuksen perusturvasta esittäen 16 
kysymystä kolmesta perusturvaan liittyvästä kokonaisuudesta seuraaville asian-
tuntijoikseen kutsutuille henkilöille: kasvatustieteiden tohtori Aino Pohjanoksa, 
rehtori Tua Nyström-Sihvonen, rehtori, professori Aino Sallinen, tekniikan tohtori 
Leenamaija Otala, koulutuslautakunnan puheenjohtaja Simo Pokki ja 
kehityspäällikkö Simo Juva. Lausuntopyynnössä viitattiin julkisen sektorin 
säästöjen vuoksi käynnistyneeseen keskusteluun koulutuksen perusturvasta, 
eduskunnan käsittelyyn hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeus-
säännösten muuttamisesta ja kunnissa käytävään arvokeskusteluun peruspalvelujen 
määrittämisestä. Lausunnoissa käsiteltiin koulutusta perusoikeutena nojaten 
kansainvälisiin sopimuksiin, hallitusmuotoon ja koululainsäädäntöön. Seuraavissa 
asiantuntijoiden lausunnoissa perusopetuksen tavoitteista on asiaa katsottu eri 
näkökulmista. Ensimmäinen miettii jopa kasvatustavoitteiden poistamista, toinen 
pohtii kasvatusta ohjaavia seikkoja lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta ja 
kolmas muistuttaa koulutuksen vaikutuksesta yhteiskuntaan.  

Juva (1994, 33) pohti valmisteilla olevaa uutta koululainsäädäntöä ja viittasi myös 
kasvatustavoitteiden mahdolliseen poistamiseen peruskoululaista. Hän väitti, että 
koulutus käsitetään Suomessa välineeksi, mutta on olemassa myös katsantokanta, 
jossa koulutus nähdään itseisarvona, sivistysperinteen, luovuuden ja inhimillisen 
kasvun alueena (s. 29).  

Pohjanoksa (1994, 60) argumentoi, että kasvatusta ja koulutusta ohjaavat yhteis-
kunnan kulloinkin hyväksymät yleinen ihmiskäsitys sekä lakisääteiset ja opetus-
suunnitelmalliset tavoitteet; yhteiskunnan tavoitteena on sosiaalistaa omiin 
normeihinsa, kulttuuriinsa ja ajattelutapaansa. Lasta tulee huoltaa henkisesti ja 
fyysisesti, ja enenevässä määrin on otettava huomioon peruskoulutuksen arvo-
maailma. Peruskoulun tulee käyttää oikein nuoren kasvuvuodet, siihen liittyvät 
pohdinnat suhteessa muihin ihmisiin, luontoon ja maailmankaikkeuteen. 
Tavoitteena tulisi olla nuoren psyykkisen tasapainon säilyminen ristiriitaisessa 
maailmassa. Siksi nuorta ei saa jättää yksin kasvamaan; hän tarvitsee aikuisen tuen. 
Koulutuksen perusturvaan kuuluu turvattu elämä ja valmiudet oppia ja oivaltaa. (S. 
66–68.) 

Pokki toi esille yhteiskunnan arvojen ja toimintatapojen muuttumisen mutta samalla 
sen, että poliittisilla päätöksentekijöillä tulisi olla näkemys siitä, millaiseksi 
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yhteiskuntaa kehitetään. Peruskoulun tehtäviin kuuluvat luku- ja kirjoitustaidon 
opettaminen, sosialisaatio ja kulttuuristen traditioitten siirtäminen, elämänhallinnan 
mekanismien kehittäminen, yhteiskunnan toiminnan hahmottamisen ja empatian 
kyvyn opettaminen. (Pokki 1994, 75–76.) 

Lisänäkökulmia käsittelyyn 

– Tämän ”Nummisen komitean” (1995, 60–61) alustavan lakiehdotuksen mukaan 
”Tavoitteiden (opetuksen tavoitteiden) tarkempi määrittely tapahtuisi 
opetushallituksen Perusopetuslain 14 §:n nojalla antamissa valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa ja koulutuksen järjestäjien 15 §:n nojalla 
hyväksymissä opetussuunnitelmissa.”  

 

Lakiehdotuksen 14 §:n muoto oli: 

Opetushallitus päättää opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja keskeisistä 
sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet). 

Koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus 1995, 95. 

Lakiesityksen arviointi opetuksen tavoitteiden päättämisestä 

Edellä esitelty Nummisen komitean ehdotus olisi toteutuessaan jättänyt merkittävää 
ja laajaa valtaa Opetushallitukselle virkamiestyönä valmisteltavaksi.  

– Eduskunta käsitteli Nummisen työryhmän Koulutuksen lainsäädännön 
kokoamishankkeen kanssa samanaikaisesti hallituksen esitystä eduskunnalle 
perustuslain perusoikeussäännöksistä (969/1995), jotka eduskunta hyväksyi 
helmikuussa 1995. Tuolloin säädetyt sivistykselliset oikeudet pysyivät 
muuttumattomina uudessa perustuslaissa (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, 16 
§):  

13 §/1995 ja 16 §/1999 

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta 
säädetään lailla. 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 
jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa 
mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä 
estämättä. 

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. 

Laki Suomen hallitusmuodon muuttamisesta 969/1995 ja Suomen perustuslaki 
731/1999. 
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4.1.2 Vaihe 2: Tavoitteena edelleen perusopetuksen tavoitteiden väljempi 
määrittely – 26.1.1995 -toimikunta 

Kuusi päivää Koulutuksen lainsäädännön kokoamishankkeen mietinnön 
luovuttamisen jälkeen opetusministeriö asetti parlamentaarisesti kokoonpannun 
toimikunnan, jonka tuli edellä mainitun hankkeen työn pohjalta selvittää koulutusta 
koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttamisen edellytykset, arvioida 
esitettyjen sisällöllisten uudistusten toteuttaminen ja jatkaa aiempaa selvitystyötä ja 
uudistuksen valmistelua (KM 1996:4, 1).  

Useissa tämän toimikunnan pyytämissä lausunnoissa pidettiin runsaan ja hajanaisen 
koulutusta koskevan lainsäädännön kokoamista ja uudistamista tärkeänä samalla 
kun kiitettiin lakiehdotuksen mukanaan tuomaa joustavuutta opetusjärjestelyissä, 
mutta aikataulua pidettiin liian kiireisenä (Koulutuksen lainsäädännön 
kokonaisuudistus - Lausunnot komiteanmietinnöstä KM 1996:4).  

Tämä kansliapäällikkö Hirven vetämä toimikunta, johon kuului 9 puolueiden 
nimeämää jäsentä24 (kaksi jäsentä Suomen Sosiaalidemokraattisesta puolueesta, 
Kansallisesta Kokoomuksesta ja Suomen Keskustasta, yksi jäsen 
Vasemmistoliitosta, Ruotsalaisesta kansanpuolueesta ja Vihreästä liitosta) luovutti 
19. maaliskuuta 1996 313-sivuisen mietintönsä ”Koulutuksen lainsäädännön 
kokonaisuudistus” (KM 1996:4, 7).  

Mietintö sisältää selvityksen koulutuksen sääntelyjärjestelmien kehityksestä 
kuudessa muussa maassa (Ruotsi, Tanska, Saksa, Itävalta, Englanti, Hollanti).  

Komiteanmietintöön sisältyi kolme eriävää mielipidettä, joista kaksi koski 
perusopetuslakia, toinen aloittamisikää (Leila Lahtinen ja Jorma Saloniemi) ja 
toinen vaatimusta poistaa ostopalvelujärjestelmä tasa-arvon edistämiseen vedoten 
(Jukka Gustafsson, Iiris Hacklin, Margareta Pietikäinen, Pirkko Rissanen ja Kyösti 
Virrankoski).  

Järjestetyllä lausuntokierroksella, joka opetusministeri Heinosen (lähetekeskustelu 
4.6.1997) mukaan oli poikkeuksellisen laaja, oli vastaanotettu lausunnot 196 eri 
taholta. (HE 86/1997 vp s. 51). Saaduista lausunnoista oli tehty yhteenveto 
”Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus - Lausunnot komiteanmietinnöstä 
KM 1996:4”. Korkeakoulujen (Oulun yliopisto ja Teatterikorkeakoulu) antamia 
lausuntoja perusopetuksesta löytyi mainitusta mietinnöstä vain kaksi. 

                                                 
24 Kansliapäällikkö Vilho Hirven toimikunnan jäsenet olivat kansanedustaja Iiris Hacklin ja 
koulutoimenjohtaja Alpo Reininvaara Suomen Sosiaalidemokraattisesta puolueesta, 
kansanedustaja Leila Lehtinen ja opintojohtaja Jorma Saloniemi Kansallisesta Kokoomuksesta, 
kansanedustaja Maria Kaisa Aula ja kansanedustaja Kyösti Virrankoski Suomen Keskustasta, 
sivistystoimenjohtaja Pirkko Rissanen Vasemmistoliitosta, kansanedustaja Margareta Pietikäinen 
Ruotsalaisesta kansanpuolueesta ja yhteiskuntatieteiden ylioppilas Ville Elonheimo Vihreästä 
Liitosta. Kansanedustaja Jukka Gustafsson tuli lokakuusta 1995 toimikunnasta eronneen 
Reininvaaran tilalle. 
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Toimikunta laati ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Se ehdotti 
annettavaksi kaksi erillistä hallituksen esitystä: hallituksen esityksen koulutusta 
koskevaksi lainsäädännöksi ja hallituksen esityksen yliopistolaiksi ja yliopistolain 
voimaanpanosta annettavaksi laiksi. Hallituksen esitykseen koulutusta koskevaksi 
laiksi sisältyy perusopetuslaki. Muutoksena vallitsevaan tilaan toimikunta korosti 
valtioneuvoston asemaa perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista 
päätettäessä. Valtioneuvoston päätöksessä tarkennettaisiin perusopetuslaissa 
perusopetukselle säädettyjä tavoitteita. Opetushallituksen määräämissä 
opetussuunnitelman perusteissa täsmennettäisiin oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt. (Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus 1996, 4–6, 83, 103.) 

Komiteanmietinnön (KM 1996:4) muu sisältö käy ilmi hallituksen esityksen (HE 
86/1997 vp) yhteydessä, koska hallituksen esitys ei juuri poikkea 
komiteanmietinnön sisällöstä. 

 

Tavoitepykälän muoto 
Komiteanmietinnön 1996:4 (s. 161) 
esittämässä Perusopetuslaissa 2 § on 
seuraavassa muodossa: 

 
 
2 § 
Perusopetuksen tavoitteena on tukea 
oppilaiden kasvamista hyviksi ja 
tasapainoisiksi ihmisiksi ja 
yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja 
taitoja.  
  Perusopetuksen tulee edistää tasa-
arvoisuutta yhteiskunnassa ja tukea 
oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen elämänsä aikana. 
 
 
 
 
 

 
 

Lakiluonnoksessa (Opetusministeriön 
työryhmien muistioita 1:1995 (s. 91) 
2 § esitettiin seuraavassa muodossa, 
jossa ensimmäisessä momentissa oli 
kaksi vaihtoehtoista muotoa: 

 
2 § 
Perusopetuksen tavoitteena on 
kasvattaa oppilaat siveellisyyteen ja 
hyviin tapoihin (tai tukea oppilaiden 
kasvamista tasapainoisiksi ihmisiksi 
ja yhteiskunnan jäseniksi) sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja 
taitoja. Opetuksen tulee tukea koteja 
niiden kasvatustyössä. 
  Perusopetuksen tulee tukea 
oppilaiden yleisiä edellytyksiä 
osallistua koulutukseen elämänsä 
aikana. 
  Perusopetus on järjestettävä 
oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 
mukaisesti. 
 

 
Hirven komitea valitsi tavoitepykälän muodoksi Nummisen komitean toisena 
esitetyn vaihtoehdon. Pykälän 2 momenttiin oli lisätty tasa-arvon edistäminen ja 
pykälässä ollut 3 momentti oli siirretty seuraavaan pykälään 
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Tavoitteisiin liittyvät lausunnot 

Useat lausunnonantajat esittivät huolensa eriarvoisuuden lisääntymisestä ehdotetun 
lainsäädännön toteutuessa (esimerkiksi Kuulonhuoltoliitto, Opetushallitus ja 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ). Lohjan kunta esitti muiden muassa, että lain 
tulkinta vaikeutuu epätarkkojen käsitteiden takia.  

Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen lausuntoihin komiteanmietinnöstä 
(KM 1996:4) oli koulutuksen tavoitteiden määrittelyyn liitetty Kirkkohallituksen ja 
Opetushallituksen lausunnot asiasta. 

Kirkkohallitus totesi lausunnossaan, että koulutuksen kansalliset tavoitteet jäävät 
lakiesityksessä kaikilta osin liian yleiselle tasolle ja ovat käsitteellisesti 
epäjohdonmukaisia. Kirkkohallituksen mukaan tavoitteet tulee määritellä lain 
tasolla riittävän yksityiskohtaisesti kansallisine sivistyskäsityksineen ja siihen 
liittyvine perusarvoineen. Kirkkohallitus argumentoi arvoista keskeisiksi lapsen 
kasvamisen yhteiskunnan vastuulliseksi kansalaiseksi, vastuulliseksi ympäristöstä ja 
lähimmäisistä samoin kuin kansallisen kulttuuriperinteen vaalimisen, ihmisarvon 
kunnioittamisen ja suvaitsevaisuuden. Lausuntoon ei ollut kuitenkaan kirjattu sitä 
(ainakaan se ei näkynyt lausunnoista tehdyissä yhteenvedoissa), minkälainen 
Kirkkohallituksen ajatus on vastuullisesta kansalaisesta ja lähimmäisestä.  

Kirkkohallitus edellytti myös, että lakiuudistuksessa esitetään uudistuksen 
yhteiskunnallisen merkityksen perustelu ja ne koulutus- ja yhteiskuntapoliittiset 
tavoitteet, joihin uudistuksella pyritään.  

Opetushallitus piti välttämättömänä koulutuksen yleisten tavoitteiden jonkin verran 
yksityiskohtaisempaa määrittelyä. Suomen rehtorit vaativat opetuksen tavoitteiden 
riittävän selkeää ja yksityiskohtaista määrittelyä. Imatran kaupunki puolestaan totesi 
tarvittavan tarkempaa määrittelyä opetuksen tasosta.  

Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen (KM 1996:4) lausunnoissa 
komiteanmietinnöstä oli perusopetuksen tavoitteista 14:n eri tahon antama lausunto. 
Näiden lisäksi muihin kuin tavoitteisiin ryhmitellyissä lausunnoissa oli yhden 
kunnan korostus koulutuksen arvopäämääristä, joissa tulisi huomioida pyrkimys 
yksilöllisyyteen ja sosiaaliseen tasapainoon. Lausunnoista kahdessa pidettiin 
tärkeänä oppilaiden kasvamista aktiivisiksi tieto- ja kansalaisyhteiskunnan 
jäseniksi, yhdessä lausunnossa perusopetuksen tavoitteisiin ehdotettiin tarpeelliset 
valmiudet elinympäristön ja luonnon suojelemiseen sekä kansallisen kulttuurin 
edistämisen kannalta, ja yhdessä esitettiin käsitys siitä, että hyvän käytöksen tulee 
olla lainsäädännön keskeinen tavoite. Kahdessa lausunnossa esitettiin terveystietoa 
oppiaineisiin, yhdessä korostettiin liikunnan kansanterveydellistä merkitystä, 
yhdessä vaadittiin valinnaisiksi tai vaihtoehtoisiksi oppiaineiksi tanssia ja teatteri-
ilmaisua, yhdessä taas taidekasvatusta. Näiden lisäksi lakiin esitettiin mainintaa 
koulun kerhoista ja muutaman oppiaineen nimenmuutosta. (Koulutuksen 
lainsäädännön kokonaisuudistus - Lausunnot komiteanmietinnöstä KM 1996:4.) 
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Vapaa-ajattelijain liitto esitti muussa (kuin perusopetuksen tavoitteiden) yhteydessä, 
että uuteen perusopetusasetukseen olisi saatava nykyisen peruskouluasetuksen 
kaltainen maininta siitä, että uskonnon opetuksesta vapautetut ovat vapautettuja 
osallistumasta myös päivänavauksiin. Suomen humanistiliitto esitti, että koulujen 
elämänkatsomustiedon opetuksen ja uskonnon opetuksen olisi oltava 
vaihtoehtoisesti valittavia, sillä sitoutumaton valtio ei pakota ketään harjoittamaan 
uskontoa. Koulun oppilaan mahdollinen uskonnollisiin järjestöihin kuuluminen tai 
kuulumattomuus on humanistiliiton esittämän käsityksen mukaan yksityisasia, jota 
koulu ei kortistoi. Nykarleby stad esitti päivänavausten poistamista. 

Lisänäkökulma käsittelyyn 

Tässä vaiheessa keskusteltiin valtuuksista päättää eri asioista. Opetushallituksen 
antamassa lausunnossa todetaan valtioneuvoston päätösvallasta. Opetushallitus 
totesi, että Koulutuksen kehittämissuunnitelma antaa valtioneuvostolle tarvittavan 
ja joustavan mahdollisuuden ottaa kantaa kouluasteiden tärkeimpiin 
kehittämistavoitteisiin ja ettei ole tarpeellista erikseen säätää asetuksella 
valtioneuvoston päättämistä opetuksen yleisistä tavoitteista.  

Opetushallituksen lausuman arviointi 

Opetushallituksen torjuva kannanotto siihen, että valtioneuvosto päättäisi opetuksen 
tavoitteista, lienee lausuma edellisen komitean lausuman ajatuksen puolesta. Se oli 
ehdottanut opetuksen tavoitteista päättämisen edelleen Opetushallituksen tehtäväksi 
valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. 

Tärkeää on huomioida se, että valtioneuvoston muodostavat nelivuotiskausittain 
vain jotkut puolueet eduskunnasta; siksi koko eduskunnan päätös on 
kansanvaltaisempi.  

4.1.3 Vaihe 3: Osaamisyhteiskuntaan perusopetuksen tavoitteiden väljemmin 
määrittelyin – hallituksen esitys (HE 86/1997 vp) perusopetuslaiksi 

Seuraavassa selvitän hallituksen25 esityksen26 (HE 86/1997 vp) mukaan koulutusta 
koskevaa lainsäädäntöuudistusta ja erityisesti perusopetuslakia27. Ensin totean 

                                                 
25 Paavo Lipposen enemmistöhallituksen (13.4.1995–15.4.1999) puoluejakauma oli: 7 Suomen 
Sosiaalidemokraattisesta puolueesta (Arja Alho 13.4.1995–9.10.1997, Jouko Skinnari 9.10.1997–
15.4.1999, Tarja Halonen, Sinikka Mönkäre, Liisa Jaakonsaari, Antti Kalliomäki, Jouni 
Backman) 5 Kansallisesta Kokoomuksesta (Sauli Niinistö, Anneli Taina, Olli-Pekka Heinonen, 
Kari Häkämies 2.2.1996–13.3.1998, Jussi Järventaus 13.3.1998–15.4.1999, Iiro Viinanen 
13.4.1995–2.2.1996, Kimmo Sasi 15.1.1999–15.4.1999, Tuula Linnainmaa 13.4.1995–1.4.1997, 
Matti Aura 2.4.1997–15.1.1999), 2 Ruotsalaisesta kansanpuolueesta (Ole Norrback, Jan-Erik 
Enestam), 2 Vasemmistoliitosta (Terttu Huttu-Juntunen, Claes Andersson 13.4.1995–4.9.1998, 
Suvi-Anne Siimes 4.9.1998–15.4.1999), 1 Vihreästä Liitosta (Pekka Haavisto) ja  
1 ammattiministeri (Matti Hemilä). Opetusministerinä oli Olli-Pekka Heinonen. 
26 Hallituksen esitys (191 sivua) annettiin eduskunnalle 23.5.1997. 
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lakiesityksen perusteita, sitten teen selkoa muun muassa normiohjauksen 
vähentämisen jatkamisesta, lain tuomista uudistuksista ja lopuksi opetuksen 
tavoitteista ja niistä päättämisestä. 

Esityksellä on opetusministeri Heinosen (eduskunnan lähetekeskustelu PTK 
80.1997/4.6.1997 vp) mukaan yleisellä tasolla kolmenlaisia tavoitteita. Ensiksikin 
esityksessä kootaan nykyinen oppilaitosmuotoihin ja oppilaitoksiin perustuva 
runsas ja hajanainen lainsäädäntö selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Lainsäädäntöä 
pelkistetään ja kootaan. Toiseksi koulutuksen ohjaus- ja sääntelyjärjestelmää 
kehitetään vastaamaan paremmin ajan vaatimuksia. Kolmanneksi esityksessä 
ehdotetaan toteutettaviksi eräitä toimintaa koskevia uudistuksia, joista useat olivat 
pitkään olleet esillä koulutuspoliittisessa keskustelussa. Hallituksen esitys 
eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi selkiinnyttää koulutusta 
koskevaa lainsäädäntöä, sillä silloiset 26 lakia korvattaisiin kahdeksalla lailla ja 
kutakin lakia sovellettaisiin kaikkeen asianomaiseen koulutukseen riippumatta 
oppilaiden iästä tai koulutuksen järjestämistavasta ja paikasta. Nämä lait säätelisivät 
opetusministeriön alaista koulutusta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Vain 
yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut jäävät näiden lakien ulkopuolelle. 
Institutionaalinen säätely puuttuu laeista vapaata sivistystyötä lukuun ottamatta. 
Kuntien ja kuntayhtymien hallinto perustuu lakiuudistuksen jälkeen kuntalakiin 
(365/1995), ja opetushenkilöstön oikeudellista asemaa säätelevät yleiset virka- ja 
työsuhdetta koskevat lait (kuntalaki, kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta 
annettu laki, valtion virkamieslaki ja työsopimuslaki).  

Lainsäädännön uudistaminen jatkaisi päätösvallan hajauttamista kuntiin ja kouluihin, 
ja koulutuksen järjestäjien toimivalta päättää opetuksen järjestämistavoista lisääntyisi 
oleellisesti. Koulutusprosessin ennakollista sääntelyä on 1980-luvulta lähtien 
olennaisesti vähennetty purettaessa paikallista tasoa sitovia lain ja asetuksen 
säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja opetusministeriön ja keskusvirastojen 
normipäätöksiä. Paikallinen päätösvalta on lisääntynyt myös vuoden 1994 
peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksen myötä. (HE 86/1997 vp s. 12, 29.) 

Sääntelyssä tulee keskittyä vastedes sellaisiin koulutuksen tuloksellisuuden 
kannalta olennaisiin asioihin, jotka edellyttävät valtakunnallista yhdenmukaisuutta. 
Lainsäädännössä tulee koulutusprosessin ennakollisen ohjauksen sijasta keskittyä 
enemmän koulutuksen laadun varmistamiseen ja arviointiin. Tämä edellyttää 
kansallisten koulutusta koskevien tavoitteiden selkeyttämistä ja täsmentämistä. 
Samalla tulee turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. 
Lainsäädännön tulee myös edistää elinikäisen oppimisen periaatteen käytännön 
toteutusta. 

Hallituksen esitys 86/1997 vp 

                                                                                                                        
27 Asiaa käsiteltiin parlamentaarisen toimikunnan jälkeen hallituksen sivistyspoliittisessa 
ministerityöryhmässä. Kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain (389/1944) sekä 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) ja viimeksi mainitun 
lain perusteella tehdyn opetusministeriön hallinnonalaa koskevan yhteistoimintasopimuksen 
mukaiset neuvottelut käytiin työntekijöitä edustavien järjestöjen kanssa. (HE 86/1997 vp s. 51.) 
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Elinikäisen oppimisen periaatetta tuetaan niveltämällä koulutuksen eri osa-alueet ja 
koulutusasteet nykyistä saumattomammin toisiinsa. Uutena asiana lainsäädännön 
uudistus tuo arvioinnin. Koulutuksen arviointi on esityksen mukaan keskeinen 
keino turvata koulutuspalvelujen laatu ja valtakunnallinen vertailukelpoisuus. 
Arvioinnilla selvitettäisiin, miten koulutukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet 
toteutuvat käytännössä.  

Uudistuksen tavoitteena sanottiin olevan joustavuuden ja tehokkuuden lisäys 
opetustoimessa, mutta varsinaisista pedagogisista parannuksista ei puhuttu. Niihin 
puututtiin myöhemmin lakimuutoksissa. Lakiesityksessä koulutuksen tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt säilyvät pääosin ennallaan. Opiskelijoiden oikeuksia ja 
velvollisuuksia täsmennetään, ja tavoitteena on lisätä oppilaiden ja huoltajien 
valinnanmahdollisuuksia koulutusta koskevissa asioissa.  

Hallituksen esityksessä sanotaan tavoitteisiin ja toimintaan pohjautuvan 
lainsäädännön edellyttävän, että koulutuksen tavoitteet on määritelty riittävän 
täsmällisesti ja tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti arvioinnilla. Toisaalta 
hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan, että erityisesti kasvatustavoitteet 
ilmaistaisiin laeissa nykyistä peruskoululakia pelkistetymmin (HE 86/1997 vp s. 7, 
46, 47, 53). Seuraava hallituksen esityksen sitaatti selvittää näennäistä ristiriitaa: 

Tavoitteisiin ja toimintaan pohjautuva lainsäädäntö edellyttää, että koulutuksen 
tavoitteet on määritelty riittävän täsmällisesti ja tavoitteiden toteutumista seurataan 
jatkuvasti. Ehdotetussa lainsäädännössä tavoitteet määriteltäisiin 
oppilaitosmuotokohtaisten tavoitteiden sijasta kunkin koulutusmuodon, kuten 
perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteina. Tavoitteet ilmaistaisiin 
laeissa nykyistä pelkistetymmin. Opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista 
päättäisi tarkemmin valtioneuvosto. Opetushallituksen päättämissä 
opetussuunnitelman perusteissa määrätään opetuksen tarkemmista tavoitteista ja 
keskeisistä sisällöistä. 

Peruskouluopetukselle säädetyistä valtakunnallisista tavoitteista peruskoululakia 
huomattavasti yleisempi ja pelkistetympi määrittely mahdollistaisi hallituksen 
esityksen mukaan perusopetuksen tavoitteiden painottumisen ja muuttumisen 
yhteiskunnan kehittyessä. Valtioneuvosto päättäisi tarkemmin perusopetuksen 
yleisistä tavoitteista, ja opetuksen tarkemmista tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä 
määrättäisiin Opetushallituksen antamissa valtakunnallisissa opetussuunnitelmien 
perusteissa. Lisäksi koulutuksen järjestäjä hyväksyy paikalliset koulutuksen 
tavoitteet opetussuunnitelmissaan. 
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Tavoitepykälän muoto 
Hallituksen esityksessä opetuksen ta-
voitteet ovat seuraavassa muodossa: 

 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetun opetuksen ta-
voitteena on tukea oppilaiden 
kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi 
sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen 
tavoitteena on osana 
varhaiskasvatusta parantaa lasten 
oppimisedellytyksiä. 
  Opetuksen tulee edistää tasa-
arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 
oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen ja muutoin kehittää 
itseään elämänsä aikana. 
 

Komiteanmietinnössä 1996:4 (s. 161) 
tavoitepykälä oli muotoiltu 
seuraavasti: 

 
2 § 
Perusopetuksen tavoitteena on tukea 
oppilaiden kasvamista hyviksi ja 
tasapainoisiksi ihmisiksi ja 
yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja 
taitoja.  
  Perusopetuksen tulee edistää tasa-
arvoisuutta yhteiskunnassa ja tukea 
oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen elämänsä aikana. 
 
 
 
 

 
Pykälän muotoilun arviointi  

Pykälässä kuten edeltävänkin komitean esityksessä esitetään ongelmallinen käsite 
”hyvä ihminen”, jolle ei määritellä sisältöä. Sisältö määrittyy kuitenkin eri tavoin 
esimerkiksi kulttuurin, ideologian tai aatteen mukaan. Ja ongelmallisuus lisääntyy, 
kun hallituksen esityksessä todetaan tavoitteiden painottuvan ja muuttuvan 
yhteiskunnan kehittyessä.  

Perusopetuksen tavoitteet vastaavat hallituksen esityksen mukaan silloisia 
peruskouluopetukselle säädettyjä tavoitteita, mutta ne määritellään erityisesti 
kasvatustavoitteiden osalta peruskoululakia huomattavasti yleisemmin ja 
pelkistetymmin. Opetuksen tavoitteet -pykälä sisältää perusopetuksen 
kasvatustavoitteena silloin voimassa olleessa peruskoululaissa määritellyt 
siveellisyyden ja hyvät tavat sekä tasapainoisuuden, hyväkuntoisuuden, 
vastuuntuntoisuuden, itsenäisyyden, luovuuden, yhteistyökykyisyyden ja 
rauhantahtoisuuden. Edelleen hallituksen esitys sisältää peruskoululain tavoitteet 
antaa oppilaalle persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja 
työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-opintojen, elinympäristön ja luonnon 
suojelemisen, kansallisen kulttuurin ja kansallisten arvojen sekä kansainvälisen 
yhteistyön ja rauhan edistämisen kannalta tarpeellisia valmiuksia sekä edistää 
sukupuolten välistä tasa-arvoa. Nämä tavoitteet koskevat kaikkea laissa tarkoitettua 
opetusta. (HE 86/1997 vp s. 53.) 
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Peruskoulun yleistä tavoitetta edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa ei ollut tähän 
mennessä kirjattu säännöksiin. Tasa-arvon edistäminen ilmenee hallituksen 
esityksen (s. 53) mukaan muun ohella opetuksen sisällöissä sekä lain mukaisissa 
opetusjärjestelyissä, joiden avulla kaikille oppivelvollisuusikäisille turvataan 
yhtäläiset mahdollisuudet perusopetuksen saamiseen muun muassa sukupuolesta, 
kansalaisuudesta, terveydentilasta ja kehitystasosta, asuinpaikasta sekä huoltajien 
tuloista ja varallisuudesta riippumatta. (Huomautus: Tasa-arvon perustelu puuttui 
Hirven komitean mietinnöstä; muuten edeltävä mietintö ja hallituksen esitys ovat 
samankaltaiset.) 

Elinikäisen oppimisen (Hirven komitea käytti ilmaisua jatkuva koulutus) periaate 
tulee ottaa huomioon opetuksessa. Esitetyn lain mukaisen opetuksen tavoitteena on 
herättää oppilaissa myönteinen suhtautuminen oppimiseen ja opiskeluun elämän eri 
vaiheissa. Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen antaa yleisen kelpoisuuden 
hakeutua perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen eli lukioon tai ammatilliseen 
koulutukseen. 

Lisänäkökulmia käsittelyyn 

Hallituksen esitys nostaa perusopetuksessa esille koulutustason kohottamisen, mitä 
Hirven komitea ei tehnyt:  

Perusopetuksella on tarkoitus korottaa väestön yleistä koulutustasoa, mikä edistää 
yksilöiden valmiuksia toimia yhteiskunnan jäseninä.  

Hallituksen esitys 86/1997 vp s. 53.  

Hallitus esittää, että valtioneuvosto määrittelee tarkemmin opetuksen tavoitteet. 
Valtioneuvoston päätösvallasta säädetään perusopetuslain 14 §:ssä. Opetushallitus 
määrittelee saman pykälän nojalla perusopetuksen eri oppiaineiden ja 
oppilaanohjauksen sekä muun laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt opetussuunnitelman perusteissa. (Huomautus: opetusministeriön muistion 
20.5.1998 mukaan lain 4. luvun ”opetus” tarkoittaa varsinaista opetusta; 14 § 
kuuluu kyseiseen lukuun.) 

4.1.4 Vaiheen 3, hallituksen esityksen (HE 86/1997 vp), analyysit  

Perusopetuksen tavoitteista säätävät asiakirjat (Hallituksen esitys 86/1997 vp, 
sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp, valtioneuvoston asetus 1435/2001 ja Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) on analysoitu kahdella tavalla: 
tavoitteiden ymmärrettävyyssisältö merkityksien kautta ja tavoitteiden arvosisältö 
Ahlmanin arvotaksonomiaan pohjautuen. Arvoanalyysit kohdistuvat asiakirjojen 
perusopetuksen tavoitteita ilmaiseviin lausumiin ja käsitteisiin. 

Ennen siirtymistä ensimmäisiin analyyseihin selvitän vielä lyhyesti arvoanalyysien 
perusteet. Arvoanalyysien tulkinnassa käytetään Ahlmanin arvoteo-riaa. 
Periaatteena perusopetuksen tavoitteiden (arvosisältö) analysoinnissa on löytää 
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johdonmukaisesti ja systemaattisesti kaikissa asiakirjoissa luokitusyksiköiden 
arvojen ydinkategoria tai ydinkategoriat – ei se, että valittaisiin kaikki 
arvokategoriat, jotka jotenkin sisältyvät tai joissain olosuhteissa voisivat liittyä 
kyseiseen luokitusyksikköön. Jos luokitusyksikkö jää sisältämään monta 
samanveroista arvolajia/-kategoriaa, joista ei voi valita ensisijaista eli pääarvolajia, 
ne valitaan analyysiin samanveroisina ensisijaisina arvoina. Havaintoyksikkönä on 
teksti ja luokitusyksikkönä lausuma tai käsitteet.  

Asiakirjojen tulkinnassa otetaan huomioon niiden erilaiset arvopohjat. Esimerkiksi 
hallituksen esityksen ja sivistysvaliokunnan samoilla käsitteillä ilmaistuilla arvoilla 
on erilainen perusta. Hallituksen esityksen arvot perustuvat peruskoululakiin 
(476/1983), joten arvosisällölle saa merkityksen peruskoululain perusteista. Ne 
löytyvät Koululainsäädännön käsikirjasta (Arajärvi 1985). Sivistysvaliokunnan 
määrittämät perusopetuksen tavoitteet tulkitaan valiokunnan (SiVM 3/1998 vp) 
määrittämän arvopohjan mukaan.  

4.1.4.1 Hallituksen esityksen (86/1997 vp) analyysi  

Hallituksen esitys (HE 86/1997 vp) perusopetuksen tavoitteista, lain 2 §:stä, on 
suppea selvitys (ks. kuva 5). Siinä todetaan ensin lyhyesti perusopetuksen tavoitteet, 
sitten esiopetusta koskeva osuus. Seuraavaksi todetaan valtioneuvoston, Opetus-
hallituksen ja koulutuksen järjestäjien tarkemmasta tavoitteen määrittelystä 14 ja 15 
§:ien mukaan perusopetuksen, lisäopetuksen ja maahanmuuttajille järjestettävän 
valmistavan opetuksen osalta. Lopuksi todetaan vasta hallituksen esitykseen otettu 
yhteiskunnallista tasa-arvoa edistävä 2 §:n 2 momentti ja sen perusopetuksen yleistä 
koulutustasoa korottava vaikutus sekä 2 momentin jälkiosan elinikäistä oppimista 
koskeva säännös. Hallituksen esitys korostaa komiteanmietintöön (KM 1996:4) 
lisäyksenä yhteiskunnallista tasa-arvoa:  

Tasa-arvon edistäminen ilmenee muun ohella opetuksen sisällöissä sekä lain 
mukaisissa opetusjärjestelyissä, joiden avulla kaikille oppivelvollisuusikäisille 
turvataan yhtäläiset mahdollisuudet perusopetuksen saamiseen muun muassa 
sukupuolesta, kansalaisuudesta, terveydentilasta ja kehitystasosta, asuinpaikasta 
sekä huoltajien tuloista ja varallisuudesta riippumatta. 

 
Hallituksen esitys (kuva 5) lähtee siitä, että erityisesti kasvatustavoitteiden osalta 
perusopetuslain tavoitteet määritellään silloista peruskoululakia huomattavasti 
yleisemmin ja pelkistetymmin. Tavoitteiden pelkistetymmän määrittelyn 
tarkoituksena on mahdollistaa säädettyjen yleisten perusopetuksen tavoitteiden 
puitteissa tavoitteiden painottuminen ja muuttuminen yhteiskunnan kehityksen 
mukana. (HE 86/1997 vp s. 53.) 
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Kuva 5. Hallituksen esitys 86/1997 vp: perusopetuslain 2 §:n sisällön erittely 

Kuitenkin hallituksen esityksen mukaan perusopetuslain 2 §:n 1 momentissa esitetyt 
tavoitteet vastaavat ”nykyisiä peruskouluopetukselle säädettyjä tavoitteita” 
(peruskoululaki 476/1983, ks. sivu 91), jotka ovat siveellisyys ja hyvät tavat sekä 
tasapainoisuus, hyväkuntoisuus, vastuuntuntoisuus, itsenäisyys, luovuus, 
yhteistyökykyisyys ja rauhantahtoisuus (tarkoittanevat pykälän muotoilussa hyvää 
ja tasapainoista ihmistä ja yhteiskunnan jäsentä, ks. kuva 5/ominaisuudet), sekä 
seuraavat peruskoululain 2 §:n 3 momentin tavoitteet: antaa oppilaalle 
persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja työelämän, 
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen, elinympäristön ja luonnon suojelemisen, 
kansallisen kulttuurin ja kansallisten arvojen sekä kansainvälisen yhteistyön ja 
rauhan edistämisen kannalta tarpeellisia valmiuksia (tarkoittanevat pykälän 
muotoilussa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, ks. kuva 5/valmiudet) sekä 
edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. (HE 86/1997 vp s. 53.) Sivistysvaliokunta 
toteaa mietinnössään (SiVM 3/1998 vp), että nämä hallituksen esityksen luettelemat 
perusopetuksen tavoitteet ovat olleet sivistysvaliokunnan koulutuspoliittisesta 
selonteosta antamassa mietinnössä 11/1990 vp. Sivistysvaliokunta oli todennut 
koulutusjärjestelmän tarkoituksena olevan kasvattaa oppilaista tasapainoisia, 
vastuuntuntoisia, itsenäisiä, luovia, rauhantahtoisia ja yhteistyökykyisiä sekä hyvin 
käyttäytyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. 
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Hallituksen esityksessä ei tarkemmin selvitetä tavoitteina ilmaistuja käsitteitä, 
kansallisen kulttuurin arvopohjaa eikä kansallisia arvoja.  

Voiko tämän tulkita niin, että kun käsitteet jätetään avaamatta, niille voidaan ajan 
kuluessa antaa kulttuuriin kulloinkin kuuluvia sisältöjä? Näin tulkittuna väljä 
määrittely ei ensinnäkään sisällä mitään suuntaa etiikalle. Toiseksi määritte-
lemättömyys mahdollistaa kulloinkin opetussuunnitelmallista valtaa käyttävien 
tulkinnan. Kolmanneksi edellisestä seuraa, että lasten ja nuorten kasvatuksen ja 
opetuksen tavoitteiden määrittelyssä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat 
tutkimustietoineen eivät olisi välttämättömiä säännöksen muotoilussa, vaikka tämä 
asiantuntemus olisi ehdottoman tärkeää. 

 
Hallituksen esityksessä perusope-
tuslain 2 § on kirjoitettu muotoon:  

 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetun opetuksen 
tavoitteena on tukea oppilaiden 
kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi 
sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen 
tavoitteena on osana 
varhaiskasvatusta parantaa lasten 
oppimisedellytyksiä.  
 Opetuksen tulee edistää tasa-
arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 
oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen ja muutoin kehittää 
itseään elämänsä aikana. 

 

Peruskoululain (1983/476) 2 § oli 
seuraava: 

 
2 § 
Peruskoulun tulee pyrkiä 
kasvattamaan oppilaansa 
tasapainoiseksi, hyväkuntoiseksi, 
vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi, 
luovaksi, yhteistyökykyiseksi ja 
rauhantahtoiseksi ihmiseksi ja 
yhteiskunnan jäseneksi. 
 Peruskoulun tulee kasvattaa 
oppilaansa siveellisyyteen ja hyviin 
tapoihin sekä antaa heille elämässä 
tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
 Peruskoulun opetus ja muu toiminta 
tulee järjestää siten, että se antaa 
oppilaalle persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen, 
yhteiskunnan ja työelämän, 
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen, 
elinympäristön ja luonnon 
suojelemisen, kansallisen kulttuurin 
ja kansallisten arvojen sekä 
kansainvälisen yhteistyön ja rauhan 
edistämisen kannalta tarpeellisia 
valmiuksia sekä edistää sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. 
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Kasvatustavoitteena on ”hyvä ja tasapainoinen ihminen”. Näin avoimelle ilmaisulle 
on mahdollisuus antaa hyvin erilaisia sisältöjä – jokainen voi määritellä ”hyvän ja 
tasapainoisen ihmisen” omalla tavallaan. Mutta minkälainen ihminen olisi 
kasvatustavoite?  

Toinen mahdollisuus tulkita tällaista tavoitteiden määrittämistä on, että 
valtioneuvosto päättää tavoitteiden todellisen sisällön. Hallituksen esityksessä 
perusopetuslain §:iä 14 ja 15 selitettäessä määritellään nimittäin valtioneuvoston 
päättävän yleiset opetuksen tavoitteet tarkemmin (HE 86/1997 vp s. 59–60):  

Opetukseen käytettävän ajan jakaminen eri oppiaineiden opetukseen eli tuntijako on 
tarkoitus säilyttää valtioneuvoston yleisistunnon päätösvallassa. Valtioneuvosto 
päättää myös perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista. Päätöksessä 
tarkennetaan opetukselle säädettyjä tavoitteita ja siihen voidaan sisällyttää myös 
esimerkiksi nykyiseen kielenopetuksen yleissuunnitelmaan kuuluvia 
tavoitemäärittelyjä. Opetusta koskevat yleiset valtakunnalliset tavoitteet voitaisiin 
tarvittaessa määritellä valtioneuvoston päätöksellä vahvistettavassa koulutuksen ja 
korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tai erillisellä 
päätöksellä. Nykyisin opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden määrittely kuuluu 
pääosin Opetushallitukselle. Kielenopetusta koskevat tavoitteet määritellään 
nykyisin puolestaan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmassa. 

 
Valtioneuvostonkin päätösvaltaan liittyisivät osittain edellä mainitsemani ongelmat 
(opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten asiantuntemuksen ja tutkimustiedon 
käyttämättömyys, valtaa käyttävien tulkinta), jopa kasvatustavoitteiden ja etiikan 
mahdollinen muuttuminen neljän vuoden välein, koska valtioneuvosto vaihtuu 
nelivuotiskausittain.  

4.1.4.2 Hallituksen esityksen (HE 86/1997 vp) arvoanalyysi – eettiset arvot 
korostuvat 

Tulkitsen hallituksen esityksen perusopetuksen tavoitetekstiä peruskoululain 
(476/1983) perusteella Arajärven yleissivistävän koululainsäädännön käsikirjan 
(1985, 38–41) mukaan siltä osin kuin se on mahdollista (Arajärvi oli 
valmistelemassa kyseistä lainsäädäntöä), koska hallituksen esityksen mukaan 
tavoitteet vastaavat ”nykyisiä peruskouluopetukselle säädettyjä tavoitteita”.  
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Taulukko 1 Hallituksen esityksen (HE 86/1997 vp) perusopetukselle määrittämien 
tavoitteiden arvosisällöt (n=30, todettuja arvoesiintymiä 89) 

Arvot HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
Esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

1,1 % 11,2 % 9 % 22,5 % 3,4 % 18,0 % 3,4 % 11,2 % 20,2 % 

Ensisijaisten 
esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

0,0 % 12,9 % 0,0 % 25,8 % 0,0 % 22,6 % 0,0 % 22,6 % 16,1 % 

Esiintymien 
ensisijai-
suuksilla 
painotettu 
osuus 

0,8 % 11,7 % 6,7 % 23,3 % 2,5 % 19,2 % 2,5 % 14,2 % 19,2 % 

*) Arvot ja niiden lyhenteet: 
Hedoniset arvot = HA; Vitaaliset arvot = VA; Esteettiset arvot = Est; Tiedolliset arvot = 
TA; Uskonnolliset arvot = UA; Sosiaaliset arvot = SA; Mahtiarvot = MA; Oikeusarvot = 
OA; Eettiset arvot = EA 

 
Hallituksen esitys sisältää 30 luokitusyksikköä, arvolatautunutta yksikköä; näissä on 
yhteensä 89 arvolajiesiintymää, keskimäärin 3 arvolajia yksikköä kohti. Taulukossa 
1 on esitetty tavoitteiden arvosisältö arvolajeittain siten, että ensimmäisellä rivillä 
”Esiintymien suhteellinen osuus” näkyvät kaikista luokitusyksiköistä todettujen 
ydinarvolajien (keskeisten arvolajien) suhteellinen osuus. Keskimmäisellä rivillä 
”Ensisijaisten esiintymien suhteellinen osuus” on kaikkien luokitusyksiköiden 
todetuista arvolajeista pääarvojen osuus (arvolajeittain). Pääarvo on kolmen 
luokittelijan ensisijaiseksi nostama arvolaji. Viimeisellä rivillä oleva ”Esiintymien 
ensisijaisuuksilla painotettu osuus” on saatu painottaen ensisijaisiksi todetut arvot 
kertoimella kaksi. Näin tehdään, jotta ensisijainen arvolaji saa merkityksen. 

Arvot painottuvat (kuva 6), kun niitä tarkastellaan painottaen ensisijaisia arvolajeja 
kertoimella kaksi, tiedollisiin 23,3 % (20/30), eettisiin 19,2 % (18/30) ja sosiaalisiin 
19,2 % (16/30) sekä oikeusarvoihin 14,2 % (10/30). Hedoninen arvolaji esiintyy 
arvolausumissa, jotka ovat samalla luokitusyksikköjä (eli arvolatautuneita 
yksikköjä) vain kerran (0,8 %), mahtiarvolaji ja uskonnollinen arvolaji kolme kertaa 
(2,5 %). Vitaalisten arvojen painotettu suhteellinen osuus on 11,7 % (10/30) ja 
esteettisten arvojen 6,7 % (8/30). Kaikilla arvoilla oli mahdollisuus esiintyä 30 
kertaa eli kaikissa arvolatautuneissa yksiköissä. Tulos kertoo selkeästi tavoitteiden 
tämän asiakirjan eetoksen: tiedolliset, eettiset ja sosiaaliset arvot korostuvat 
tavoitteissa selvästi eniten. Melkein samalla tasolla painottuvat oikeusarvot. 
Keskinkertaisesti painottuvat vitaaliset arvot, jonkin verran esteettiset arvot ja vain 
vähän mahti- ja uskonnolliset arvot, hedoniset arvot hyvin vähän. 
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Kuva 6. Hallituksen esitys (HE 86/1997 vp): perusopetuksen tavoitteiden 
arvoesiintymät 

Hallituksen esityksen kolme tavoitetta, jotka sisältävät uskonnollisen arvolajin, ovat 
kansallisen kulttuurin ja kansallisten arvojen kannalta tarpeelliset valmiudet sekä 
persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset valmiudet. 
Viimeksi mainitun tulkitsen sisältävän uskonnolliset arvot, koska peruskoulun 
tunnustuksellisessa uskonnon opetuksessa, joka tuolloin oli oppiaine, perehdyttiin 
uskontoon, ja koska perusopetuksen kouluissa voitiin (ja voidaan) osallistua 
hengellisiin päivänavauksiin. Arajärvi (1985, 41) toteaa, että kansalliseen 
kulttuuriin ja kansallisiin arvoihin kuuluvat varhaisempien sukupolvien henkiset ja 
aineelliset saavutukset; ne sisältyvät esimerkiksi äidinkieleen, ympäristöön, 
tieteeseen ja taiteeseen sekä katsomukselliseen perintöön. Näiden arvostamisesta, 
käyttämisestä, suojelemisesta ja kehittämisestä syntyy Arajärven mukaan niin 
isänmaan- kuin kotiseuturakkaus. Edellä olevan perusteella eksplikoin niiden 
sisältävän uskonnollisia arvolatauksia. 

Hallituksen esityksen luokitusyksiköiden voi sanoa olevan itsestään tietoisia 
lausumia, sillä Arajärven (ks. liite 1) mukaan käsitteille on selvitys, vaikka 

Hallituksen esityksen (86/1997 vp) arvojen esiintymien 
ensisijaisuuksilla painotetut osuudet

HA; 0,8 %
VA; 11,7 %

Est; 6,7 %

TA; 23,3 %

UA; 2,5 %SA; 19,2 %

MA; 2,5 %

OA; 14,2 %

EA; 19,2 %
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hallituksen esitys ei esittele tätä selvitystä. Selvitän ilmaisua ”itsestään tietoinen” 
Silvennoisen (2007) käyttämällä perustelulla. Itsestään tietoiset lauseet tarkoittavat 
sitä, että "edellinen lause" saa loogista, ymmärrettävää seuraa "jälkimmäisestä" ja 
päinvastoin. Ihmisten ilmaisemia lauseita puheessa ja tekstissä voi ajatella paitsi 
sanomina sellaisinaan myös itsetietoisina ja sisällyksekkäinä. Silvennoisen 
esimerkit ”tyhjästä” ja ”itsestään tietoisesta” lauseesta ovat käytännön puhetta 
liikunnan opetussuunnitelmasta: "Minusta liikunnanopetussuunnitelma täyttää 
hyvin ja johdonmukaisella tavalla nykykoulun vaatimukset" ja " Minusta on vaikea 
sanoa, miten liikunnanopetussuunnitelma täyttää nykykoulun vaatimukset, kun 
nykykoulun vaatimukset ovat hajonneet mosaiikiksi aiempien yhtenäistettyjen 
opetussuunnitelmien parista, ja voin sanoa, etten itse osaa sanoa mitään täsmällistä 
nykykoulun vaatimuksista". Itsestääntietoisuus ilmenee tekstin lukijalle avautuvana 
rakenteena. 

4.1.5 Vaihe 4: Perusopetuslaki (HE 86/1997 vp) eduskunnan käsittelyyn 

Hallituksen esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi, johon 
perusopetuslakiesitys kuului, annettiin eduskunnalle 23.5.1997. Valtioneuvosto oli 
yleisistunnossaan hyväksynyt lakiesityksen opetusministeriön ylijohtajan Markku 
Linnan esittelystä.  

”Näkökulman on painotuttava nykyistä enemmän tavoitteisiin ja tuloksiin, ei 
niinkään siihen prosessiin, jonka avulla koulutuspalveluja tuotetaan”, totesi opetus-
ministeri Heinonen (2. PTK 80.1997; merkintätapa tarkoittaa toista puheenvuoroa 
pöytäkirjassa 80 valtiopäivävuonna 1997) avatessaan eduskunnassa keskustelun 
koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 4.6.1997. Ohjausjärjestelmässä keskeiseen 
asemaan nousee näin arviointi ja koulutuksen järjestäjien tehtäväksi toteuttaa 
asetetut tavoitteet.  

Lähetekeskustelussa 4.–5.6.1997 käytettiin 79 puheenvuoroa (33 edustajaa). 
Lähetekeskustelusta 4.6.1997 on seuraavassa kaksi sivistysvaliokuntaan kuuluneen 
edustajan puheenvuoroa, joista käyvät ilmi oleelliset asiat parlamentaarisen toimi-
kunnan ja hallituksen esityksestä ja niiden suhteesta. Ensin siteeraan 
sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajaa, edustaja Jukka Gustafssonia (22. PTK 
80.1997):  

Arvoisa puhemies! Huolimatta siitä, että koululainsäädännön kokonaisuudistus on 
erittäin perusteellisesti valmisteltu ja harkittu, nähdäkseni valiokuntakäsittelyssä on 
välttämätöntä vielä syventyä arvioimaan muun muassa sitä, pitäisikö nostaa lain 
tasolle maininta esimerkiksi ohjatusta kouluateriasta, kerhotoiminnasta ja pitääkö 
peruskoulussa olla kunnon kirjasto. Mielestäni pitäisi. Myös koulun uusi 
työkulttuuri ja uusi opettajuus vaativat sitä, että opetustapahtuman, joka on siis 
koko opetuksen ydin lapsen kannalta, edellytyksiä parannetaan. Eli mielestäni pitää 
käsitellä myös opettajien oikeutta täydennyskoulutukseen, työn ohjaukseen sekä 
opettajien siirtymistä kokonaistyöaikaan. Muun muassa näitä kysymyksiä on vielä 
arvioitava ja linjattava valiokuntakäsittelyssä. 
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Kansanedustaja Anu Vehviläinen (30. PTK 80.1997) totesi lähetekeskustelussa 
seuraavan:  

Hallituksen esitys koululainsäädännön uudistamiseksi noudattelee pääosin 
parlamentaarisen toimikunnan viitoittamaa linjaa. Suurin poikkeama liittyy 
esiopetukseen. Lisäksi voi todeta, että koululakipaketti on pääsääntöisesti hyvin 
synkronissa hallituksen joulukuussa 1995 hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelman kanssa. Koululainsäädännön kokonaisuudistus on 
historiallinen esitys. Sen sijaan että tehtäisiin uusia erillislakeja vanhojen päälle, 
tässä on lähdetty siitä, että tilkkutäkkimäinen ja hajanainen koululakiviidakko 
tiivistetään kymmeneksi laiksi. Tämän lähetekeskustelun lakipaketti pitää siis 
sisällään kahdeksan lakia, joissa säädellään perusopetuksesta aina vapaaseen 
sivistystyöhön. Esillä olevat lait korvaavat 26 nyt voimassa olevaa lakia. Näin 
koululainsäädännön uudistamisen ulkopuolelle jäävät opetusministeriön alaisesta 
koulutuksesta vain ammattikorkeakoulut. 

 
Lähetekeskustelussa lakiuudistusta korostettiin kansallisesti ja historiallisesti 
merkittäväksi, joskin yhdessä puheenvuorossa (edustaja Ossi Korteniemi 2. PTK 
82.1997/5.6.1997) uudistuksen sanottiin kuihtuneen lakitekniseksi muutokseksi. 
Erityisesti keskusteltiin koulutuksellisesta tasa-arvosta, koulutuksen arvioinnista, 
normien purusta, ala- ja yläasteen rajan poistosta ja elinikäisestä oppimisesta. 
Lähetekeskustelun pääaiheeksi muodostui kuitenkin esiopetus, joka syrjäytti muuta 
keskustelua. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä esiopetus jäi pois 
lakiuudistuksesta; tästä aiheesta Suomen keskustan aloitteesta oli tehty 50 
kansanedustajan allekirjoittama rinnakkaislakialoite.  

Suoranaisesti perusopetuksen tavoitteista käytettiin vain pari puheenvuoroa. 
Kansanedustaja Hannu Takkula (42. PTK 80.1997/4.6.1997) ilmaisi häntä 
erityisesti kiinnostavan hallituksen esityksen ihmiskäsitys ja arvopohja, joille esitys 
rakentuu. Hän esitti halunsa pohtia edelleen sivistysvaliokunnassa kasvatuksen 
syvempää ulottuvuutta ja sivistystä. Edustaja Gustafsson (56. PTK 
80.1997/4.6.1997) puuttui myös sivistys-käsitteeseen ja toivoi koululain-
säädäntöuudistuksen avaavan keskustelun sivistyskoulusta tai kulttuurikoulusta. 
Hän uskoi, että sivistysvaliokunnassa haetaan tämän arvopohjan kautta jotain uutta. 
Molemmat totesivat opettajan merkityksen arvojen siirtämisessä. 

4.1.6 Vaihe 5: Kansalliset arvot perusopetuslakiin sivistysvaliokunnassa – 
28.5.1997–4.6.1998 

Perusopetuslakia käsiteltiin sivistysvaliokunnassa runsaan vuoden ajan. Otsikoiden 
”Hallituksen esityksen tavoitteiden pelkistetymmän määrittelyn ongelmia”, 
”Kansanvallan vahvistaminen normiohjausta purkamalla jatkuu”28 ja 
”Yhteiskunnan muutos ja koulutuspolitiikka”29 alla ”keskustelijoina” käsittelyn 
alkuvaiheessa olivat peruskoulun "isäksi" kutsuttu Kouluhallituksen entinen 
                                                 
28 Luku on liitteessä 2. 
29 Luku on liitteessä 2. 
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pääjohtaja Erkki Aho, käsittelyn aikainen Opetushallituksen pääjohtaja Jukka 
Sarjala, professori Kari Uusikylä, apulaisprofessori Juhani Hytönen, rehtori Martti 
Hellström, arkkipiispa John Vikström ja hänen avustajansa, kouluasiainsihteeri 
Markku Holma, professori Matti Bergström, tutkimusprofessori Matti Rimpelä ja 
opetusneuvos Ritva Jakku-Sihvonen. Selvitys perustuu sivistysvaliokunnan 
pöytäkirjoihin ja niiden liitteisiin, jotka olen saanut eduskunnan arkiston 
mikrofilmeiltä. 

Käytän valiokunnan kokousasioiden käsittelyssä samoja lyhenteitä, joita 
sivistysvaliokunta käytti: kansanedustajasta ed., puoluelyhenteet kesk (Suomen 
Keskusta), kok (Kansallinen Kokoomus), r (Ruotsalainen kansanpuolue), rem 
(Remonttiryhmä), sd (Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue), skl (Suomen 
kristillinen liitto), vas (Vasemmistoliitto), vihr (Vihreä liitto) sekä ynnä muusta ym. 
Puheenvuorot olen tutkinut eduskunnan www-sivuilta; siksi lähdemerkintä ei ole 
varsinaisen pöytäkirjan mukainen. Etunimen ja ammatillisen statuksen käytössä 
menettelen seuraavasti: kun hallinnon päätöksenteon tapahtumaketjussa henkilö on 
esillä ensimmäisen kerran, esittelen hänet. Toisesta kerrasta eteenpäin käytän 
sukunimeä. 

Opetusministeriö (kansliapäällikkö Vilho Hirvi ja hallitusneuvos Lauri Lehtonen 
allekirjoittajina) ilmoitti 14.1.1997 päivätyllä kirjeellä kunnioittavasti 
sivistysvaliokunnalle (valiokunta merkitsi opetusministeriön kirjeen tiedoksi 
6.2.1997 kevätistuntokauden ensimmäisessä kokouksessaan), että kevät-
istuntokaudella 1997 on tarkoitus antaa eduskunnalle ohessa olleen liitteen mukaiset 
sivistysvaliokunnan toimialalle kuuluvat hallituksen esitykset. Tässä liitteessä olivat 
muun muassa hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta sekä hallituksen esitys koulutusta koskevaksi 
lainsäädännöksi. Viimeksi mainittuun sisältyivät ehdotukset perusopetuslaiksi, 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki, lukiolaki, lait ammatillisesta 
koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä ja taiteen 
perusopetuksesta sekä laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen 
hallinnosta. Lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta toivottiin kiireellistä 
käsittelyä, ja koulutusta koskevan lainsäädännön oli tarkoitus kirjeen mukaan tulla 
voimaan 1.1.1998. 

Koululakien käsittely alkoi sivistysvaliokunnassa30 28.5.1997 (kokous 45/1997 vp), 
jolloin valiokunta päätti kuulla opetusministeri Heinosta ja muita opetusministeriön 

                                                 
30 Sivistysvaliokunnan jäsenet (kesäkuu 1997): pj. Kirsti Ala-Harja /kok, vpj. Jukka Gustafsson 
/sd, jäs. Jouko Jääskeläinen / skl, Tapio Karjalainen /sd, Ossi Korteniemi /kesk, Irina Krohn /vihr, 
Risto Kuisma /rem, Jaakko Laakso /vas, Reino Laine /vas, Markku Markkula /kok, Kalevi Olin 
/sd, Aino Suhola /kesk, Säde Tahvanainen /sd, Hannu Takkula /kesk, Irja Tulonen /kok, Anu 
Vehviläinen /kesk, Ulla-Maj Wideroos /r, varajäsenet: Liisa Hyssälä /kesk, Riitta Korhonen /kok , 
Jorma Kukkonen /sd, Henrik Lax /r, Suvi Lindén /kok, Hanna Markkula-Kivisilta /kok, Arja 
Ojala /sd, Tuija Pohjola /sd, Kari Uotila /vas. Sihteerinä toimi valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 
(ja marraskuusta 1997 koululakikäsittelyajan loppuun apulaissihteerinä valiokuntaneuvos Mika 
Boedeker). 
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edustajia. Kokouksessaan 11.6.1997 (kokous 49/1997 vp) pykälissä 5–8 
sivistysvaliokunta merkitsi saapuneiksi seuraavat asiakirjat: Hallituksen esitys (HE 
86/1997 vp) koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi, lakialoite (59/1997 vp) 
perusopetuslaiksi (ed. Anu Vehviläinen / kesk ym.), lakialoite (60/1997 vp) 
koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi ja laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain, 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain 7a §:n muuttamisesta (ed. Annika 
Lapintie / vas) ja lakialoite (61/1997 vp) koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (ed. 
Marjatta Vehkaoja / sd).  

Koululakeihin liittyvät kuulemiset sivistysvaliokunta aloitti 12.6.1997 (kokous 
50/1997 vp) opetusministeriön virkamiehistä. Kuultavina olivat opetusministeri 
Olli-Pekka Heinonen, hallitusneuvos Timo Lankinen ja lainsäädäntöneuvos Arto 
Sulonen.  

Seuraavaksi sivistysvaliokunta kutsui asiantuntijoita lausumaan aluksi 
lainsäädäntöuudistuksen kokonaisuudesta ja tulevaisuuden visioista (kokous-
pöytäkirja 18.6.1997 - 53/1997 vp s. 3 §). Kokouksessa 4.9.1997 (kokous 54/1997 
vp) olivat kuultavina kauppatieteen kandidaatti Erkki Aho ja filosofian tohtori, 
tekniikan lisensiaatti Kaisa Kautto-Koivula.  

4.1.6.1 Hallituksen esityksen tavoitteiden pelkistetymmän määrittelyn ongelmia 

Pääjohtaja Aho (4.9.1997 - kokous 54/1997 vp) ennusti lausunnossaan, että lain 
tavoitteiden perusteluja tullaan tutkimaan. Sivistysvaliokunta täsmensi 
perusteellisesti lain tavoitteet Ahon ”toivomuksen mukaan”, ja eduskunta hyväksyi 
valiokunnan tekemät muutokset. Kun Aho totesi hallituksen esittävän 
perusopetuksen tavoitteiden pelkistetyn määrittelyn mahdollistavan niiden 
joustavan muuttamisen yhteiskunnan kehityksen mukana, hän totesi:  

Kun varsinaiset tavoitteita koskevat säännökset ovat eräänlaista puitelainsäädäntöä, 
tullaan hallituksen esityksen yksityiskohtaisia perusteluja ja eduskunnan vastausta 
tutkimaan erityisellä huolella ja mielenkiinnolla. Tästä syystä toivon, että arvoisat 
valiokunnan jäsenet kiinnittäisivät perustelujen hiontaan erityistä huomiota. 

 
Professori Kari Uusikylä kyseenalaisti valiokunnassa kuultavana ollessaan 
17.9.1997 (kokous 61/1997 vp) hallituksen esityksen lausuman, että ”tavoitteiden 
pelkistetympi määrittely mahdollistaa säädettyjen yleisten tavoitteiden puitteissa 
perusopetuksen tavoitteiden painottumisen ja muuttumisen yhteiskunnan kehityksen 
mukana”.  

Apulaisprofessori Juhani Hytönen arvosteli 9.10.1997 (kokous 72/1997 vp) 
hallituksen esitystä siitä, että sitä leimaa varsin yksioikoinen ja yksisuuntainen 
näkemys koululaitoksen asemasta ja tehtävästä yhteiskunnassa. Tämän näkemyksen 
mukaan koululaitoksen tulee vain seurata yhteiskunnan muuttumista. Hytönen 
jatkaa:  
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Tähän kohtaan (tarkoittaa lakiehdotuksen 2 §:n muotoa: Tässä laissa tarkoitetun 
opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja 
taitoja.) käsitykseni mukaan on lisättävä lause, jossa riittävän painokkaasti todetaan, 
että perusopetuksen tavoitteena on myös kehittää entistä tasa-arvoisempaa ja 
oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Koululaitos ei siten vain heijastelisi 
yhteiskunnan muutoksia, vaan pyrkisi myös aktiivisesti vaikuttamaan 
yhteiskuntaan.  

 

Koululakien puutteena voi pitää sitä, että uudistuksen perusteluissa ei ole mainittu, 
millaiseen kansalliseen sivistyskäsitykseen uudistus perustuu, esitti 
kouluasiainsihteeri Markku Holma (24.9.1997 - kokous 65/1997 vp).  

Rehtori Martti Hellström (4.12.1997 - kokous 99/1997 vp) Auroran koulusta 
Espoosta esitti mielipiteenään, että eduskunta delegoi koko yleissivistävän 
koulutuksen sisällön kunnille, virkamiehille ja markkinoille: 

Tavoitteet ilmaistaan läpiväljästi. Käytännössä perusopetuksella ei ole 
valtakunnallisia tavoitteita (2 §). Tavoitteenasettelu delegoidaan Opetushallitukselle 
ja Valtioneuvostolle (tässä järjestyksessä). Ei ole mahdollista, että Valtioneuvoston 
tavoitteilla ohjailtaisiin esimerkiksi opetussuunnitelmaprosessia jo yksinkertaisesti 
ajallisista syistä (perusteiden valmistuminen vie 3 vuotta; hallitus istuu enintään 4 
vuotta). 

 

Tutkimusprofessori Matti Rimpelä (18.2.1998 - kokous 10/1998 vp) huomautti, että 
tässä koululakiesityksessä oppilaiden hyvinvointia ei ole pidetty koulutyön kannalta 
tärkeänä asiana. Terveysoppia ei ole oppiaineissa, eikä arviointiin sisälly 
suunnitelmallista hyvinvointiarviointia. Uudistuksen sosiaalisia ja terveydellisiä 
vaikutuksia ei ole Rimpelän mukaan selvitetty. Päätösten vaikutukset ihmisten 
hyvinvointiin tulisi ottaa huomioon. Rimpelä totesi vielä, että lakiesitys ja 
perustelut olisivat näissä suhteissa voineet olla toisenlaiset, jos valmistelussa olisi 
pidetty tärkeänä oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä muutenkin kuin yleisten 
tavoitelauseiden tasolla. 

Uusikylä kaipasi vahvaa perustelua arvojen puolesta todeten arvojen olevan se 
kivijalka, jolle opetus rakentuu. Perusopetuksen tavoitepykälä (2 §) jää hänen 
mielestään ”mitäänsanomattomaksi” ja ”parhaimmillaan tavoite on tyhjänpäiväinen; 
sananmukaisesti tulkittuna suorastaan vahingollinen”. Kasvatuksen kannalta on 
Uusikylän mukaan ratkaisevaa se, miten koulutus kohtelee lasta persoonana. Hän 
kysyy:  



109 

Eikö todellakaan löydy konkreettisempia, arvokkaita ja kestäviä kasvatustavoitteita, 
jotka jokainen suomalainen puoluepoliittisista mielipiteistään huolimatta voisi 
hyväksyä lakitekstiin? 31 

4.1.6.2 Sivistysvaliokunnan perusteellinen käsittely 

Keskustellessaan lisäasiantuntijoista lokakuun puolessa välissä 1997 valiokunta oli 
kuullut puolessatoista kuukaudessa (15 kokouksessa) yli 40:tä asiantuntijaa tai 
asiantuntijaryhmää. Kuulluissa asiantuntijoissa oli eduskunnan puhemies, 
arkkipiispat, suomalaisessa koulutuspolitiikassa arvostettuja vaikuttajia, 
professoreita tai vastaavissa tehtävissä olevia (13), virkamiehiä (12), Kuntaliiton ja 
OAJ:n edustajia, rehtoreita ja eri järjestöjen edustajia (7). Valtiopäivien 1998 
alkuun mennessä valiokunta oli kuullut jo yli 100:aa asiantuntijaa avustajineen tai 
asiantuntijaryhmää.  

Sivistysvaliokunta jatkoi kuulemisia seuraavilla valtiopäivillä. Kokouksessa 
24.3.1998 (kokous 29/1998 vp) merkittiin saapuneeksi opetusministeriön muistio 
(9.3.1998, OPM – hallitusneuvos Matti Lahtinen, hallitusneuvos Timo Lankinen, 
opetusneuvos Arja Mäkeläinen, lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen) eräistä 
korjauksista lakiehdotuksiin. Muistiossa ei ollut perusopetuslain tavoite-pykälään 
eikä arvoihin liittyviä muutosehdotuksia. Esimerkkinä opettajaryhmien (joita oli 
kuultavina noin 20) lausunnoista voi mainita Aineopettajaliiton kannanoton. 
Aineopettajaliitto esitti, että erityisesti on turvattava oppilaan persoonallisuuden 
kehittyminen, ajattelutaito ja käsitteiden muodostamiskyky omalla äidinkielellä. 
Viimeksi valiokunnassa kuultiin perusopetuslaista perusopetuksen oppilaita ja 
heidän vanhempiaan 16.4.1998 (kokous 38/1998 vp). 

Alustavaa keskustelua 1. lakiehdotuksesta valiokunta kävi kokouksessaan 
17.4.1998 (kokous 39/1998 vp); asian käsittely keskeytettiin. Opetusministeriön 
muistio perusopetuslain eräistä käsitteistä merkittiin saapuneeksi 26.5.1998 (kokous 
56/1998 vp). Tässä muistiossa selvitetään muun muassa opetus-sanan laajaa 
sisältöä, joka vastaa muissa kouluasteissa sanaa koulutus (ks. luku 2.3.2 Opetuksen 
terminologia).   

4.1.6.3 Tavoitteisiin liittyvien asiantuntijakuulemisten sisällön erittelyä  

Sivistysvaliokunta kuuli yhteensä 363:a asiantuntijaa käsitellessään koululakeja. 
Valiokunnan kuulemiset sijoittuvat ajalle 4.9.1997–16.4.1998. Lain ensimmäisessä 
käsittelyssä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Kirsti Ala-Harja totesi 
esittelypuheenvuorossaan asiantuntijoista:  

Nämä asiantuntijat ovat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä lakiesitykseen. Toki 
kritiikkiäkin on tullut, mutta kuten sanoin, enemmän valiokunnan 
asiantuntijakuulemisen ulkopuolelta.  

                                                 
31 Ks. tavoitepykälä/ Osaamisyhteiskuntaan perusopetuksen tavoitteiden väljemmin määrittelyin – 
hallituksen esitys (HE 86/1997 vp) perusopetuslaiksi, s. 90. 
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Kuulemisissa esiin tuoduista perusopetuksen tavoitteista esitän seuraavan 
yhteenvedon: Perusopetuslain kuulemisista olen käynyt läpi hallituksen esityksestä 
perusopetuslaiksi 202 kuulemisasiakirjaa. Muutama asiantuntija ei jättänyt 
lausuntoa kirjallisena. Kuulemisasiakirjoista olen koonnut perusopetuksen 
tavoitteisiin (arvosisältöön) liittyvät lausumiset. Näissä 202:ssa (luvussa ovat 
mukana myös virkansa puolesta kuultavina olleet kirjallisen lausunnon jättäneet) 
lausumassa, jotka koskettelivat perusopetuslakia, puututtiin 76 kertaa (37,6 %) 
suoranaisesti perusopetuksen tavoitteisiin (arvosisältöön). Kuultavina olleet esittivät 
monia ajatuksia, toiveita ja vaateita, mutta jos asianomainen ei liittänyt asiaa 
tavoitepykälän (2 §) arvokeskusteluun tai siinä esiintyvään tasa-arvoon, jätin sen 
erittelyn ulkopuolelle. Esimerkki tällaisesta asiasta, joka liitettiin erittelyyn tai 
jätettiin edellä sanotun perusteella arvosisällön erittelyn ulkopuolelle, on suomi 
toisena kielenä. Jos suomi toisena kielenä -oppiaineelle vaadittiin asemaa mutta sitä 
ei liitetty arvoihin, se jäi erittelystä pois. 

Sivistysvaliokunta näyttäisi hyödyntäneen asiantuntijakuulemisten lausumia. Asiaa 
perustellaan luvussa ”Perusopetuksen tavoitteista saatujen lausuntojen sisällön 
erittely”.  

Sivistysvaliokunnan kuulemisten yhteydessä tuli esille Suomen lähihistoriaa, 
koulutuspoliittista ja yhteiskuntapoliittista analyysiä koululakimuutosten taustalta 
sekä koulun arkea ja ennusteita tulevasta (ks. liite 2: Sivistysvaliokunnan 
kuulemisissa todettua suomalaisen koulutuksen ohjauksen lähihistoriaa). Näistä 
ilmenevät asiantuntijoiden erilaiset ajattelutavat ja näkemykset mutta myös se 
yhteiskunnallinen koulutuspolitiikan tila, jossa lainsäädäntöä toteutettiin. 

 

VALIOKUNNAN KUULEMISTEN ARVOLAUSUMIEN SISÄLLÖN 
ERITTELY 
 
1. Sivistyskoulun puolesta 

Opetuksen tavoitteiden yleisempää ja pelkistetympää määrittelyä hallitus perustelee 
Ahon mukaan sillä, että perusopetuksen tavoitteet painottuvat ja muuttuvat 
yhteiskunnan kehityksen mukana ja tavoitteet yksityiskohtaisemmin määrittelee 
valtioneuvosto, Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjä. 

Sarjala (9.9.1997 - kokous 56/1997 vp) muistutti, että peruskoulua ei pidä alistaa 
pelkästään opillisten tavoitteiden saavuttamiseen tähtääväksi, sillä koulu on 
kansallisen sivistyspääoman kivijalka. Hän ei kuitenkaan määrittänyt 
sivistyspääomaa tarkemmin.  

Sivistysvaliokunta sen sijaan määritteli yleissivistyksen (SiVM 3/1998, 18), jonka 
voinee katsoa olevan lähellä ”sivistyspääomaa”:  
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Yleissivistykseen kuuluvat niin tiedolliset valmiudet kuin eettinen ja esteettinen 
herkkyys, kehittynyt tunne-elämä, havainnoimisen ja kommunikoinnin taidot, 
työnteossa tarpeelliset perustaidot sekä taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä. 

 
2. Perusopetuksen tavoitteista saatujen lausuntojen sisällön erittely 

Sivistysvaliokunnan kuulemisissa esitetyissä 76 lausunnossa puututtiin 
perusopetuksen tavoitteisiin. Seuraavassa niitä selostetaan sisällön mukaan 
eriteltynä.  

Edellä totesin, että sivistysvaliokunta näyttäisi hyödyntäneen asiantuntija-
kuulemisissa saamiaan lausuntoja mietintönsä täydentämiseksi ja jopa 
muutosehdotusten tekemiseksi perusopetuslakiin. Väitteeni perusteluksi totean 
asiantuntijalausumien yhteydessä sivistysvaliokunnan mietinnössään (SiVM 3/1998 
vp) ottaman kannan kyseiseen asiaan.  

Sisällön erittelyn teemat, jotka löytyivät edellä mainituista 76 lausunnosta, ovat 
seuraavat: 

1. tyytyväisyys tavoitteisiin 
2. tavoitteiden vajavuus ja puutteet 
3. huoli tasa-arvon toteutumisesta 
4. esitykset tavoitteisiin eli lisäykset perusopetuslain 2 §:ään 
5. lisäysesityksiä edellisen pohjalta oppiaineisiin. 
 

1. Tyytyväisyys tavoitteisiin 

Kolme valiokunnassa kuultavana ollutta ilmaisi tyytyväisyytensä perusopetuksen 
tavoitteisiin. Lähes 2/3:ssa lausunnoista ei tavoitteisiin puututtu. Se voitaneen 
tulkita myös tyytyväisyydeksi; ainakaan tavoitteet eivät olleet niin poikkeavat, että 
ne olisivat saaneet aikaan niihin puuttumisen. 

2. Tavoitteiden vajavuus ja puutteet 

Valiokunnan kuulemista eri taustaryhmiä edustavista asiantuntijoista 13 ilmaisi 
huolen tavoitteiden epämääräisyydestä, riisumisesta tai puutteellisuudesta. ”Hyvän 
ihmisen” määritteleminen koettiin moniselitteiseksi, kulttuuri- ja arvosidonnaiseksi 
ja siitä esitettiin myös luopumista. (Luvussa 4.1.6.1 Hallituksen esityksen 
tavoitteiden pelkistetymmän määrittelyn ongelmia on jo eritelty toisessa 
merkityksessä tähän teemaan liittyviä sivistysvaliokunnan saamia lausuntoja.)  

Jyrkimpiä lausuntoja olivat väitteet, että perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet 
tämän lain hyväksymisen jälkeen puuttuvat, tavoitteita ei käytännössä ole tai ne 
ovat hyvin ylimalkaisia. Tasa-arvon edistämistä ja elinikäisen koulutuksen 
valmiuksien, kuten ikäkauden huomioon ottamista voi erään kuullun lausunnon 
perusteella pitää opetusta ohjaavina seikkoina. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998: Valiokunta muutti perusopetuslakiehdotuksen 
tältä osin ja poisti ilmaisun ”hyvä ihminen”. 



112 

Akatemiaprofessori Lea Pulkkinen (11.9.1997 - kokous 58/1997 vp) totesi, että 
peruskoulu ei ole saavuttanut eduskunnan sille asettamia kasvatustavoitteita 
(tarkoittaen mahdollisesti varhaisnuorten alkoholin käyttöä ja tupakointia, jotka hän 
totesi kansainvälisten vertailujen valossa hälyttäviksi, sekä lasten 
mielenterveysongelmien suurta määrää). Hän valitti sitä, että perusteluista puuttuvat 
näkemykset siitä, miten oppilaat voisivat kasvaa hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi 
ja yhteiskunnan jäseniksi. Pelkkä opillinen tieto ei valmista elämään tulevaisuuden 
yhteiskunnassa, eikä se riitä kulttuuriperinteiden siirtämiseksi. Tasapainoisen 
ihmisen tavoite ei voi toteutua ilman, että tuetaan lapsen kognitiivisen puolen 
lisäksi myös sosiaalista, emotionaalista, fyysistä ja henkistä puolta. Nykyinen 
elämäntavan muutos johtaa sisällöllisesti kapenevaan ja viihdepainotteiseen 
suuntaan, lisäksi paljon tiedollista hallintaa vaativa informaatioteknologia 
voimistuu.  

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 17, 28: Valiokunta painotti kokonais-
persoonallisuuden kehittymistä. 

 
”Tavoitteiden pelkistetympi määrittely mahdollistaa säädettyjen yleisten 
tavoitteiden puitteissa perusopetuksen tavoitteiden painottumisen ja muuttumisen 
yhteiskunnan kehityksen mukana” -lauseen muotoiluksi Uusikylä (17.9.1997 – 
kokous 62/1997 vp) teki ehdotuksen: ”Opetus on kasvatusta, jossa tuetaan jokaisen 
kasvua itseään toteuttavaksi, aktiiviseksi, sosiaalisesti vastuulliseksi ja luovasti 
kykyjään käyttäväksi yhteiskunnan jäseneksi.” Itsensä toteuttaminen yksilönä ja 
yhteisöllisen vastuun tunteminen kuuluvat molemmat ihmisyyteen. Yksilön 
kehityksen kannalta on ratkaisevaa se, miten koulutus kohtelee häntä ihmisenä, 
persoonana. Jokaisen oppilaan ihmisarvon mukainen ja kannustava kohtelu ja 
positiivisen ja realistisen minäkuvan luominen olisivat yksilöiden onnellisen elämän 
ja terveen yhteiskunnan rakentumisen perusaineksia. ”Poliittiset ja maailman-
katsomukselliset näkemykset ja niihin kytkeytyvät ihmiskuva ja arvot ratkaisevat 
jokaisen poliitikon, virkamiehen ja kansalaisen kannan koulutusta koskeviin 
organisatorisiin kysymyksiin ja koululain yksityiskohtiin. Opetuksen puitteiden 
järjestäminen ei kuitenkaan ole pelkästään politiikan käsittein ratkaistava kysymys. 
Tarvitaan annos kasvatusfilosofista arvopohdintaa ja pedagogista asiantuntemusta. 
Päättäjien olisi syytä pohtia, mikä on ihminen.” (Huomautus: Sosiaalinen 
vastuullisuus tulisi määritellä aivan kuten alkuperäinen hallituksen esityksessä 
käytetty käsite ”hyvä ihminen”.)  

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 17, 32: Valiokunta määritteli, että 
sivistyksen pohjana on käsitys ihmisestä, joka järkensä ja omantuntonsa perusteella 
tekee persoonallisia ratkaisuja ja valintoja. Hän on kriittinen ja vahvan moraalisen 
identiteetin omaava kansalainen, jolla on järjen lisäksi myös tahto hyvään ja halu 
parantaa sekä itseään että yhteiskuntaa. Valiokunta korosti yksilön asemaa 
yhteiskunnan jäsenenä sekä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kytkeytymistä 
toisiinsa ja samanaikaista vaikuttamista, itsetunnon merkitystä ja ihmisarvoa 
eettisen pohdinnan lähtökohtana. 
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Johtaja Jouni Välijärvi (9.2.1998 - kokous 100/1997 vp) esitti kysymyksen: ”Mitä 
tarkoitusta varten peruskoulutusta yhteiskunnassa ylipäätänsä järjestetään sekä 
millaista lasten kasvua ja oppimista 2000-luvun perusopetuksella halutaan tukea?” 
Välijärvi toivoi lain perusteluissa otettavan selkeämmin kantaa siihen, mitä arvoja 
palvelemaan perusopetuksen lisääntyvää väljyyttä toivotaan käytettävän. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 17, 28: Valiokunta muutti tavoitepykälän 
ja määritti opintojen tehtäväksi sivistystehtävän – koulun tulee olla 
perusolemukseltaan sivistyskoulu ja kokonaisvaltaisesti kehittää 
kokonaispersoonallisuutta pyrkimyksenä tasapainoinen ja ehyt persoona, joka 
ymmärtää vastuunsa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa ja jotka huolehtivat 
kansallisen kulttuurin edistämisestä ja kansallisista arvoista. Valiokunta määritti 
kansalliset arvot. 

 
Apulaisprofessori Hytönen (9.10.1997 - kokous 72/1997 vp) asetti oppi-
velvollisuuskoulussa talouden intressin edelle demokraattisen yhteiskunnan. 
Vanhemmat ja kasvattajat eivät voi antaa lapsilleen demokraattista yhteiskuntaa. 
Tulevien kansalaisten on kasvettava demokraattiseen elämäntapaan hyväksymällä 
se omakseen. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 18: Valiokunta määritteli sivistyneen 
yhteiskunnan perustuvan muun muassa demokratiaan. 

 
3. Huoli tasa-arvon toteutumisesta 

Aho (4.9.1997 - kokous 54/1997 vp) pohti lausumassaan tasa-arvoajattelun 
muutosta:  

Peruskoulu-uudistuksen alkuvuosina pyrimme koulutuksellisen tasa-arvon 
voimistamiseen siten, että eriyttämisratkaisut haluttiin siirtää mahdollisimman 
myöhäiseen vaiheeseen, jotta kotien ja vanhempien erilaiset edellytykset tukea 
lastensa opiskelua vaikuttaisivat mahdollisimman vähän oppilaan jatko-opintojen 
valintaan. Nyt tasa-arvon katsotaan parhaiten toteutuvan, kun oppilas voi jo 
varhaisessa vaiheessa käyttää hyväksi valinnanvapautta ja rakentaa omia kykyjään 
ja harrastuksiaan vastaavan opiskeluohjelman. 

 
Tasa-arvo eri muodoissaan oli se asia tavoitteissa, johon suurin osa 
sivistysvaliokunnan kuulemista asiantuntijoista puuttui – 37 eli 18,6 % 
perusopetuslaista annetuista lausunnoista ja 50 % perusopetuslain tavoitteista 
annetuista lausunnoista käsitteli tasa-arvoa. Olen ryhmittänyt tasa-arvokannanotot 
kielen, vammaisuuden, opettajien kelpoisuuden ja koulutuksellisen 
yhdenvertaisuuden perusteella. 

3a. Kieli ja tasa-arvo 

Suomi toisena kielenä -aseman huomioiminen tuli kieleen puuttuneissa 12 
lausunnossa useimmin esille (kuusi lausuntoa). Kaksikielisyys yleensä ja valmius ja 
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tasa-arvoinen asema elää suomalaisessa yhteiskunnassa myös maahanmuuttajana 
olivat lausuntojen aiheina. Parissa lausunnossa vaadittiin saamen kielen ja yhdessä 
viittomakielen aseman vahvistamista. 

3b. Vammaisuus ja sairaus ja tasa-arvo 

Sivistysvaliokunnan kuulemien seitsemän henkilön toiveena oli tarvittavien 
resurssien turvaaminen vammaisten ja sairaiden opiskeluun yhdenvertaisina 
ikätovereiden kanssa.  

3c. Opettajien kelpoisuus ja tasa-arvo 

Viidessä lausunnossa pohdittiin oppilaiden tasa-arvoa opettajien pätevyyksien ja 
pätevyysvaatimusten kannalta. 

3d. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Koulutuspalvelujen yhdenvertaisuuden toteutumista maan eri osissa epäili 
seitsemän asiantuntijaa ja 16 pelkäsi kuntien erilaisten resurssien ja voimavarojen 
tai niukan taloudellisen tilanteen vaarantavan koulutuksellisen tasa-arvon. Lain 
tasa-arvolausumaa haluttiin tarkentaa niin, että siinä säädettäisiin alueellisesta, 
sosiaalisesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp: Sivistysvaliokunta huomioi tasa-arvon ja 
lisäsi uuden 3 momentin perusopetuslain 2 §:ään: ”Opetuksen tavoitteena on lisäksi 
turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.”  

 
4. Esityksiä tavoitteisiin eli lisäysehdotuksia perusopetuslain 2 §:ään 

Muun muassa seuraavia lisäyksiä esitettiin perusopetuslain tavoitteiksi: 

4a. Kasvatusta monikulttuurisuuteen ja kansainvälisen yhteistyön valmiuksien 
saamista esitettiin muutamassa lausunnossa. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 28: Valiokunta totesi, että 
persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen kuuluvat kansainvälisen 
yhteistyön ja rauhanedistämisen ja monikulttuurisen yhteistyön kannalta 
tarpeelliset valmiudet. 

4b. Suvaitsevaisuutta esitettiin samoin muutaman kerran perusopetuslain 
tavoitteeksi. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 17: Valiokunta määritti 
suvaitsevaisuuden yhdeksi kansallisista arvoista.  

4c. Valmiudet tieto- ja sivistysyhteiskunnan jäsenyyteen oli kahdessa lausunnossa 
esitetty lisäys.  

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 18: Valiokunta esitti, että jopa 
valiokunnan mietinnön läpäisevänä periaatteena on määrätietoinen kehitys kohti 
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sivistys- ja osaamisyhteiskuntaa. Tietoyhteiskunta ei ole valiokunnan mielestä 
riittävä tavoite, koska tietoa tärkeämpää on tiedon käyttö ja hallinta. 

4d. Elinympäristön ja luonnon suojelemisen valmiuksien saavuttaminen  

-tavoitteen esitti Biologian ja maantieteen opettajien liitto (9.12.1997 - kokous 
100/1997 vp).  

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 17: Valiokunta toteaa, että koulun 
kasvatustavoitteena ovat tasapainoisen ja ehyen persoonan omaavat nuoret, jotka 
ymmärtävät vastuunsa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa. 

 
4e. Sivistynyt ihminen 

Muutamat lausunnonantajat totesivat sivistyksen olevan arvo sinänsä, ja jotkut 
pohtivat sivistyksen laaja-alaisuuden tarvetta tulevaisuudessa. Kolmen 
lausunnonantajan käsitykset asiasta olkoot esimerkkeinä. Ylijohtaja Kalevi Kivistö 
(25.91997 - kokous 66/1997 vp) esitti, että elämän arvopohjaa ja maailmankuvaa 
rakentavien katsomusaineiden merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun tarvitaan 
kykyä ehjän maailmankuvan ja -katsomuksen rakentamiseen erilaisten katsomusten 
ja arvojen lisääntyvässä moninaisuudessa ja lisääntyvän informaation 
jäsentämisessä. Arkkipiispa John Vikström (24.9.1997 - kokous 65/1997 vp) lausui, 
että sisäisen ihmisen persoonallisuuskasvatus on tärkeää seuraavalla vuosisadalla. 
Ulkoisesti muuttuva elämä vaatii sisäistä mielenrauhaa ja identiteettiä. Opetuksessa 
tulee pyrkiä sivistykseen, joka laajapohjaisuuden lisäksi on syvää ja jossa tietyt 
perusarvot muodostavat yhdistävän lenkin. Valtiollisten ja muiden siteiden 
heiketessä lankeaa sivistykselle suurempi koossapitävä merkitys. Sivistys on 
päämäärä myös itsessään kuten ihminen. Kouluasiainsihteeri Holma oli sitä mieltä, 
että laaja-alaiseen sivistykseen kuuluu uskonnollinen sivistys. Murrosvaiheessa 
tarvitaan kasvatusta, joka auttaa rakentamaan oman elämän hallintaa ja kestävää 
arvopohjaa. Uskonnollisen sivistyksen tarve korostuu kansainvälistymisen ja 
monikulttuuristumisen ja moniarvoisuuden sekä moniuskontoisuuden myötä.  

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 18: Koulujen arvo-pohdintaan kuuluu 
myös ihmisen suhde uskontoon. (Ks. edellä valiokunnan määrittämä 
yleissivistys ja ihmiskäsitys.) Myös 2 pykälän 2 momenttia korjattiin 
”sivistyksellä” siten, että opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta 
yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin 
kehittää itseään elämänsä aikana. 

 
4f. Hyväkuntoisuus, terveys, toimintakykyisyys haluttiin lisätä tavoitteiksi yhteensä 
12 kertaa.  

Pykälän 1 momenttiin esitettiin erilaisia vaihtoehtoja, joista seuraavassa kaksi: 
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Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista 
hyviksi, tasapainoisiksi, psyykkisesti ja fyysisesti terveiksi ja toimintakykyisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille näissä asioissa tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi, 
terveiksi ja toimintakykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 28: Valiokunnan mukaan 
hyväkuntoisuus, samoin tasapainoisuus ja terve itsetunto ovat perusopetuksen 
tavoitteita. 

4g. Muiden arvo-ominaisuuksien lisäysehdotukset 

Esimerkiksi seuraavanlaisia ominaisuuksia esitettiin tavoitteiksi: vastuullisuus, 
sosiaalisuus, työskentelytaidot, siveellisyys, hyvät tavat, tasapainoisuus, avoimuus, 
oppimishalu, vuorovaikutustaidot. Myös kansallisia arvoja kaivattiin.  

Yksityiskoulujen liiton puheenjohtaja, rehtori Hannu Karvonen ja toiminnanjohtaja, 
rehtori Aki Holopainen (20.11.1997 - kokous 91/1997 vp) kyselivät sitä, onko 
opetuksen tavoitteista viisasta jättää pois edellisessä laissa mainitut tavoitteet: 
siveellisyys, hyvät tavat, tasapainoisuus, kansalliset arvot ja niin edelleen, sillä 
voidaan tulla sellaiseen tilanteeseen, jossa ei enää osata määritellä laissa todettua 
”hyvää ja tasapainoista”. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp: Valiokunta totesi mietinnössään perus-
opetuksen tavoitteiden sisältävän mainitut peruskoululain tavoitteet. 

5. Lisäysesityksiä edellisten pohjalta oppiaineisiin 

Neljä asiantuntijaa, esimerkiksi dekaani Pauli Vuolle ja puheenjohtaja Pertti Helin 
Suomen Liikunnanopettajain Liitosta (9.12.1997 - kokous 100/1997 vp), esitti 
oppiaineeksi terveystietoa, jotta voidaan edistää tavoitteeksi ehdotettua terveyttä, 
koska tutkimustulokset kertovat nuorten lisääntyneestä päihteiden käytöstä sekä 
nuorten liikennetapaturmien ja mielenterveysongelmien lisääntymisestä. Suomea 
toisena kielenä esitettiin myös oppiaineluetteloon. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp: Tässä vaiheessa lainsäätäjä ei lisännyt 
ko. aineita oppiaineisiin. Terveystiedon lisäys oppiaineisiin tapahtui 1.8.2001 
lakimuutoksella 453/2001. 

4.1.6.4 Arvojen määrittyminen sivistysvaliokunnan kokouksessa 27.5.1998 

Kokouksessa 27.5.1998 (kokous 57/1998 vp) käytiin yleiskeskustelu 
perusopetuslaista. Tämän jälkeen käydyssä yksityiskohtaisessa käsittelyssä 
lakiehdotukseen tehtiin yhdeksän muutosta hallituksen esitykseen. Toinen pykälä (2 
§) muutettiin edustaja Aino Suholan (kesk) esityksestä yksimielisesti siten, että 1 
momentissa ilmaus “kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi” korvattiin ilmauksella “kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen” ja 2 momenttiin lisättiin sanan “edistää” jälkeen sanat 
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“sivistystä ja” (ks. luvun lopussa otsikko ”Tavoitepykälän muoto”). Täysistunnossa 
10.6.1998 edustaja Suholan (54. PTK 83.1998) vastatessa edustaja Irina Krohnin 
kyselyyn (52. PTK 83.1998) siitä, miten kasvua ihmisyyteen arvioidaan, edustaja 
Suhola totesi: ”Jos tunnustetaan se, että on olemassa myös näkymätön maailma ja 
määrittelemätön maailma, niin se opetus on onnistunut.”  

Puheenjohtaja Ala-Harja (kok) esitti varapuheenjohtaja Gustafssonin (sd) 
kannattamana uutta 3 momenttia samaan pykälään 2. Momentti kuuluu: “Opetuksen 
tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan 
alueella.” Edustaja Takkula (kesk) edustaja Päivi Räsäsen (skl) kannattamana 
ehdotti, että momentti hyväksyttäisiin ilman sanaa “riittävä”. Valiokunta hyväksyi 
yksimielisesti, että momentti lisätään pykälään. Suoritetussa äänestyksessä 
valiokunta hyväksyi äänin 10–4 uuden momentin puheenjohtaja Ala-Harjan 
ehdottamassa muodossa.  

Perusopetuslain pykälät, joita sivistysvaliokunnan tekemät muutokset koskivat, ovat 
seuraavat: 2, 21, 36, 37, 42, 46, 47, 50 ja 51. Kokouksessa 28.5.1998 (kokous 
58/1998 vp) jatketussa perusopetuslain 1. käsittelyn yksityiskohtaisessa käsittelyssä 
tehtiin vielä muutoksia pykäliin 6, 17, 28 ja 30 eli neljä muutosta. Täten 
sivistysvaliokunta teki lakiehdotukseen 13 muutosta. Lakiehdotuksen 1. käsittely 
todettiin päättyneeksi. Samassa kokouksessa merkittiin saapuneiksi 
opetusministeriön kommentit useisiin lakialoitteisiin.  

Valiokunta jatkoi perusopetuslain 2. käsittelyä yksityiskohtaisella käsittelyllä 
2.6.1998 (kokous 61/1998 vp) jaetun mietintöluonnoksen pohjalta avoinna olevien 
pykälien osalta. Niihin tehtiin vielä kolme muutosta; muutokset koskivat pykäliä 31 
(maksuttomasta kouluateriasta), 49 (lain voimaantulosta) ja 53 (henkilöstön 
siirtymisestä). 

Valiokunnalle jaettiin kokouksessa 4.6.1998 (kokous 63/1998 vp) uusi, kaikki 
lakiehdotukset sisältävä mietintöluonnos. Sivistysvaliokunta täsmensi vielä tässä 
kokouksessa mietintöään koulutuksen tarkoituksen osalta. Sivistystä ja 
kasvatustavoitteita kansallisine arvoineen sekä ihmiskäsitystä selvittävät toinen ja 
kolmas kappale hyväksyttiin lopullisessa muodossaan.  

Sivistysvaliokunnan mietinnön sivun 18 toisen kokonaisen kappaleen kolmas virke 
hyväksyttiin seuraavassa muodossa: ”Keskeinen arvokeskustelun peruslähtökohta 
on ihmisten välinen tasa-arvo iästä, sukupuolesta, alkuperästä tai varallisuudesta 
riippumatta.” 

Sivun 18 kolmas kokonainen kappale poistettiin. Sivulle 18 riviotsikon 
”Uudistuksen tavoitteet” eteen lisättiin uusi luku ”Kohti sivistykseen perustuvaa 
osaamisyhteiskuntaa”, joka kuuluu seuraavasti: ”Eduskunta on käsitellessään 
keväällä 1997 valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa määritellyt kaiken toiminnan 
lävistävät neljä menestystekijää: viisas vaikuttaminen globaalistumiseen, tiedon ja 
teknologian täysimääräinen hyväksikäyttö, ihmisyys ja innovaatiot sekä asioiden ja 
elämän hallinta. Myös näiden kaikkien menestystekijöiden keskeinen perusta on 
osaaminen.” 
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Koulutusta koskevan lainsäädännön ja sivistysvaliokunnan mietinnön läpäisevänä 
periaatteena valiokunta korostaa määrätietoista kehitystä kohti osaamisyhteiskuntaa. 
Tietoyhteiskunta ei valiokunnan mielestä ole riittävä tavoite, sillä saatavilla olevaa 
tietoa vielä tärkeämpi on tiedon hallinta ja sen käyttö siten, että tieto muokkautuu 
kaikkien suomalaisten aktiivisessa käytössä olevaksi henkiseksi pääomaksi ja 
osaamiseksi. Yhteiskunnan muutoksesta aiheutuvaan laajaan ja jatkuvaan 
oppimisen tarpeeseen voidaan vastata vain edistämällä ihmisten oppimista heidän 
kaikissa elinympäristöissään: oppilaitosten lisäksi työssä, yhdistystoiminnassa, 
kotona ja harrastuksissa. Vastaavasti laajentuu koulutuspolitiikan ja muiden 
oppimiseen vaikuttavien politiikan lohkojen työvoima-, elinkeino- ja 
sosiaalipolitiikan näkökulma oppimisen edistämispolitiikaksi. Ihmiset ovat 
valiokunnan mukaan jatkuvasti uudessa, uutta oppimista ja uudistuvaa pätevyyttä 
vaativassa tilanteessa. Yhteiskunnan ja työelämän nopea muuttuminen, väestön 
keski-iän kohoaminen ja korkea rakenteellinen työttömyys tuovat mukanaan 
eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, ellei niitä vastaan määrätietoisesti toimita. 
Valiokunta korostaa, että elinikäinen oppiminen on tämän lainsäädännön läpäisevä 
tavoite ja myös kansallinen strategia, jonka avulla Suomi kehittyy 
osaamisyhteiskunnaksi. Tälle kehitykselle koulutuksen lainsäädännön 
kokonaisuudistus luo hyvän perustan.  

Kokous totesi lisäksi, että lakialoite 59/1997 vp oli tullut 1. lakiehdotuksen 
yksityiskohtaisessa käsittelyssä hylätyksi. Muut lakialoitteet ja toivomusaloitteet 
valiokunta päätti yksimielisesti hylätä. Valiokunta muotoili 20 lausumaehdotusta. 

Asian ratkaiseva käsittely todettiin sivistysvaliokunnan osalta loppuun käsitellyksi. 
Valiokunta teki pitkän, monipuolisen ja perusteellisen valmistelun (kuulemiset, 
kirjalliset lausunnot, muistiot, koululainsäädäntöön liittyvät asetusluonnokset ja 
luonnokset, oppiaineiden nimien muutosesitykset, valiokuntien lausunnot, 
käsitteiden täsmennys). 32 Valiokunta käytti aikaa ja asiantuntemusta ja muokkasi 
huolellisesti kasvatukseen liittyviä käsitteitä. Yhtenä osatekijänä perusopetuslain 
tavoitteiden tarkentamiseen ja selkeyttämiseen lienee ollut se seikka, että 
sivistysvaliokunnan silloisista 17 jäsenestä opetustoimen piiriin voi lukea 
kuuluviksi seitsemän 

4.1.6.5 Vastalauseet 

Oppositio esitti vain kolme vastalausetta; edustajat Risto Kuisma (rem), Päivi 
Räsänen (skl) yhdessä Hannu Takkulan kanssa (kesk) sekä neljä keskustan 

                                                 
32 Seuraavassa on määrällistä yhteenvetoa perusopetuslain ja siihen liittyvien asioiden käsittelystä 
sivistysvaliokunnassa: 
- käsittelyaika: kaksilla valtiopäivillä yhteensä noin vuosi  
- käsittelykertoja noin 70 
- kuulemisten lausuntoja 202 
- saatuja kirjallisia lausuntoja 6 kpl  
- saatuja kirjeitä ja viranomaisten muistioita toistakymmentä 
- useita asetusluonnoksia. 
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edustajaa, Ossi Korteniemi, Aino Suhola, Anu Vehviläinen ja Liisa Hyssälä jättivät 
vastalauseet. 

Edustaja Kuisma esitti vastalauseessaan lähinnä kolme seikkaa. Näistä kaksi koski 
perusopetusta: lainsäädäntöä ei ole rakennettu lapsia varten, vaan järjestelmän ja 
opettajien näkökulmasta, ja uudistuksessa on vaihtoehtoisten koulujen ja opintojen 
mahdollisuus tosiasiassa kaventunut. Muissa muutosehdotuksissa edustaja Kuisma 
sanoi olevansa edustaja Räsäsen vastalauseiden kannalla.  

Kansanedustajat Päivi Räsänen ja Hannu Takkula tähdensivät valiokunnan 
parantaneen hallituksen esitystä joiltain osin. Tällaisena parannuksena he 
mainitsevat päivänavausten säilymisen lukioissa ja laajentamisen ammatillisiin 
kouluihin. Tämä mahdollistaa heidän mukaansa kristillisiin arvoihin pohjautuvaan 
kulttuuriperintöön perehtymisen ja elämän peruskysymysten pohtimisen. Edustajat 
Räsänen ja Takkula puuttuivat vastalauseessaan seuraaviin ongelmakohtiin: kuntien 
nykyisiin ja tuleviin rahoitusvaikeuksiin, suunnitelmien mukaisen esiopetuksen 
toteuttamatta jäämiseen, opettajien lomautuksiin, opetusryhmäkokojen ohjauksen 
puutteeseen uhkana tasa-arvolle, alle 9-vuotiaiden koululaisten koulukuljetusten 
turvaamiseen kolmen kilometrin matkalta ja koulun toiminnallisten iltapäivien 
tarpeeseen. Valiokunnan mietinnössä esitetty muotoilu opetuksen tavoitteista ”tukea 
oppilaan kasvua ihmisyyteen” jää edustajien Räsänen ja Takkula mukaan 
ilmaisultaan määrittelemättömäksi ja tyhjäksi. ”Ihmisyys voi olla eettisessä 
mielessä niin hyvää kuin pahaa. Eettisesti vastuukykyinen ihmisyys ja yhteiskunnan 
jäsenyys ovat sen sijaan selkeitä ja laajalti hyväksyttyjä tavoitteita 
perusopetuksessa.” Eettisesti vastuukykyisen ihmisyyden puutteen edustajat 
Räsänen ja Takkula korjaisivat seuraavalla muotoilulla: ”Tässä laissa tarkoitetun 
opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua eettisesti vastuukykyiseen 
ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa…” Kyseiset edustajat 
poistaisivat myös 2 momentista sanat ”elämänsä aikana” ja 3 momentista sanan 
”riittävä”. Vielä kyseiset edustajat esittivät vastalauseen epätasa-arvon välttämiseksi 
kouluvalinnassa. Oppilaiden oikeus valita koulu tulisi tapahtua Takkulan ja Räsäsen 
mukaan arvonnan, ilmoittautumisjärjestyksen tai kodin läheisyyden perusteella. 

Suomen keskustan sivistysvaliokunnan jäsenet Ossi Korteniemi, Aino Suhola, Anu 
Vehviläinen ja Liisa Hyssälä totesivat vastalauseensa alussa, että opetusministeriö 
antoi lakiesityksen vuoden myöhässä aiotusta, mutta valiokunta on saanut siitä 
huolimatta mietinnön valmiiksi aikataulussa. Nyt kuitenkin opetusministeri on 
toimittanut valiokunnalle vaatimuksen lakien voimaantulon lykkäämisestä 
vaiheessa, jolloin mietintö on lähes valmis. Edustajat vaativat oppimisen tavoitetta, 
lasten ja nuorten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen, tavoitteeksi myös lukiolakiin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta. 
Sivistysvaliokunta oli hyväksynyt tavoitteen vain perusopetuslakiin. Mainitut 
vastalauseen tekijät puuttuivat myös muun muassa ristiriitaan perusoikeuksien ja 
taloudellisten voimavarojen suhteessa eli tavoitteet kontra käytäntö -ristiriitaan ja 
vaativat samaa kuin edustajat Räsänen ja Takkula eli ”riittävä”-sanan poistamista 
yhdenvertaisuuden edestä. Keskustan kansanedustajat vaativat lisäksi maksutonta 
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esiopetusta ja tarkennusta koulun valintaan, sen ottamisperiaatteisiin sekä 
erityisopetuksen, tukiopetuksen ja opinto-ohjauksen järjestämiseen. 

Sivistysvaliokunnan 97-sivuinen mietintö (SiVM 3/1998) valmistui 4.6.1998. 

 
Tavoitepykälän muoto 
Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 
vp: 
 
2 § 
Opetuksen tavoitteet 
 
Tässä laissa tarkoitetun opetuksen ta-
voitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti 
vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille 
elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on 
osana varhaiskasvatusta parantaa las-
ten oppimisedellytyksiä. 
  Opetuksen tulee edistää sivistystä ja 
tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 
oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen ja muutoin kehittää 
itseään elämänsä aikana. 
 Opetuksen tavoitteena on lisäksi 
turvata riittävä yhdenvertaisuus 
koulutuksessa 
koko maan alueella. 

Hallituksen esitys 87/1997 vp: 
 
 
 

2 § 
Opetuksen tavoitteet 
 
Tässä laissa tarkoitetun opetuksen ta-
voitteena on tukea oppilaiden 
kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi 
sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen 
tavoitteena on osana 
varhaiskasvatusta parantaa lasten 
oppimisedellytyksiä. 
  Opetuksen tulee edistää tasa-arvoi-
suutta yhteiskunnassa sekä 
oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen ja muutoin kehittää 
itseään elämänsä aikana. 
 
 
 

4.1.6.6 Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp) ja hallituksen esityksen 
(HE 86/1997 vp) vertailua 

Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään (SiVM 3/1998) voimakkaan kannanoton 
opetuksen sivistystehtävän ja oppilaiden kokonaispersoonallisuuden kehittämisen 
puolesta. Valiokunta kritisoi hallituksen esitystä kansallisen sivistyskäsityksen 
puutteesta ja määritteli sen itse. Sivistysvaliokunnan mukaan sivistyksen pohjana on 
käsitys ihmisestä, joka tekee persoonallisia ratkaisuja ja valintoja järkensä ja 
omantuntonsa perusteella. Tällainen ihminen on kriittinen, vahvan moraalisen 
identiteetin omaava kansalainen, jolla on järjen lisäksi tahto hyvään ja halu parantaa 
sekä itseään että yhteiskuntaa. Koulutuksen tehtävänä on kasvattaa ihmiselle 
sellainen itsetunto, että hän pystyy myös asettamaan itselleen rajoja. 
Yleissivistykseen kuuluvat sivistysvaliokunnan mukaan sekä tiedolliset valmiudet 
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että eettinen ja esteettinen herkkyys, kehittynyt tunne-elämä, havainnoimisen taito, 
kommunikoinnin taito, työnteon perustaidot ja valmiudet toimia yhteiskunnan 
jäsenenä. Sivistynyt yhteiskunta perustuu valiokunnan käsityksen mukaan 
sosiaaliseen kiinteyteen, demokratiaan ja keskinäiseen solidaarisuuteen. Valiokunta 
lisäsi sivistyksen edistämisen tavoitepykälän 2 momenttiin ja kolmannen momentin 
turvaamaan koulutuksen yhdenvertaisuutta koko maassa. 

Hallitus ei sivistysvaliokunnan mukaan perustele opintojen yhteiskunnallista 
tehtävää sivistystehtävän näkökulmasta vaan ennemmin välineellisillä arvoilla. 
Tietoyhteiskunta ei ole valiokunnan mielestä riittävä tavoite, vaan koulutusta 
koskevan lainsäädännön periaatteena tulee korostua määrätietoinen kehitys sivistys- 
ja osaamisyhteiskuntaan, jolloin tietoa tärkeämpää on tiedon hallinta ja sen käyttö 
kaikkien suomalaisten henkiseksi pääomaksi ja osaamiseksi.  

Varjo (2007, 228) toteaa, että sivistysvaliokunta aloitti mietintönsä pohtimalla 
laajasti koulutuksen arvopohjaa ja laajentaen hallituksen näkemystä yrittämällä 
etsiä syvempiä eettis-moraalisia merkityksiä samoin kuin Holkerin hallituksen 
koulutuspoliittisen selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä. Vuonna 1990 
koulutuspoliittista selontekoa koskevassa mietinnössä oli kiistaa hänen mukaansa 
herättänyt lausuma koulun kasvatustavoitteista ja niihin liittyvästä kansallisten 
arvojen luettelosta (humanistinen ja kristillinen perinne, kodin arvostaminen ja työn 
kunnioittaminen). 

Koulutuksen tärkeä tarkoitus sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan on hyvä 
lähimmäisyys toinen toiselleen kansallisen kulttuurin ja kansallisten arvojen 
pohjalta. Kansallisia arvoja valiokunnan mukaan ovat humanistinen ja kristillinen 
perinne, kodin arvostus, työn kunnioittaminen, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys. 
Nämä arvolähtökohdat valiokunta toteaa kestäviksi myös uudella vuosi tuhannella. 
Valiokunta muutti hallituksen esityksen tavoitepykälän kasvatus-tavoitteita: 
hallituksen esityksen ”oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja 
yhteiskunnan jäseniksi” mietinnössä muotoon ”kasvu ihmisyyteen ja eettisesti 
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen”. 

Valiokunta pohti sivistystä, kasvatusta ja arvoja eri näkökulmista korostaen useaan 
otteeseen persoonallisuuden kaikinpuolista kehittymistä. Koulujen arvoperustan 
täsmentämisessä keskeisenä työvälineenä valiokunta pitää eettistä pohdintaa. 
Sivistysvaliokunta sanoo nykyisten arvojen aineksien nousevan klassisista 
perusarvoista sekä ihmisarvon ja elämän kunnioittamisesta. Keskeinen 
arvokeskustelun lähtökohta on ihmisten välinen tasa-arvo sukupuolesta, iästä, 
etnisestä alkuperästä ja varallisuudesta riippumatta. Keskeisiä tekijöitä arvopohjan 
rakentamisessa ovat myös kestävän kehityksen edistäminen, kulttuuri-identiteetti, 
monikulttuurisuus, kansainvälistyminen, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen ja kansalaisyhteiskunnan jäseneksi kasvaminen. 

Sivistysvaliokunnan määrittämät opetuksen tavoitteet (arvosisältö) sisältävät muun 
ohella hallituksen esityksen kasvatustavoitteina mainitut siveellisyyden ja hyvät 
tavat sekä tasapainoisuuden, hyväkuntoisuuden, vastuuntuntoisuuden, terveen 
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itsetunnon, itsenäisyyden, luovuuden, yhteistyökykyisyyden ja rauhantahtoisuuden. 
Valiokunta on määrittänyt hallituksen kanssa samat tavoitteet: persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-
opintojen, elinympäristön ja ympäristönsuojelun, kansallisten arvojen ja kulttuurin 
sekä kansainvälisen yhteistyön ja rauhanedistämisen kannalta tarpeelliset 
valmiudet. (SiVM 3/1998 vp s. 28 ja HE 86/1997 vp s. 53.) 

Koulutuksen järjestäjän vapauden ja vastuun lisäys koululainsäädännössä oli 
sivistysvaliokunnan mukaan hallitukselta oikeansuuntainen korostus. 
Sivistysvaliokunta tähdensi säädösten väljentämisen tarkoituksenmukaisuutta 
koulujen opetustyön uudistamiseksi; monipuoliset ja itsenäistävät opiskelutaidot 
eivät voi kehittyä tiukasti säädellyissä koulutuksen rakenteissa. Kouluilla tulee olla 
mahdollisuus kehittää opetusta paikallisia vaatimuksia ja painotuksia sekä 
oppilaiden tarpeita vastaavaksi. Sivistysvaliokunta huomioi samalla, että 
lainsäädännön väljentämisestä seurauksena voi olla eriarvoistumisen vaara. 
Valiokunta viittasi Suomen kansainvälisesti poikkeuksellisen pieniin koulujen ja 
alueiden välisiin eroihin oppimistuloksissa ja totesi valtakunnallisen jatkuvan 
arvioinnin tärkeyden oppimisen tuloksellisuuden seurannassa. (SiVM 3/1998 vp s. 
27–28.) 

Professori Sirkka Ahosen (2003, 196–197) mielestä vuoden 1998 perusopetuslaki 
höllensi valtion valvovaa otetta antamalla koulutuksen järjestelyn ja sisällön 
päätösvaltaa koulutuksen järjestäjille, mutta samalla kansanedustuslaitos otti 
takaisin osan koulutusvaltaa (muun muassa edellyttämällä valtioneuvostolta 
koulutuspoliittista selontekoa), joka oli 1980-luvulla siirtynyt virkamiehille; 
kansalaisyhteiskunta pääsi mukaan koulu-uudistukseen sivistysvaliokunnan 
järjestämän laajan kuulemisen ansiosta. 

Lisänäkökulmia käsittelyyn 

Lainsäädäntöprosessin aikana lausunnoissa, kirjeissä ja yhteydenotoissa tuli esille 
monenlaisia eturistiriitoja opettajaryhmien, erilaisista maailmankatsomuksista 
lähteviä ideologioita edustavien ja muiden eturyhmien välillä.  

Parlamentaarisessa työskentelyssä voittaa se mielipide, joka saa eniten ääniä, ei 
välttämättä se mielipide, joka olisi lapsen ja kasvatuksen kannalta paras. Nykyisin 
korostetaan tasa-arvoa, mutta kasvatuksessa, sen tavoitteita asetettaessa, on tasa-
arvon raja määriteltävä tietoisesti kuten sivistysvaliokunta toimi. Jotta tasa-arvo voi 
toteutua, tarvitaan oikeudenmukaisuutta sovittujen kriteerien mukaisesti. 
Kasvatuksessa on aina kyse päämääristä, jotka sisältävät arvolatauksia. 

Valtioneuvosto sai hyväksytyssä perusopetuslaissa (21.8.1998/628) vallan päättää 
opetuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta. Mitä tarkasti ottaen opetuksen yleiset 
tavoitteet tarkoittavat, se ei selviä laista eikä sen perusteluista.  



123 

4.1.7 Vaiheen 5, sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp), analyysit 

4.1.7.1 Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998) analyysi 

Sen seurauksena, että eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan ehdottaman 
perusopetuslakiesityksen 2 §:n sanamuodon hallituksen esityksestä poikkeavassa 
muodossa, saavat sivistysvaliokunnan perustelut oleellisen merkityksen muutettujen 
kohtien tulkinnassa. Se, että valiokunta muutti hallituksen esitystä, voi jäädä 
huomiotta, sillä eduskunnan www-sivuilla perusopetuslain käsittelytiedot alkavat: 
”Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot”. Jos lukija ei 
ole perehtynyt lainsäädäntöprosessiin, hän ei ehkä huomaa sitä, että 
lainkäsittelytietojen kohdalla lukee ”Päätös: hyv. muutettuna”, ja tutustuu sen 
tähden vain hallituksen esitykseen. Näin muutettujen kohtien perustelut voivat jäädä 
vaille huomiota. 

Tämä luku vastaa merkitsevältä osaltaan ensimmäisen tutkimustehtävän 
perusopetuksen tavoitteiden muutokseen, koska kyseessä on lakitekstin muutos. Se 
on samalla vastaus ensimmäisen tutkimustehtävän sisältämän tutkimuskysymyksen 
loppuosaan ”eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämät perusopetuksen 
tavoitteet”. 

Käsitellessään valtioneuvoston koulutuspoliittista selontekoa vuonna 1990 (SiVM 
11/1990 vp) sivistysvaliokunta oli todennut koulun kasvatustehtävästä muun 
muassa seuraavan: ”Koulutusjärjestelmän tarkoituksena on kasvattaa oppilaista 
tasapainoisia, vastuuntuntoisia, itsenäisiä, luovia, rauhantahtoisia ja 
yhteistyökykyisiä sekä hyvin käyttäytyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. Lisäksi 
koulun kasvatustehtävään kuuluu tukea kotia, jolla on päätösvalta lasten 
kasvatuksessa." Hallituksen esitys uudeksi koululainsäädännöksi sisältää 
sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan nämä tavoitteet. Sivistysvaliokunnan 
mietinnössä todetaan, että koululait esitetyssä muodossa mahdollistavat laaja-
alaisen sivistyspääoman antamisen ja että hallituksen esityksen lähtökohtina ovat 
olleet eduskunnan linjaukset koulutuspolitiikan kehittämiseksi. (SiVM 3/1998 vp – 
HE 86/1997 vp s. 17.) 

Vaikka lainsäädäntöuudistus on kodifikaatiouudistus, hallituksen esityksen puut-
teiksi valiokunta näkee kansallisen sivistyskäsityksen puuttumisen ja tiedon koros-
tamisen kokonaisvaltaisen persoonallisuuden kehittämisen sijaan. Sivistys ei ole 
vain tietoa. Valiokunta tarttuu myös opintojen yhteiskunnallisen tehtävän perus-
telemiseen välineellisillä arvoilla. (SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 17.) 

Koulutuksen tärkeä tarkoitus sivistysvaliokunnan mukaan on opettaa ihmistä 
olemaan hyvä lähimmäinen valiokunnan määrittämien kansallisten arvojen pohjalta. 
Se on pohja, jolle ihmisyys ja sen rakentaminen perustuvat. Käsitys 
lähimmäisyydestä pohjautuu valiokunnan mukaan seuraaviin kansallisiin arvoihin: 
humanistiseen ja kristilliseen perinteeseen (perinne tarkoittaa Kielitoimiston 
sanakirjan mukaan perittyä tapaa, käytännettä tai tietoa, perimä-, perinnäis-, 
perintätapaa tai -tietoa, traditiota), kodin arvostukseen, työn kunnioittamiseen sekä 
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suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Valiokunta katsoo näiden arvojen olevan 
kestäviä uudelle vuosituhannelle siirryttäessä. (SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp 
s.17.) 

Valiokunta esittelee ihmiskäsityksen, jonka voi todeta olevan essentialistis-
kulturalistinen33: ”Ihminen, joka järkensä ja omantuntonsa perusteella tekee 
persoonallisia ratkaisuja ja valintoja. Hän on kriittinen, vahvan moraalisen 
identiteetin omaava kansalainen, jolla on järjen lisäksi tahto hyvään ja halu parantaa 
sekä itseään että yhteiskuntaa.” 

Sivistysvaliokunta määritti siis kansallisiksi arvoiksi humanistisen ja kristillisen 
perinteen, kodin arvostuksen, työn kunnioittamisen sekä suvaitsevaisuuden ja 
kansainvälisyyden. Tämän perusteella voi todeta, että perusopetuksella on 
lainsäätäjän välillisen hyväksynnän ilmauksena kristillis-humanistinen tai 
humanistis-kristillinen arvopohja, sillä kristilliseen perinteeseen kuuluvat sekä 
kodin arvostaminen, työn kunnioittaminen että suvaitsevaisuus ja rauhantahtoisuus 
(kansainvälistymisen ehto). Eräs kansanedustaja (joka oli perusopetuslain 
säädäntötyössä mukana) totesi haastattelussa (tammikuu 2007), että nämä 
kansalliset arvot ovat jokaisen oppilaan oikeuksia. Oikeuksia ei voi ketään vaatia 
ottamaan käyttöön. 

Sivistyneessä yhteiskunnassa jäsenten välillä on sosiaalinen kiinteys ja 
solidaarisuus; yhteiskunta on demokraattinen. Tällaisessa yhteiskunnassa koulun 
tulee olla perusolemukseltaan sivistyskoulu, mikä ilmenee perusopetuksen 
periaatteista ja perusopetuslain tavoitteista. (SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 
18 ja 28.) Lähtökohtana on tällöin yksilö yhteiskunnan jäsenenä. Yksilöllisyys ja 
yhteisöllisyys ovat toisiinsa kytkeytyneitä, samanaikaisesti vaikuttavia ja opetuksen 
läpikäyviä toimintaperiaatteita. (SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 32.) 

Tämä yksilön ja yhteiskunnan välinen yhteys todentuu kauttaaltaan valiokunnan 
perusteluissa. Valiokunta määrittelee niin koulutuksen tarkoituksen ja tavoitteet, 
yleissivistyksen, maailmankäsityksen, ihmiskäsityksen, persoonallisuuden 
kehittämisen kuin kouluyhteisön arvoperustan määrittämisen ja eettisen pohdinnan 
arvolähtökohdat yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden toisiinsa liittäen. 

Sama yhteys esiintyy myös perusopetuslain 2 §:n 1 momentin muodossa: ”Tässä 
laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja 
eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä 
tarpeellisia tietoja ja taitoja.” Tämä lause tarkoittaa sivistysvaliokunnan mukaan 
seuraavia seikkoja: 

1. Peruskoulun tavoitteissa ja opetuksen järjestämisessä korostuvat elinikäisen 
oppimisen kaksi periaatetta: oppimaan oppimisen valmiudet sekä 
halukkuus ja kyky osallistua aktiivisena pienyhteisön jäsenenä ryhmän 

                                                 
33 Essentialismin ihmiskäsityksessä ihmisolemus määrittyy ihmisille yhteisillä ominaisuuksilla. 
Kulturalismissa yhteisölliset seikat määrittävät yksilöiden hyvää elämää. (Kotkavirta & 
Nyyssönen 1997, 77.) 
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toimintaan ja koulutukseen. (Huomautus: elinikäisessä oppimisessa on 
huomioitu sekä yksilö että yhteisö.)  

2. Peruskoulun tavoitteet sisältävät kasvatustavoitteina siveellisyyden, hyvät 
tavat, tasapainoisuuden, hyväkuntoisuuden, vastuuntuntoisuuden, terveen 
itsetunnon, itsenäisyyden, luovuuden, yhteistyökykyisyyden ja 
rauhantahtoisuuden. (Huomautus: kasvatustavoitteissa on huomioitu sekä 
yksilö että yhteisö.)  

3. Perusopetuksen tavoitteena on myös antaa oppilaalle persoonallisuuden 
monipuoliseksi kehittämiseksi yhteiskunnan ja työelämän, 
ammatinvalinnan ja jatko-opintojen, elinympäristön ja ympäristönsuojelun, 
kansallisten arvojen ja kulttuurin sekä kansainvälisen yhteistyön ja 
rauhanedistämisen ja monikulttuurisen yhteisön kannalta tarpeellisia 
valmiuksia. (Huomautus: persoonallisuuden kehittämisessä on huomioitu 
sekä yksilö että yhteisö.) 

 
Sivistysvaliokunnan halu korostaa kasvatustavoitteena erityisesti kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sai valiokunnan 
muuttamaan perusopetuslain 2 §:n (Opetuksen tavoitteet) muotoa hallituksen 
esityksen muotoilusta. (Ks. SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 31.) 

Sivistysvaliokunnan kokouksessa 27.5.1998 - 57/1998 vp 2 §:n 1 momentin 
sanamuotoa muutettiin yksimielisesti siten, että sanat “kasvamista hyviksi ja 
tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi” korvattiin sanoilla “kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen” ja 2 
momenttiin lisättiin sanan “edistää” jälkeen sanat “sivistystä ja”. Valiokunta 
hyväksyi yksimielisesti tässä kokouksessa myös uuden 3 momentin kyseiseen 
pykälään. Momentti kuuluu: “Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä 
yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.” (Sivistysvaliokunnan 
pöytäkirja kokouksesta 27.5.1998 - 57/1998 vp.) 

Kokonaisvaltaisen ihmisenä kasvun korostaminen ilmenee myös mietinnön 
ilmaisuissa, ilmaisujen useuksissa ja painotuksissa. Kokonaispersoonallisuuden 
kehitys, tasapainoisen ja ehyen persoonan omaava nuori, ihminen kokonaisuutena ja 
oppilaiden persoonallisuuden kaikinpuolinen kehittyminen ovat edellä mainittuja 
ilmauksia. Seuraavassa on esimerkkejä valiokunnan ihmisenä kasvua painottavista 
sanoista: tulee perustua, tulee edistää, tulee olla, korostaa (korostaa-sana toistuu 
useaan kertaan), riittävästi, entistä enemmän, erityisesti, tärkeä, keskeinen, arvot 
ovat kunniassa, vastuu. Valiokunta käytti kasvatuksen arvoista esimerkiksi 
seuraavia kuvauksia: kriittisyys ja vahva moraalinen identiteetti, hyvä lähimmäinen, 
eettinen ja esteettinen herkkyys, eettinen pohdinta sekä elämänuskon, minäkuvan ja 
sosiaalisten arvojen vaaliminen. Valiokunnan mukaan yleissivistykseen kuuluvat 
niin tiedolliset valmiudet kuin eettinen ja esteettinen herkkyys, kehittynyt tunne-
elämä, havainnoimisen ja kommunikoinnin taidot, työnteossa tarpeelliset 
perustaidot sekä taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä. Yleissivistyksenkin määrittely 
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sisältää persoonallisuuden kokonaisvaltaisen kehittymisen. (Ks. SiVM 3/1998 vp – 
HE 86/1997 vp s. 18.) 

Koulun vastuulla moniarvoisessa yhteiskunnassa on selkiyttää omaa 
arvoperustaansa kiinteässä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa myös suhteessa 
uskontoon, jotta koulu voi ohjata oppilaita arvoja koskevaan pohdintaan. (Koulun 
arvoperusta tulee valiokunnan mukaan selkiyttää myös seuraavissa suhteissa: 
ihmisen suhde omaan itseensä, toisiin ihmisiin, työhön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja 
luontoon.)(Ks. SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 18.) 

Kokouksessaan 4.6.1998 (63/1998 vp) sivistysvaliokunta täsmensi vielä 
mietintöään koulutuksen tarkoituksen osalta. Toinen ja kolmas kappale hyväksyttiin 
kokouksessa seuraavanlaisina:  

Valiokunta katsoo, että sivistys rajataan vain tiedoksi tai tiedolliseksi valistukseksi 
eikä nuoren kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen kiinnitetä riittävästi 
huomiota. Valiokunta korostaa edelleen koulutuspoliittisen selonteon yhteydessä 
tärkeänä pidettyjä seikkoja eli entistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota ajattelun, 
ryhmässä toimimisen, tunteen ja itsensäilmaisun valmiuksiin. Koulun kasvatus-
tavoitteena on kasvattaa tasapainoisen ja ehyen persoonan omaavia nuoria, jotka 
ymmärtävät vastuunsa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa ja jotka huolehtivat 
kansallisen kulttuurin edistämisestä ja kansallisista arvoista. Näitä ovat mm. 
humanistinen ja kristillinen perinne, kodin arvostus, työn kunnioittaminen sekä 
suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys. Nämä arvolähtökohdat ovat kestäviä edelleen 
uudelle vuosituhannelle siirryttäessä. Koulutuksen tärkeä tarkoitus on opettaa 
ihmistä olemaan hyvä lähimmäinen toinen toisilleen tämän perinnön pohjalta. 
Kasvatuksen tulee perustua käsitykseen ihmisestä kokonaisuutena, jossa ihmisen eri 
puolet ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tämä edellyttää, että koulussa 
eettisesti ja moraalisesti kestävät arvot ovat kunniassa ja yhteiskuntatieteellinen ja 
luonnontieteellinen sivistys on tasapainoisessa suhteessa näihin arvoihin. 
Sivistyksen pohjana on käsitys ihmisestä, joka järkensä ja omatuntonsa perusteella 
tekee persoonallisia ratkaisuja ja valintoja. Hän on kriittinen, vahvan moraalisen 
identiteetin omaava kansalainen, jolla on järjen lisäksi myös tahto hyvään ja halu 
parantaa sekä itseään että yhteiskuntaa. Koulutuksen tehtävä on kasvattaa ihmiselle 
sellainen itsetunto, että hänellä on kyky asettaa itselleen rajoja. Kasvatuksen tulee 
lähteä siitä, että ihminen ei tavoittele ainoastaan tasapainoa vaan aikaansaamisen ja 
luomisen tuomaa jännitettä. Elämä pohjimmiltaan ei ole ennakoitavissa, eikä 
ihmisellä ole mahdollisuutta sitä kaikilta osin hallita. Tällaiseen elämään 
kasvatuksen on annettava valmiuksia. 

 
Perusopetuslain 2 §:n 2 momentin sisältämä ajatus, että opetuksen tulee edistää 
sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, on yhteiskunta- ja kuntapolitiikkaa, 
joka koskettaa jokaista oppilasta. Tasa-arvoa valiokunta edellyttää niin sukupuolen, 
iän, etnisen taustan kuin varallisuuden suhteen. Tasa-arvoiset 
tiedonsaantimahdollisuudet ja mahdollisuudet kehittää itseään ovat tätä 
yhteiskunnallista tasa-arvoa. (SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 18, 28, 31.) 
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Elinikäinen oppiminen on kansallinen strategia ja perusopetuslain läpäisevä tavoite, 
kuten lain 2 §:n 2 momentti asian ilmaisee ”kehittää itseään elämänsä aikana”. 
(SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 19, 20.)  

Perusopetuslain 2 §:n 3 momentin tarkoituksena on valiokunnan mukaan lisäksi 
turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella velvoittamalla 
kuntia opetuksen järjestäjinä edistämään tasa-arvoa myös kunnan sisällä (SiVM 
3/1998 vp – HE 86/1997 vp s. 31). 

Vertikaalisuhteessa valiokunnan määrittelyistä löytyy tavoiteltava yhteiskunta, 
koulu ja yksilö. Kuvassa 7 on valiokunnan määrittämät seikat otsikoitu kunkin 
osapuolen kohdalle. 

 

Kuva 7. Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp) vertikaalisuhteet: 
yhteiskunta, koulu ja yksilö 

Horisontaalisesti koulutuksen tärkeä tarkoitus kansallisten arvojen pohjalta on 
lähimmäisyys. 

Kasvatuksen määrittämät arvot näyttävät suuntaa, johon kehitystä on tarkoitus 
ohjata. Sivistysvaliokunta katselee koulutusta ihminen keskipisteenä. Ihmisen 
kokonaisvaltaisella kasvulla ei ole välineellinen vaan nimenomaan sivistystarkoitus. 
Oppilas kasvaa sellaisen kansainvälistyvän sivistyneen yhteiskunnan vaikutus-
piirissä, jolla on omat kestävät arvot. Kasvun tulee lisäksi tapahtua huolenpidon 
ympäristössä ja lapsen yksilöllisyys huomioiden, mutta kasvatuksen pitää ohjata 
lasta tekemään omaa elämää koskevia itsenäisiä valintoja (ks. SiVM 3/1998 vp – 
HE 86/1997 vp s. 18, 20). ”Kasvu ihmisyyteen on arvo sinänsä.” Kyseinen ilmaisu 

Yhteiskunta
- kansalliset arvot
- sivistynyt yhteiskunta
- osaamisyhteiskunta

Koulu
- arvoperustan selkeytys
- eettisen pohdinnan lähtökohdat
- sivistyskoulun tehtävät
- koulutuksen järjestäjän vastuu ja vapaus

Yksilö
- lähimmäisyys
- yleissivistys
- maailmankuva
- persoonallisuuden monipuolinen kehittyminen
- valmiudet

Sivistynyt yhteiskunta

Sivistyskoulu

Sivistynyt 
yksilö
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sisältää valiokunnan mukaan yhteiskunnan syvimmät arvot, filosofisena 
lähtökohtana ihminen itsessään arvokkaana ja hyvänä. (S. 31.) 

Sivistysvaliokunnan luokitusyksiköt ovat pääosin itsestään tietoisia lausumia: niille 
on selitys ja sisältö (ks. s. 103). Jotkin luokitusyksiköt jäävät ilman määritettyä 
sisältöä, kuten ajattelun valmiudet, ja valiokunnan määrittämät kansalliset arvot, 
kuten humanistinen ja kristillinen perinne. 

Yhteenvetoa käsitteiden määrittelystä 

Valiokunta määritteli laajalti perusopetuksen käsitteistön: kansalliset arvot, 
sivistynyt yhteiskunta, koulutuksen tehtävä, yleissivistys, maailmankuva, 
ihmiskäsitys, kasvatuksen lähtökohtatavoite, sivistyskoulu, kouluyhteisön 
arvoperustan selkeytys, eettisen pohdinnan arvolähtökohdat ja persoonallisuuden 
monipuolinen kehittyminen.  

Käsitemäärittelyä olisi pitänyt vieläkin tarkentaa, koska valtioneuvosto ja 
Opetushallitus jättivät jatkotyössä käsitteet määrittelemättä. Esimerkkejä 
määrittelemättömistä käsitteistä ja niiden aiheuttamista tulkintavaikeuksista on 
luvussa 4.5.3.1 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 analyysi).  

4.1.7.2 Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp) arvoanalyysi – 
sosiaalisten ja uskonnollisten arvojen nousu 

Taulukosta 2 ilmenevät arvolajien esiintymät sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 
3/1998 vp) perusopetuksen tavoitteita selvittävissä lausumissa Ahlmanin 
(1976/1939) arvoluokituksen mukaan.  

 

Taulukko 2 Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp) arvolajien esiintymien 
suhteellinen osuus arvolatautuneissa yksiköissä (n=109, todettuja arvoesiintymiä 
337) 

Arvot HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
Esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

3,6 % 10,7 % 8,3 % 18,0 % 10,9 % 18,9 % 3,3 % 8,3 % 18,0 % 

Ensisijaisten 
esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

0,0 % 12,3 % 4,6 % 23,8 % 2,3 % 31,5 % 0,0 % 8,5 % 16,9 % 

Esiintymien 
ensisijaisuuksilla 
painotettu osuus 

2,6 % 10,8 % 7,6 % 20,1 % 8,7 % 22,1 % 2,4 % 8,0 % 17,7 % 

*) Arvot ja niiden lyhenteet: 
Hedoniset arvot = HA; Vitaaliset arvot = VA; Esteettiset arvot = Est; Tiedolliset arvot = TA; 
Uskonnolliset arvot = UA; Sosiaaliset arvot = SA; Mahtiarvot = MA; Oikeusarvot = OA; 
Eettiset arvot = EA 
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Sivistysvaliokunnan mietintö sisältää 109 luokitusyksikköä, arvolatautunutta 
yksikköä, joissa on yhteensä 337 arvolajiesiintymää, keskimäärin 3 arvolajia 
yksikköä kohti. Ensisijaisiksi arvoiksi luokiteltuja arvoja on 125. (Ks. liite 3: 
Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp, Arvoanalyysi.) 

Sosiaaliset, tiedolliset ja eettiset arvot esiintyvät suhteellisesti eniten (noin 18 %:ssa 
kaikista arvoesiintymistä ilman ensisijaisten arvojen painotusta ja painotettuina 22,1 
%:sta 17,7 %:iin) sivistysvaliokunnan mietinnössä valiokunnan argumentoidessa 
yleisperusteluissa koulutuksen tarkoitusta ja koululainsäädäntöuudistuksen 
tavoitteita sekä perusopetuslain yleisperusteluissa ja yksityiskohtaisissa 
perusteluissa perusopetuksen tavoitteita. Vitaaliset (10,8 %) ja uskonnolliset 
(kristilliset) arvot (8,7 %) tulevat seuraavina esiintymismäärissä ja niiden jälkeen 
oikeusarvot sekä esteettiset arvot noin 8 %:n suuruisina esiintyminä tavoitteiden 
arvosisällöissä. Suhteellisesti pienimpinä esiintyminä ovat mahtiarvot (2,4 %) ja 
hedoniset arvot (2,6 %). Tämän tavoiteasiakirjan eetoksessa korostuvat sosiaaliset, 
tiedolliset ja eettiset arvot, keskinkertaisesti painottuvat vitaaliset, uskonnolliset, 
oikeus- ja esteettiset arvot. Mahti- ja hedoniset arvot painottuvat vain vähän. (Kuva 
8.) 

 

Kuva 8. Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 3/1998 vp): perusopetuksen 
tavoitteiden arvoesiintymät 

Sivistysvaliokunnan mietinnön (3/1998) arvojen 
esiintymien ensisijaisuuksilla painotetut osuudet

HA; 2,6 %
VA; 10,8 %

Est; 7,6 %

TA; 20,1 %

UA; 8,7 %

SA; 22,1 %

MA; 2,4 %

OA; 8,0 %

EA; 17,7 %
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Arvojen jakautuminen on uskollinen sivistysvaliokunnan mietinnön sisällön 
painotuksille. Ihmisenä kasvu ja lähimmäisyys eli kokonaisvaltainen ihmisenä 
kasvu painottuu teoreettisen oppimisen ohella.  

Sivistysvaliokunnan määrittämistä kansallisista arvoista, joiden pohjalta 
koulutuksen tarkoitus olla ”hyvä lähimmäinen” voidaan toteuttaa – inhimillisen 
toiminnan perimmäiset motiivit; sen mitä varten jokin on tai tapahtuu (Ahlman 
1976/1939, 18) –, olen tulkinnut kristilliseen perinteeseen liittyvät opetuksen 
tavoitteiden arvosisällöt uskonnollisiin arvoihin kuuluviksi. 

4.1.8 Vaihe 6: Perusopetuslaki (628/1998) eduskunnan hyväksyttävänä kesällä 
1998 

Lakiesitys palasi runsaan vuoden kuluttua eduskuntaan kolmeen istuntoon. 
Valiokunnan mietintö oli pantu pöydälle 5.6.1998 käsiteltäväksi 10.6.1998 
pidettävässä istunnossa. Valiokunnan käsittelyn aikana syntyi myös 
kansalaiskeskustelua, josta edustaja Tuija Pohjola (27. PTK 83.1998/10.6.1998) 
totesi puheessaan: ”On ollut suorastaan upeaa, kuinka suomalainen yhteiskunta on 
syttynyt todelliseen yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun opetuksesta ja 
koulutuksesta. Nyt voimme toivoa, ettei kiinnostus koulutukseen lopu, kun 
koululait poistuvat eduskunnan päiväjärjestyksestä.”  

Perusopetuslaki (628/1998) hyväksyttiin eduskunnassa sivistysvaliokunnan 
esittämin muutoksin 17.6.1998. Presidentti vahvisti lain 21.8.1998. Se astui 
voimaan 1.1.1999. Täysistunnossa 17.6.1998 hyväksyttiin lain hyväksymisen 
yhteydessä Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyneet 20 lausumaehdotusta 
perusopetuslain toteutukseen ja seurantaan.  

Eduskunnan käsittelyt käsitellään eri otsikoiden alla. 

4.1.8.1 Ensimmäinen käsittely 10.6.1998–11.6.1998 

Kun sivistysvaliokunnan mietintö koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi tuotiin 
eduskunnan käsittelyyn, oli kulunut vuosi siitä, kun hallitus oli antanut 
lakiesityksen eduskunnan käsiteltäväksi. Kolme vuotta oli kulunut siitä, kun 
opetusministeri Olli-Pekka Heinosen asettama parlamentaarinen toimikunta oli 
luovuttanut mietintönsä lainsäädännöksi, ja kuusi vuotta siitä, kun opetusministeri 
Riitta Uosukainen oli asettanut hankkeen valmistelemaan koulutuslainsäädännön 
kokonaisuudistusta. 

Kuvaan koululakien ensimmäistä keskustelua, koska käsiteltävänä on tutkimuksen 
keskeinen aihe ja säädettävä perusopetuslaki on säädöshierarkiassa kor-keammalla 
kuin perusopetuksen tavoitteita ja tehtävää myös määrittävät valtioneuvoston asetus 
ja opetussuunnitelman perusteet. Alemman tasoiset säädökset eivät voi olla 
ristiriidassa ylemmän tasoisen säädöksen kanssa. 

Koulutusta koskevan lainsäädännön ensimmäisessä käsittelyssä puheenvuoroja 
käytettiin 117: 50 kansanedustajaa (32 naista ja 18 miestä). Puheissa, kuten jo 
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lähetekeskustelussa vuotta aiemmin, suurimman huomion sai esiopetuksen 
jättäminen pois lakiesityksestä; sitä katseltiin sekä tasa-arvon, talouden että 
oppimisen näkökulmista. Lähes puolessa puheenvuoroista kosketeltiin mainittua 
aihetta. Toinen yhtä paljon keskustelua herättänyt aihe oli koulupaikan valinta ja 
määräytyminen sekä mahdolliset soveltuvuuskokeet. Paljon puheaikaa saivat myös 
kuntien ja valtion taloudellinen tilanne, koulun tukipalvelut, arviointi ja 
päätösvallan siirtäminen lähemmäksi oppijaa. Useat puheenvuoron käyttäjät 
kiittivät sivistysvaliokunnan, samoin kuin opetusministerin työtä.  

Perusopetuslain tavoitepykälä oli puheissa esillä sen muotoilusta lähtien; pelkästään 
ihmisyydestä ja/tai eettisestä vastuukykyisyydestä puhui 19 edustajaa. Vain viisi 
tätä asiaa käsitelleistä edustajista ei ollut sivistysvaliokunnan jäsen tai varajäsen. 
Jotkut palasivat tähän asiaan useamman kerran. Sivistysvaliokunnan jäsenet olivat 
innokkaimpia keskustelijoita. Muun muassa edustaja Takkula, joka oli jättänyt 
edustaja Räsäsen kanssa mietintöön eriävän mielipiteen, kävi sivistysvaliokunnassa 
hyväksytyn ja nyt eduskunnan käsittelyssä olevan 2 §:n kiitellystä muotoilusta 
vastanneen edustaja Suholan kanssa filosofista pohdiskelua ihmisyyden 
määrittelystä. Tässäkin yhteydessä tulee esille se, miten ihmiset ymmärtävät saman 
käsitteen eri tavoin.  

Seuraavassa on kuvausta tavoitepykälästä käydystä keskustelusta, joka alkaa 
pykälän muotoilusta ja sen esittelystä, minkälaisia kansalaisia halutaan kasvattaa. 
(Puheenvuoromerkinnät esimerkkinä kansanedustaja Tahvanaisen puheenvuoro 
36.86.1998 tarkoittavat seuraavaa: 36 on kyseisen täysistunnon puheenvuoron 
numerojärjestys, 86 on pöytäkirjan numero ja 1998 valtiopäivien vuosiluku.) 

Muutimme valiokunnassa opetuksen tavoitepykälää mielestäni erinomaiseen 
suuntaan, kun hyväksyimme ed. Suholan ihmisyyttä ja yksilön eettistä 
vastuukykyisyyttä korostavan muotoilun. Lisäsimme samaan tavoitepykälään myös 
ed. Gustafssonin aloitteesta maininnan sivistyksen edistämisestä yhteiskunnassa ja 
myöskin hallituksen esityksen perustelujen mukaisen momentin siitä, että 
opetuksen tavoitteena on myös turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko 
maan alueella. Näiden tarkennusten myötä tavoitepykälä on eheämpi kokonaisuus 
ja antaa selvästi viestin siitä, millaisiksi ihmisiksi haluamme lapsiamme koulun 
kasvattavan. 

Kansanedustaja Tahvanainen 36.83.1998 

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Ala-Harja (2.83.1998) ja varapuheenjohtaja 
Gustafsson (60.83.1998) perustelivat puheenvuoroissaan valiokunnan syvällistä 
työtä. He tähdensivät 2 §:ä, sen sisältämän sivistyksen ja eettisen kestävyyden 
merkitystä. Edustajat Tapio Karjalainen (94.83.1998) ja Kalevi Olin (103.83.1998) 
ihmettelivät ääneen arvokeskustelun puutteellisuutta lainvalmistelussa. Edustaja 
Karjalainen esitti, että ”varsinainen arvokeskustelu uudistuksen perustana olevista 
arvoista tuli kuvaan laajassa mielessä vasta valiokuntakäsittelyn aikana”. Edustaja 
Olin kyseli:  
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Eikö olisi vähintäänkin kohtuullista, että näin keskeisessä uudistuksessa sanottaisiin 
konkreettisemmin, mihin kasvatuksellisilla tavoitteilla pyritään? Hyvän ihmisen 
kuvaukseksi olisi riittänyt kannanotto, että tarkoituksena on edistää nuorten kasvua 
ja kehitystä vastuuntuntoisiksi, rehellisiksi ja oikeudenmukaisiksi sekä toinen 
toistaan kunnioittaviksi ihmisiksi. Kansainvälistyvässä maailmassa ei vaille 
huomiota ole viisasta jättää myöskään suvaitsevaisuutta, yhteistyökykyä eikä 
yhteisvastuuta kasvatustavoitteena. 

 
Seuraavaksi on edustajien Takkula ja Suhola keskustelua 2. vastalauseesta ja 
näkemysten tarkastelu. Puheenvuorot ovat päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne 
esitettiin eduskunnassa. 

Kun täällä ed. Suhola puheenvuorossaan tätä määritelmäänsä kävi läpi, hän sanoi, 
että edustajat Takkula ja Räsänen eivät ole ymmärtäneet ihmisyyttä. Hän sanoi 
näin, että meille ihmisyys jää ilmaisultaan määrittelemättömäksi ja tyhjäksi. Täytyy 
sanoa, että asia ei näin ole, vaan ed. Suhola syystä taikka toisesta ei lukenut koko 
lausetta, vaan me lähdimme siitä, että jos puhutaan, että opetuksen tavoite on tukea 
kasvua ihmisyyteen, se jää määrittelemättömäksi ja tyhjäksi. 

 ---  

Kun me kasvamme ihmisyyteen, eettisesti vastuukykyisyyteen ihmisyyteen, silloin 
me myöskin olemme eettisesti vastuukykyisiä yhteiskunnan jäseniä. Mielestäni näin 
ollen se selkeämmin määrittäisi, että koulun tehtävä on tukea lapsen kasvua 
eettiseen vastuukykyisyyteen, mikä siis pitää sisällään nimenomaan tämän 
positiivisen puolen, lähimmäisen kunnioittamisen ja muut tällaiset perusarvot, jotka 
juontuvat ihan antiikin perusarvoista totuudesta, hyvyydestä ja kauneudesta ja 
myöskin kristillisistä perusarvoista. 

Kansanedustaja Takkula 99.83.1998 

--- Hallituksen esitys, jossa haluttiin tukea lapsen kasvua hyväksi ja tasapainoiseksi 
ihmiseksi, herätti heti määrittelyongelman, mikä on hyvä ihminen. Se on minulle 
aina ollut jotenkin selvä ja olen perustanut käsitykseni 2 000 vuotta vanhaan 
sanomaan. Sen sijaan minulle paljon vaikeampi termi olisi ollut tasapainoinen 
ihminen, koska minusta ihmisyyteen kuuluu kyky itkeä, nauraa, huutaa, raivota ja 
rakastaa, ja moni pitää sellaista ihmistä tasapainottomana. --- Luen tätä lausetta 
aivan eri tavalla kuin ed. Isohookana-Asunmaa äsken. Ehkä se perustuu siihen, että 
minusta elämää ei voi hallita, arkea kyllä. Elämän hallinta on eri asia kuin 
vaikeiden tilanteiden kohtaaminen ja pyrkimys selviytyä niistä. Olen sitä mieltä, 
että hyvä on, jos me voimme elää senkin kanssa, mitä ei voi hallita. Elämä kysyy 
meiltä pettymyksen ja epävarmuuden sietoa. Me emme kestä sitä, jos me emme 
kestä pettymystä ja epävarmuutta omassa ihmisyydessämme. Ihmisyytemme on siis 
ratkaisevin tekijä siinä, millaisena me elämän koemme ja kuinka siinä kestämme. 

--- 2. vastalauseessa esitetään ihmisyydellekin määritelmää, joka olisi eettisesti 
vastuukykyinen ihmisyys. Minulle ihmisyys on kuitenkin enemmän kuin eettistä 
vastuukykyisyyttä. Edustajien Räsänen ja Takkula vastalauseessa todetaan, että 
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heidän mielestään ihmisyys on ilmaisultaan määrittelemätön ja tyhjä. Minulle juuri 
määrittelemätön ihmisyys on täysi eikä tyhjä. 

Kansanedustaja Suhola 95.83.1998 

Ihminen sinänsä, kuten tässä talossa erityisesti, niin myös sivistysvaliokunnassa, on 
ongelma. Mieluummin puhumme jostakin muusta kuin ihmisestä. Sitten, kun 
puhumme ihmisestä, hän on meille jo määrittelyongelma. Niinpä oli ongelmana se, 
mikä on hyvä ihminen, kuka sen määrittelee. Iloitsen siitä, että päädyimme 
yhteisymmärrykseen tavoitepykälässä niin, että tavoitteena on kasvu ihmisyyteen, 
kunnes yksi meistä tai kaksi itse asiassa, edustajat Räsänen ja Takkula, löysivät 
siitäkin ongelman, että ihmisyys sanana on määrittelemätön ja tyhjä. Minä taas 
edustan näkemystä, että minulle juuri määrittelemätön ihmisyys on täysi. 

Kun ed. Krohn kysyi, kuinka kasvua ihmisyyteen sitten arvioidaan, niin uskoisin 
näin, että jos opetus on tuottanut sitä, mihin pyrimme, niin se vastaus on se, että jos 
tunnustetaan se, että on olemassa myös näkymätön ja määrittelemätön maailma, 
niin se opetus on onnistunut 

Kansanedustaja Suhola 54.83.1998 
 
Eettisesti vastuukykyinen ihminen ja yhteiskunnan jäsen vai ihmisyys ja eettisesti 
vastuukykyinen yhteiskunnan jäsen? Eettisyydellä on merkityksensä etenkin 
elettäessä yhdessä monen ihmisen kanssa eli yhteiskunnassa – ei niinkään silloin, 
kun on yhdestä erillisestä yksilöstä kysymys, jonka tekeminen ei ole kosketuksessa 
toisten ihmisten elämien kanssa.  

Seuraavassa on vielä ensimmäisen käsittelyn puheenvuoroista esimerkkejä 
ihmisyyteen kasvatuksen painotuksista. Kansanedustaja Korhonen (94.83.1998) 
korosti ihmisyyden – tiedostavan eläimen – taitoina arvoymmärrystä, 
oikeudenmukaisuuden tajua, vastuuta kanssakulkijana ja välittämistä. 
Kansanedustaja Rauha-Maria Mertjärvi (98.83.1998) korosti myös yhteisöllisyyttä 
empaattisuuden ja itsetuntemuksen lisäksi ja edustaja Maija-Liisa Veteläinen 
(106.83.1998) sitä, että lapsi saa valmiudet elämään ja valita tietotulvasta 
”ainespuut”. Edustaja Kimmo Kiljunen (6.84.1998) edusti mielestään koululakien 
mukaista ihmiskäsitystä, jossa ihminen on ”itsearvoinen toimija” Kansanedustaja 
Pohjola (27.83.1998) asetti kasvatuksen arvoperustaksi ihmisarvon ja elämän 
kunnioittamisen ja edustaja Tulonen (87.83.1998) pohti yhteiseen arvopohjaan 
päätymistä, sitä, että ”koulussa humanistiset, kristilliset ja eettiset arvot ovat 
kunniassa”. 

Ensimmäisen käsittelyn yhteenveto 

Perusopetuksen tavoitepykälä (2 §) on alla jaoteltu perusopetuksen tavoitteiden 
osalta – lauseet on jätetty lakipykälän muotoon: 

1. Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä  
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2. antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.  
3. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja  
4. (edistää) tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä  
5. (edistää) oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja  
6. muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.  
7. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus 

koulutuksessa koko maan alueella. 
 

Ensimmäisessä käsittelyssä tavoitepykälän edellä luetelluista tavoitteista olivat 
kaikki esillä. Puheenvuoroissa esiintyi tasa-arvo useista näkökulmista ja useissa 
yhteyksissä (kohta 4); tasa-arvoa käsiteltiin monessa muussakin yhteydessä kuin 2 
§:stä puhuttaessa. Vähiten käsiteltiin kohtiin 2. ja 6. liittyviä seikkoja. 
Ensimmäisessä (1.) kohdassa käsiteltiin lähinnä oppimaan oppimista ja toisessa (2.) 
elinikäiseen oppimiseen liittyviä seikkoja. 

Perusopetuslain 2 §:n tavoitteista ensimmäisessä käsittelyssä käydyn keskustelun 
juonteena oli tyytyväisyys hallituksen esityksen muuttamiseen ja pykälän 
syvällisyyteen. Yksikään puheenvuoron käyttäjä ei kyseenalaistanut mietinnössä 
esitettyjä kansallisia arvoja. Se viesti tuli selkeäksi, että eettisesti kestävässä 
sivistyskoulussa halutaan ymmärrettävän ihmisyys ja että ihminen sinänsä on 
päämäärä. Vaikka kriittisiä puheenvuoroja käsittelyn aikana esitettiin, tyytyväisyys 
koulutuspoliittisiin linjauksiin, mahdollisimman suuren konsensuksen etsimiseen ja 
tehtyyn työhön todettiin useiden edustajien suulla. 

Se, mitä koulutuksen yhteiskunnallisia tehtäviä, tavoitteita ja päämääriä 
korostetaan, heijastaa myös vallitsevia arvoja. Koulutuspolitiikka on 
arvosidonnaista, se on tänäänkin täällä hyvin monissa puheenvuoroissa tullut esille. 
Koulutuspoliittiset ratkaisut ovat myös aina arvovalintoja, on kysymys sitten 
koululainsäädännön tai koulutusjärjestelmän rakenteellisesta tai koulutuksen 
sisällöllisestä uudistamisesta. 

Kansanedustaja Hyssälä 83.83.1998 
 
Loppukommenteiksi jääköön edustaja Gustafssonin (60.83.1998) lausuma ”On 
tärkeää, että oppilaitoksissa ja kunnissa perehdytään paitsi uuteen lakiin myös 
mielestäni hyvään sivistysvaliokunnan mietintöön” ja edustaja Markku Markkulan 
kysymys ”Tukeeko mietintö suomalaisen koulutuksen muuttumista maailman 
parhaaksi?” 

4.1.8.2 Toinen käsittely 11.6.1998 

Koululakien toinen käsittely aloitettiin saman vuorokauden aikana kuin 
ensimmäinen käsittely lopetettiin. Se muodostui 18 äänestyksestä, joista yksi koski 
3. vastalauseen 2 §:n muotoon saattamista eli ”riittävä”-sanan poistamista 3 
momentista ”yhdenvertaisuus”-sanan edestä. Eduskunta hyväksyi mietinnön 
muodon äänestyksessä annetuin 126 jaa-äänin 47 ei-ääntä vastaan; poissa oli 26 
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edustajaa (Äänestys 3.). Jokaisessa muussakin äänestyksessä sivistysvaliokunnan 
esitys voitti selkeällä äänten enemmistöllä. Lakialoitteisiin liittyvät lakiehdotukset 
hylättiin sivistysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

2 § 

Keskustelu: 

Ed. Korteniemi: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka 
on 3. vastalauseessa. 

Ed. Vehviläinen: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Korteniemen ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Keskustelussa on ed. Korteniemi ed. Vehviläisen kannattamana 
ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 3. vastalauseen mukaisena. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Mietintö "jaa", ed. Korteniemen ehdotus "ei". 

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 47 ei- ääntä; poissa 26. (Ään. 
3) 

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. 

PÖYTÄKIRJA 87.1998 1) HE 86/1997 2 K Päätös 

4.1.8.3 Kolmas käsittely ja ainoa käsittely 17.6.1998 

Koululait ja täten niiden ensimmäinen lakiehdotus, perusopetuslaki, etenivät 
kolmanteen käsittelyyn kuusi päivää myöhemmin sivistysvaliokunnan esittämässä 
muodossa. Kolmannen käsittelyn yhteydessä puheenvuoroja (yhteensä 38) 
käytettiin pääasiassa eri ponsien puolesta, muutamat kansanedustajat pohtivat vielä 
perusopetuksen 2 §:nkin sisältöä. Edustaja Isohookana-Asunmaan (17.92.1998) 
todettua, että hän ei usko lakien hyväksymisen yhteydessä todettujen arvojen enää 
olevan kestäviä seuraavan vuosituhannen alussa, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja 
Ala-Harja (18.92.1998) kertoi, että hänelle olisi sopinut hallituksen esitys 
täsmällisempänä ilmaisuna. Enemmistö valiokunnasta oli kuitenkin ollut 
muuttamisen kannalla. Tämän jälkeen edustaja Isohookana-Asunmaa (19.92.1998) 
totesi uuden muodon olevan huomattavasti täsmällisempi ja suositteli sitä myös 
muihin kuin perusopetuslakiin. Muun muassa edustaja Aula (3.92.1998) ja 
Isohookana-Asunmaa muistuttivat koulutuksen tarkoituspykäliä parannetun ja 
täsmennetyn.  

Äänestysten jälkeen hallituksen esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 
hyväksyttiin koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi lakipykälien toisessa 
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käsittelyssä päätetyn mukaisesti34. Perusopetuslaki hyväksyttiin sivistysvaliokunnan 
tekemin muutoksin. Hajanainen lainsäädäntö korvattiin koulutuksen tavoitteisiin ja 
sisältöihin, koulutusasteisiin ja -muotoihin sekä opiskelijoiden oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin perustuvalla keskitetymmällä lainsäädännöllä, jolla koulutuksen 
järjestäjien toimivaltaa lisättiin olennaisesti, kuten useissa puheenvuoroissa 
todettiin. Mutta miten mietinnön sisältö tavoittaa koulut, siitä lopuksi epäilevä 
puheenvuoro. 

Arvoisa puhemies! Toinen yleisluontoisempi näkökohta tähän mietintöön liittyen 
on se, että tässä on hirmuisen paljon laitettu mietinnön tekstin varaan lain 
käytäntöön soveltamisessa. Ajatellaanpas nyt, kuinka monta koulua, kuinka monta 
kunnan koulutus- tai opetuslautakuntaa ja rehtoria vielä, riippuen delegointimallista, 
on käytäntöön soveltamassa tätä nyt hyväksyttävää lainsäädäntöä. Valtava määrä, 
todella valtava määrä toimijoita. Kuinka moni näistä poliittisista 
luottamushenkilöistä tulee lukeneeksi sitä, mitä tähän pitkään ja paksuun 
mietintökasaan sisältyy? Ani harva, muutama poliitikko ministerin ja 
opetusministeriön virkamiesten rinnalla, mutta siellä kenttätasolla ani harva. Toisin 
sanoen arkipäivän realismi on se, että eduskunnasta lähtee vain eduskunnan vastaus 
hallituksen esityksiin ja niihin liittyvät perustelulausumat, jos ne todetaan, niin kuin 
täällä ministerit tietävät, hallituksen istunnossa presidentin esittelyssä. Siis kaikki 
muu jää jonkin informaation varaan, jonka perillemeno on varsin kyseenalainen 
asia. 

Edustaja Pulliainen 21. 92.1998 

4.1.8.4 Tavoitepykälä 

Perusopetuslain 2 § hyväksyttiin sivistysvaliokunnan esittämässä muodossa. 
Perusopetuslaki (628/1998) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. 

Opetuksen tavoitteet 

Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on 
osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. 

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 
oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään 
elämänsä aikana. 

                                                 
34 Perusopetusasetus (852/1998) annettiin 20.11.1998, ja se tuli voimaan samana päivänä 
perusopetuslain (628/1998) kanssa. Asetuksella säädetään opetuksesta ja työajasta, oppilaan 
arvioinnista ja oikeusturvasta, ja se sisältää myös erinäisiä säännöksiä muun muassa opetuksen 
järjestämisluvan ja esiopetukseen hakemisesta. Asetusta on muutettu 30.3.2000 (326) ja 
18.6.2003 (560). 
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Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa 
koko maan alueella. 

 
4.2 VALTIONEUVOSTON SELONTEKO UUSIEN KOULULAKIEN 
VAIKUTUKSISTA JA LAEISSA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMISESTA (VNS 2/2002 VP) JA SIVISTYSVALIOKUNNAN 
MIETINTÖ VASTAUKSENA VALTIONEUVOSTON SELONTEKOON 
(SIVM 6/2002 VP) 

Hyväksyessään uudet koululait eduskunta edellytti hallitusta antamaan kolmen 
vuoden kuluttua lakien voimaantulosta (1.1.1999) koulutuspoliittisen selonteon, 
jossa arvioitaisiin uudistuksen vaikutuksia ja laeissa asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. Eduskunta edellytti selonteon antamista, koska lainsäädännön 
katsottiin merkitsevän laajavaikutteista koulutuksen uudistusta ja välittävän sen 
aiheuttamaa merkitystä yhteiskunnalle.  

Hallituksen 47-sivuisessa selonteossa (VNS 2/2002 vp) ei suoranaisesti lausuta 
perusopetuksen kasvatukseen kohdistuvista tavoitteista (opetuksen tavoitteena on 
tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen). Valtioneuvosto vastaa perusopetuksen tavoitepykälän (2 §, Opetuksen 
tavoitteet) 2 momentin tavoitteita koskeviin koulutuksen yhdenvertaisuuteen 
liittyviin kysymyksiin ja elinikäisen koulutuksen tavoitteeseen, 1 momentista 
tiedollisten tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksiin ja samalla syrjäytymisen 
ehkäisemiseen.  

Hallituksen mielestä uudet koululait olivat toimineet varsin hyvin ja lainsäädännön 
asettamat tavoitteet olivat toteutuneet tai toteutumassa. Koulutuksen taso ja 
oppimistulokset olivat selonteon mukaan pysyneet pääosin ennallaan; siitä 
osoituksena todettiin muun muassa OECD:n tekemä koulusaavutusten PISA-
arviointi vuodelta 2002. (Suomalaiset 15-vuotiaat sijoittuivat ko. arvioinnissa sekä 
lukutaidossa että matematiikassa ja luonnontieteissä 32 maan parhaimpiin.)  

Sivistysvaliokunta (SiVM 6/2002 vp) totesi kannanotossaan valtioneuvoston 
selontekoon, että mennyt kolmen vuoden tarkastelujakso oli lyhyt useiden laeissa 
asetettujen tavoitteiden toteutumisen tarkasteluun. Sivistysvaliokunnan järjestämien 
asiantuntijakuulemisten perusteella valiokunta totesi lainsäädännön toimivan 
asianmukaisesti ja kokemusten siitä olleen myönteisiä siltä osin kuin lain suomia 
mahdollisuuksia oli ehditty toteuttaa.  

Valiokunta totesi valtioneuvoston selonteosta kriittisesti muun muassa sen, että 
selonteon valmistelussa ei ollut huomioitu koulutus- ja lasten 
hyvinvointitutkimuksia eikä niitä koskevia selvityksiä. Valiokunta kiinnitti 
huomiota mietinnössään valtioneuvoston selonteon jälkeen valmistuneisiin 
tutkimusten osoittamiin merkkeihin kasvavista oppimisen eroista alueiden ja 
koulujen välillä, vaikka huomioi PISA-tutkimuksen tulokset.  
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Valiokunta muistutti useaan otteeseen koulun kasvatuksellisesta tehtävästä, 
sivistyskoulusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja 
eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä 
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Näin se teki valtioneuvostolle antamassaan mietinnössä 
arvioinnin, opettajankoulutuksen, käyttäytymishäiriöiden lisääntymisen ja 
elämänhallintataitojen tarpeellisuuden sekä alueellisen ja kuntakohtaisen tasa-arvon 
toteutumisen käsittelyn yhteydessä. Kyseinen sivistysvaliokunnan mietinnön 
(6/2002 vp) tarkempi sisältö vastauksena valtioneuvoston selontekoon löytyy 
liitteestä 4. 

Valiokunta piti välttämättömänä seuraavan koulutuspoliittisen selonteon antamista 
eduskunnalle kolmen vuoden kuluttua. Silloin lain toimivuudesta ja vaikutuksista 
voisi saada jo syvällisempää tietoa. Sen vuoksi valiokunta ehdotti hyväksyttäväksi 
lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua 
eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon.”  

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta 
9.10.2002 (PTK 113/2002 vp). 

 

4.3 IHMISOIKEUDET JA TASA-ARVO KESKEISEEN ASEMAAN 
VALTIONEUVOSTON ASETUKSESSA (1435/2001) JA SEN 
VALMISTELUSSA 

Huomautus: Koska perusopetuslaissa, joka säädöshierarkiassa on sekä 
valtioneuvoston asetusta että opetussuunnitelman perusteita ylemmällä tasolla, 
säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, tarkastelen tästä eteenpäin 
säännöksiä perusopetuslakia ja sivistysvaliokunnan mietintöä vasten. Tarkastelun 
tuottamat toteamat ovat samalla tämän tutkimuksen tuloksia. Tulokset esitetään 
tapahtumaketjun jälkeen vielä kootusti. 

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) valmisteltiin viiden 
kuukauden aikana sitä varten asetetussa seitsemästä virkamiehestä ja kahden 
järjestön edustajasta kootussa perusopetuksen uudistamistyöryhmässä. Opetus-
ministeriön arkistossa ei ole kyseisen ryhmän toiminnasta pöytäkirja-aineistoa, eikä 
ryhmän saamia lausuntoja. Käyn läpi kommentoiden seuraavassa perusopetuksen 
uudistamistyöryhmän muistion 11:2001 mukaan saman työryhmän toimeksiantoa. 
Perusopetuksen uudistamistyöryhmän työn jälkeen opetusministeriön 
yleissivistävän koulutuksen yksikön johtaja, joka oli ollut uudistamistyöryhmän 
puheenjohtajana, antoi muistionsa (17.12.2001), ehdotuksen asetukseksi 
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
perusopetuksen tuntijaosta perusteluineen, opetusministerille ja valtioneuvostolle. 
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4.3.1 Perusopetuksen uudistamistyöryhmän ehdotus perusopetuksen yleisiksi 
valtakunnallisiksi tavoitteiksi 

Opetusministeriö asetti 20.11.2000 työryhmän35, jonka tehtäväksi annettiin laatia 
ehdotukset perusopetuslaissa tarkoitetun koulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi 
tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi. Se kokoontui 17 kertaa. Työryhmän 
puheenjohtajana toimi johtaja Kirsi Lindroos opetusministeriöstä, ja jäseniä36 oli 
yhteensä yhdeksän: kaksi opetusministeriöstä, yksi sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
neljä Opetushallituksesta, yksi Kuntaliitosta ja yksi Opetusalan Ammattijärjestöstä 
OAJ:stä.  

Perusopetuksen uudistamistyöryhmän toimeksiannossa oli määritelty ehdotusten 
laatimiseksi, että niissä tuli ottaa huomioon perusopetuslainsäädännön 
tuntijakopäätökselle asettamat muutostarpeet ja oppimistulosten arviointien 
tulokset. Hallituksen eduskunnalle antama selvitys laeiksi perusopetuslain 11 §:n, 
lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n 
muuttamisesta (HE 142/2000 vp) – ehdotus terveystiedosta yhteiseksi oppiaineeksi 
perusopetukseen – tuli myös ottaa huomioon. Toimeksiannossa oli lisäksi velvoite 
kuulla eri eturyhmiä ja arvioinnin asiantuntijoita (2001, 1–2.).  

Työryhmän muistiossa todetaan kuullun 25:tä asiantuntijaa ja pyydetyn 
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisiä tavoitteita ja perusopetuksen 
tuntijakoa koskevasta alustavasta luonnoksesta lausuntoja 38 aineopettajaliitolta.  

Uudistamistyöryhmä pyysi 19.3.2001 työlleen kuukauden jatkoaikaa, 30.4.2001 
saakka, koska työryhmän ehdotuksissa tuli ottaa huomioon terveystiedon 
opettamista koskeva hallituksen esitys (HE 142/2000 vp). Mainitun esityksen 
käsittely oli eduskunnassa kesken, ja kun sillä, tuleeko perusopetuksen uudeksi 
oppiaineeksi terveystieto, oli suuri merkitys perusopetuksen tuntijaolle, työryhmä 
totesi, että ei ole tarkoituksenmukaista tehdä kokonaisesitystä tuntijaosta ennen kuin 
eduskunnan ratkaisut on tehty.  

Alustavan luonnoksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisiksi tavoitteiksi 
ja perusopetuksen tuntijaoksi työryhmä luovutti 41-sivuisessa muistiossaan 
opetusministeriölle 27.4.2001 eli yhdeksän päivää myöhemmin kuin 
sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 3/2001 vp/18.4.2001) oli valmistunut ja kolme 
päivää sen jälkeen, kun eduskunta oli hyväksynyt terveystiedon opetusta koskevan 

                                                 
35 Opetushallitus oli esittänyt 8.6.2000 (4/400/2000), että perusopetuksen uutta tuntijakopäätöstä 
valmistelemaan asetettaisiin eri sidosryhmiä edustava asiantuntijaryhmä syksyllä, jotta päätös 
tuntijaosta voitaisiin tehdä vuoden 2001 loppuun mennessä.  
36 Perusopetuksen uudistamistyöryhmän jäsenet olivat hallitusneuvos Matti Lahtinen ja 
ylitarkastaja Liisa Kavilo opetusministeriöstä, Liisa Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
ylijohtaja Aslak Lindström, opetusneuvos Erik Geber, ylitarkastaja Erkki Merimaa ja 
opetusneuvos Martti Apajalahti Opetushallituksesta, opetus- ja kulttuuriyksikön päällikkö Anneli 
Kangasvieri (sijaisena ruotsinkielisen opetusasiain päällikkö Gustav Wikström) Suomen 
Kuntaliitosta ja asiamies Riitta Sarras (sijaisena asiamies Olavi Arras) Opetusalan 
Ammattijärjestöstä OAJ:stä. 
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lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssään. Työryhmä sanoo kuitenkin tässä 
yhteydessä ottaneensa huomioon eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnössä 
esitetyt kannanotot (2001, 2, 4, 16). Kuntaliiton edustaja Anneli Kangasvieri jätti 
lausuman, jossa hän ilmoitti, ettei voinut täysin yhtyä valinnaisuuden rajoittamiseen 
esitetyssä laajuudessa. Laki vahvistettiin 1.6.2001 (HE 142/2000 vp). 

Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistiossa esitellään 1½ sivua (sivuilla 14–
15) luvussa 3. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa vuosiksi 1999–
2004. Tässä yhteydessä käyvät ilmi kehittämissuunnitelmassa todetut arvot: 
”Peruskoulun kehittäminen nousee suomalaisen koulun ja suomalaisen sivistyksen 
traditiosta. Näitä ovat humanistinen ja kristillinen perinne, kodin arvostus, työn 
kunnioittaminen sekä ihmisen ja luonnon tasapaino, suvaitsevaisuus ja 
kansainvälisyys…” (Huomautus: Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma 1999–2004 näyttää siteeraavan sivistysvaliokunnan 
mietinnön (SiVM 3/1998 vp) määrittämät kansalliset arvot lisäten niihin ihmisen ja 
luonnon tasapainon.) Kootusti perusopetuksen uudistamistyöryhmä toteaa 
kehittämissuunnitelman sisällöstä vuosille 1999–2004: 1) peruskoulun 
opetussuunnitelman käyttöön ottamisen esiopetuksen toimeenpanon jälkeen, 2) 
peruskoulun päättövaiheen painottumisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja 3) 
peruskoulun oppilasarvostelun perusteiden yhtenäistämisen. Työryhmän tekemässä 
yhteenvedossa ei kuitenkaan todeta kehittämissuunnitelmassa mainituista arvoista. 

Uudistamistyöryhmä jättää mainitsematta sivistysvaliokunnan (SiVM 3/1998 – HE 
86/1997 vp) tekemät 2 §:n perustelut ja valiokunnan määrittämän arvopohjan ja 
sanoo lähteneensä ”asetusluonnosta laatimaan perusopetuslain 2 §:ään kirjatut 
opetuksen tavoitteet lähtökohtana, jotka ovat muistion kohdassa 1.2.” (2001, 24, ks. 
myös kohta 1.2. s. 3–4.) Työryhmä jatkaa: ”Asetuksen 2 luvussa täsmennetään ja 
syvennetään näitä tavoitteita. Asetuksella luodaan täten myös pohja 
opetussuunnitelman perusteiden laadinnalle ja opetuksen arvioinnille.” Työryhmä 
(2001, 3) viittaa vain kyseiseen hallituksen esitykseen (HE 86/1997 vp), sen 2 §:stä 
todettuun: ”Perusopetuslaissa opetuksen tavoitteet säädetään aikaisempaa 
lainsäädäntöä yleisemmin ja pelkistetymmin, joka mahdollistaa opetuksen 
tavoitteiden muuttumisen ja painottumisen yhteiskunnan kehittyessä.”  

Työryhmän muistion mukaan opetuksen yleisiä tavoitteita käsitellään asetuksen 
pykälissä 2–5. Muille kuin oppivelvollisuuttaan suorittaville oppilaille annettavan 
opetuksen erityisiä tavoitteita käsittelee asetuksen 5 §. Asetuksen 2 §:n 1 
momentissa käsitellään keskeisiä ihmisyyttä koskevia kysymyksiä, joita ovat 
erityisesti pyrkimys omaan tasapainoiseen elämään sekä myönteinen suhtautuminen 
lähimmäisiin, ympäristöön ja luontoon. Nämä työryhmä mainitsee ilman 
perusteluja. Pykälän 2 momentissa tarkastellaan työryhmän mukaan ihmisyyttä 
eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyden kannalta. Tähän liittyy paitsi 
toiminta ja aktiivinen osallistuminen, myös suvaitsevaisuuden, maailmanrauhan ja 
kestävän kehityksen edistäminen yhteiskunnassa. Myös nämä työryhmä luettelee 
ilman perusteluja ja käsitteiden määrittelyjä. Työryhmän muistio jatkaa, että 
asetuksen 3 § tarkastelee perusopetuslaissa mainittuja, koulun opetus- ja 
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sivistystehtävään liittyviä, elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tässä pykälässä 
syvennetään oppiaineiden nimikkeiden sisältöä, ja pykälä toimii samalla 
perusteluna 6 ja 7 §:issä esitetyille tuntijaoille. Asetuksen 4 § käsittelee 
perusopetuksen uudistamistyöryhmän mukaan koulutuksellisen tasa-arvon 
edistämistä ja elinikäistä oppimista. (Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistio 
11:2001, 24–25.)  

Työryhmän muistiossa ei viitata lainkaan sivistysvaliokunnan mietintöön 3/1998 vp 
– HE 86/1997 vp. Näin sivistysvaliokunnan perusopetuksen tavoitepykälään 
tekemät persoonallisuuden kasvua korostavat perustelut ja eduskunnan 
hyväksymien lain sanamuodon muutosten perustelut (SiVM 3/1998 vp s. 31) jäivät 
huomiotta. Valiokunta (SiVM 3/1998 vp s. 31) oli lausunut yksityiskohtaisissa 
perusteluissaan tavoitteisiin tekemistään muutoksista: ”Oppivelvollisuuskoulun 
tavoitteena on taata kaikille oppilaille mahdollisuus saada laadukasta ja 
korkeatasoista opetusta asuinpaikasta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. 
Hallituksen esityksen mukaan perusopetuksen tavoitteet vastaavat nykyisiä 
peruskouluopetukselle säädettyjä tavoitteita, mutta määritellään erityisesti 
kasvatustavoitteiden osalta yleisemmin ja pelkistetymmin. Opetuksen tavoitteiden 
määrittelyssä nousee keskeiseksi perusopetuslain 2 §:n sisältö ja erityisesti 
arviointia koskeva 21 § sen kontrolloimisessa, miten tavoitteet on saavutettu.” 
Valiokunta jatkaa uudessa kappaleessa: ”Valiokunta yhtyy hallituksen esityksen 
perusteluissa todettuun määrittelyyn perusopetuksen tavoitteista ja viittaa edellä 
yleisperusteluissa ja perusopetuslain yleisperusteluissa lausumaansa. Valiokunta on 
kuitenkin halunnut säännöksessä korostaa sitä, että opetuksen kasvatuksellisena 
tavoitteena on erityisesti kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen. Sen vuoksi valiokunta on muuttanut 1 momentin 
sanamuotoa…”(ks. luku 4.1.7.1 Sivistysvaliokunnan mietinnön analyysi).  

Perusopetuksen uudistamistyöryhmä ottaa huomioon sivistysvaliokunnan vuoden 
2001 mietinnön (SiVM 3/2001 – HE 142/2000 vp) (ks. sivut 3 ja 16), mutta ei siis 
vuoden 1998 mietintöä (SiVM 3/1998 vp – HE 86/1997 vp). Työryhmä sanoo 
ottaneensa huomioon sivistysvaliokunnan hallituksen esityksestä 142/2000 vp 
esittämät kannanotot ja terveyteen liittyvät arvot. Työryhmä ei ole perustellut 
sivistysvaliokunnan vuoden 1998 mietinnön huomiotta jättämistä, eikä edes 
ilmoittanut jättäneensä sitä huomiotta. Aarnio (1989, 227–228, ks. myös Ervasti, 
Tala & Castrén 2000, 87) toteaa lainvalmistelutöiden käyttämisestä 
tuomioistuimissa seuraavaa:  

Lainvalmistelutöiden käyttäminen oikeuslähteenä perustuu oikeusyhteisössä 
muodostuneisiin kirjoittamattomiin tulkintanormeihin… Tämä ei kuitenkaan 
merkitse sitä, etteikö hyvillä lainvalmisteluaineistoilla olisi tosiasiallista painoarvoa 
tulkinnassa. Lainvalmistelutöiden merkitys vain riippuu oikeuslähteiden 
kokonaisuudesta. Esityöt ovat ainoastaan yksi tulkintapalapelin osa muiden 
joukossa. Vahva tosiasiallinen painoarvo on nimenomaan seikkaperäisillä ja 
suhteellisen tuoreilla esitöillä, joskin on sanottava, että viime vuosina on esiintynyt 
paljon tarpeetontakin yritystä säätää lakia esitöissä. Suhteellisen niukkasanaista 
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lakitekstiä selvitetään esitöissä laajasti ja jopa niin, että esitöistä käy ilmi 
sellaistakin, mitä millään normaalilla lukutavalla ei voi päätellä lakitekstistä. 
Tällainen ”perusteluissa säätäminen”37 ei kirjoitetun lain järjestelmässä ole 
suotavaa. Se antaa tarpeettoman vallan lakia valmistelevalle virkakoneistolle… 
Eräänlaisena peukalosääntönä lainvalmistelumateriaalin käytöstä voi todeta sen, 
että mitä lähempänä jokin aineisto on eduskunnan päätöksentekoa, sitä suurempi 
relevanssi sillä on lainsäätäjän tarkoituksen tulkkina. Näin ollen 
valiokuntapöytäkirjat ovat yleensä arvokkain aineisto, mikäli niissä kosketellaan 
tulkinnanvaraisiksi osoittautunutta ongelmaa. Jos eduskunta muuttaa tai korjaa 
esityksessä olevaa pykäläehdotusta, myös hallituksen esityksen perustelut käyvät 
vähemmän informatiivisiksi ja merkittävän muutoksen ollessa kysymyksessä 
suorastaan käyttökelvottomiksi.  

 
Ottaen huomioon, että mietintö on suhteellisen tuore (vajaat kolme vuotta) ja esittää 
seikkaperäisiä lisäperusteluja 2 §:n muutokselle, mietinnön huomiotta jättämistä 
voidaan pitää ongelmallisena. Tässä tapauksessa sivistysvaliokunnan mietintö olisi 
ollut Aarnion (1989) tarkoittamaa arvokkainta aineistoa. 

Edellisen kehittämissuunnitelman perusteella toteutettuja laajoja kärkihankkeita 
muistiossa (Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistio 11:2001, 15) sanotaan 
käytettävän seuraavan opetussuunnitelman uudistamistyössä, jossa tulevat 
korostumaan erityisesti oppimistaidot sekä itsetunnon ja elämänhallinnan 
kehittäminen. Myös peruskoulun sisällön ja rakenteen kehittämishankkeen vuosille 
1997–2000 tulosten sanotaan valmistuvan vuoden 2001 aikana (muistion sivu 5).  

4.3.2 Kriittistä pohdintaa perusopetuksen uudistamistyöryhmän työstä 

Tässä perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevassa vaiheessa edellä 
mainittuja tuloksia ei ollut käytettävissä, ja kun perusopetuksen 
uudistamistyöryhmän muistiossa todetaan arviointituloksista tehtyjen 
johtopäätösten olevan osin ristiriitaisia, käytettävät tiedot näyttävät ohuilta näin 
merkittävää asiaa perusteltaessa. Näin suuren ja periaatteellisen sekä monia vuosia 
suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavan määräyksen valmistelun tässä vaiheessa 
ei enää olisi pitänyt kiirehtiä muutamien kuukausien takia – olihan aikaa käytetty jo 
vuodesta 1993 vuoteen 1998 lain valmisteluun. Perusopetuksen kasvatustavoitteista 
ei esitetä arviointituloksia eikä muita perusteluja kuin edellä todetut terveystiedon 
yhteydessä huomioon otetut sivistysvaliokunnan esittämät, vaikka on kyse 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista. Eduskunta oli vastauksessaan (70/1998 vp) 
hallituksen esitykseen koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi todennut, että hallitus 
antaa kolmen vuoden kuluttua koululakien voimaantulosta koulutuspoliittisen 
selonteon, jossa arvioidaan muun muassa laeissa asetettujen tavoitteiden 
toteuttamista. Perusopetuksen kasvatustavoitteiden ja niiden arvioinnin tärkeydestä 
lasten ja nuorten hyvinvointitutkimuksien puutteellisesta huomioimisesta 
selvitysten yhteydessä sivistysvaliokunta tuli toteamaan sekä lakimuutosten että 
                                                 
37 Oikeuskirjallisuudessa tähän on kiinnitetty huomiota. Ks. esimerkiksi Kalevi Laaksonen: 
Kiinteän omaisuuden perustuslainsuoja, 1998, s. 592–593 ja siinä mainittu kirjallisuus. 
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valtioneuvoston selontekojen yhteydessä. Seuraavassa on yksi esimerkki (SiVM 
18/2002 vp – HE 205/2002 vp): 

Valiokunta korostaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä valtioneuvoston 
selonteosta lasten ja nuorten hyvinvoinnista (StVM 23/2002 vp - VNS 4/2002 vp) 
todettua siitä, että on tärkeää viipymättä osoittaa riittävät voimavarat 
syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten tarvitsemiin palveluihin. On 
välttämätöntä järjestää kaikille lapsille suunnattuja peruspalveluja, muun muassa 
kouluterveydenhuollon palveluja, koska peruspalvelujen puutteella on selvä yhteys 
lasten pahoinvoinnin lisääntymiseen. Riskitilanteessa elävien lasten kannalta 
olennaista on se, että koulu pystyy tarjoamaan oppilaskohtaista tukea. Oikea-
aikaisen tuki- ja erityisopetuksen järjestäminen lapsen edellytysten mukaisesti 
säästää myös yhteiskunnan voimavaroja.  

Sivistysvaliokunnan mietintö 205/2002 vp 

4.3.3 Johtaja Kirsi Lindroosin muistio 17.12.2001 / Ehdotus Valtioneuvoston 
asetukseksi perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 

Perusopetuksen tavoitteita Lindroosin muistiossa käsiteltäessä mainitaan kuten pe-
rusopetuksen uudistamistyöryhmän muistiossa, että perusopetuslaissa opetuksen 
tavoitteet säädetään aikaisempaa lainsäädäntöä yleisemmin ja pelkistetymmin ja 
että uudelleen määritellyt tavoitteet kattavat kaikki aikaisemman lainsäädännön 
mukaan peruskoululle säädetyt tavoitteet. Tämän lisäksi perusopetuslain 2 §:n 
tavoitteista esitetään kyseinen lakiteksti. (Lindroosin muistio 17.12.2001, 4.) 

Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistion esittämistä perusopetuksen 
tavoitteista todetaan Lindroosin muistiossa, että opetuksen tavoitesäännökset 
täsmentäisivät perusopetuslaissa säädettyjä lain soveltamisalaan kuuluvan 
opetuksen yleisiä tavoitteita ja että opetuksen tavoitteet ja sisältö määriteltäisiin 
tarkemmin Opetushallituksen antamissa opetussuunnitelman perusteissa ja niiden 
mukaan laadituissa paikallisissa opetussuunnitelman perusteissa. (Lindroosin 
muistio 17.12.2001, 5.) Tämä esitys tarkentaa valtioneuvoston asetuksella 
opetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita on kuitenkin todettu jo hallituksen 
esityksessä 86/1997 vp (ks. HE 86/1997 vp s. 60). 

Ehdotuksessa perusopetuksen tavoitteiksi, joista säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella 20.12.2001, todetaan Lindroosin muistion mukaan seuraavasti:  

Perusopetuksen tavoitteita määriteltäessä lähtökohtana on ollut perusopetuslain 2 
§:ään kirjatut opetuksen tavoitteet. Asetuksen 2 luvussa täsmennetään ja 
syvennetään näitä tavoitteita. Asetuksella luodaan täten myös pohja 
opetussuunnitelman perusteiden laadinnalle ja opetuksen arvioinnille.  

 
Muistiossa todetaan, että valtioneuvoston asetuksen määrittämä pohja 
perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja tuntijaoksi on 
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lainsäädännön edellyttämä vaatimus sille, että Opetushallitus voi hyväksyä 
opetussuunnitelman perusteet. (Lindroosin muistio 17.12.2001, 8–9.) 

Lindroosin muistiossa asetuksen 2 §:n 1 momentin perustelut ovat muuttuneet 
perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistiosta laajentaen jo tässä momentissa 
ihmisenä kasvua yhteiskunnan jäseneksi kasvulla. Ihmisyyttä koskevissa 
kysymyksissä Lindroosin muistio on 2 §:n 1 momentin perusteluissa hylännyt 
termin lähimmäisyys (myönteinen suhtautuminen lähimmäisyyteen) ja vaihtanut sen 
toisten ihmisten kunnioittamiseksi. Näyttää siltä, että kristilliseen perinteeseen 
liittyvä sana ”lähimmäinen” on haluttu vaihtaa etiikaltaan neutraaliksi sanaksi 
”ihminen”.  

Lähtökohdat ovat myös vaihtuneet perusopetuksen uudistamistyöryhmän 
muistiosta; ihmisoikeuksien, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen tilalle on 
tullut elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ihmisten 
kunnioittaminen on vaihtunut elämän kunnioittamiseksi – ihmisoikeuksien ja 
luonnon kunnioittaminen ovat säilyneet, mutta vaihtaneet paikkaa. Minkälaiseen 
ajatteluun tällä suunnataan? Onko kaikki elämä – ihmisen ja eläimen – yhtä 
kunnioitettavaa? Tässäkö järjestyksessä elämä - luonto - ihminen kunnioitusta 
osoitetaan? Lindroosin muistion (17.12.2001, 9) 1 momentin perustelu kuuluu:  

1 momentissa käsitellään keskeisiä ihmisyyttä koskevia kysymyksiä. Näitä ovat 
muun muassa pyrkimys oppilaan kasvuun tasapainoiseksi, terveen itsetunnon 
omaaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Lähtökohtana on elämän, luonnon ja toisten 
ihmisten kunnioittaminen. 

4.3.4 Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 hyväksyminen valtioneuvoston 
yleisistunnossa 20.12.2001  

Valtioneuvoston asetus valmisteltiin opetusministeriössä virkamiestyönä. 
Valmistelussa oli otettu huomioon perusopetuslainsäädäntö, perusopetuksen 
uudistamista selvittäneen työryhmän muistio sekä siitä saadut lausunnot. 
Asetusluonnoksista oli käyty Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kanssa kunnan 
viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaiset suulliset neuvottelut 
(Opetusministeriön asiakirja 112/010/2001, 14.12.2001), niitä oli käsitelty 
hallituksen sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä, ja ne oli pääosin tarkistettu 
oikeusministeriössä. (Lindroosin muistio 2001, 18; Valtioneuvoston pöytäkirja 
107/2001.) 

Esityksessä valtioneuvoston asetukseksi perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta todetaan, että tavoitteet 
ja tuntijako ehdotetaan sisällytettäväksi samaan asetukseen ja asetuksella 
ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain 2 §:n tavoitteita. Näissä tavoitteissa 
korostettaisiin opetuksen sivistystehtävän ohella erityisesti opetuksen 
kasvatuksellisia tavoitteita, oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan 
jäsenyyteen, opetuksessa annettavia tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä 
koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä ja elinikäistä oppimista. Valtioneuvosto 
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hyväksyi esityksen johtaja Lindroosin esittelystä 20.12.2001 yleisistunnossaan. 
(Valtioneuvoston pöytäkirja 107/2001.) 38 

Tavoitepykälän muoto 

Kyseisen asetuksen (1435/2001) tavoitepykälät 2–4 ovat joulukuun 20. päivänä 
2001 annetussa muodossa seuraavat: 

2 luku 

Opetuksen valtakunnalliset tavoitteet 

2 § 

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, 
terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi 
yhteiskunnan jäseniksi. Lähtökohtina ovat elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen sekä oman ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen. Tavoitteena 
on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä 
oppilaiden kasvu hyviin tapoihin. 

Oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan, joka pyrkii 
ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja 
luottamukseen. Opetuksella tuetaan myös aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi 
kasvamista ja annetaan valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa 
yhteiskunnassa sekä edistää kestävää kehitystä. 

 

 

                                                 
38 Valtioneuvosto antoi 20.12.2001 Valtioneuvoston tiedotusyksikön tiedotteen mukaan 
Valtioneuvoston asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista 
ja perusopetuksen tuntijaosta: 

Perusopetuslain 14 pykälän 1 momentin mukaisesti valtioneuvosto päättää 
perusopetuslain (628/1998) nojalla perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista 
tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja 
aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Asetuksella kumotaan 
peruskoulun tuntijaosta annettu valtioneuvoston päätös (834/1993) sekä aikuislukion 
tuntijaosta annetun opetusministeriön päätöksen (873/1994) 1 pykälä ja 3 pykälän 4 
momentti, ensin mainittu säädös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 
jälkimmäisen säädöksen 3 pykälän 4 momentti sellaisena kuin se on päätöksessä 
1203/1998. Asetus tulee voimaan 1.8.2002. (OPM johtaja Kirsi Lindroos 1341 7268).  

http://www.valtioneuvosto.fi/toiminta/paatokset/paatos/fi.jsp?oid=128186, 19.6.2007. 
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3 § 

Tarpeelliset tiedot ja taidot 

Opetuksen tulee antaa oppilaille perusta laajaan yleissivistykseen sekä aineksia ja 
virikkeitä maailmankuvan avartumiseen ja syvenemiseen. Tämä edellyttää ihmisten 
tunteiden ja tarpeiden, uskontojen ja elämänkatsomusten, historian, kulttuurin ja 
kirjallisuuden, luonnon ja terveyden sekä talouden ja teknologian tuntemusta. 
Opetuksen on tarjottava esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä kulttuurien eri aloilta 
sekä mahdollisuuksia kehittää käden taitoja ja luovuutta sekä liikunnan taitoja. 

Opetuksessa tuetaan oppilaiden ajattelun ja viestinnän taitojen kehittymistä. 
Tavoitteena on äidinkielen monipuolinen hallinta sekä valmiudet 
vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä. Tavoitteena 
on, että oppilaat oppivat matemaattisen ajattelun ja matematiikan soveltamisen 
perusteita sekä hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa. 

Muulla kuin äidinkielellä annettavassa opetuksessa oppilaille annetaan lisäksi 
opetuksessa käytettävään kieleen ja siihen liittyvään kulttuuriin perustuvia erityisiä 
tietoja, taitoja ja valmiuksia. Opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen 
maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa 
opetuksessa oppilaille annetaan myös opetuksen perustana olevaan 
maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvia tietoja, 
taitoja ja valmiuksia. 

4 § 

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen 

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että 
jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta 
ja tukea. Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset 
tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot. Oppilashuollon tulee edistää oppilaan 
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja siten turvata hyvän kasvun ja oppimisen 
edellytykset. 

Oppimisympäristön tulee antaa oppilaalle mahdollisuuksia kasvuun ja oppimiseen 
yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien 
varhaiseen tunnistamiseen ja voittamiseen sekä syrjäytymisen torjumiseen ja 
sosiaalisten taitojen oppimiseen. 

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen, kriittiseen tiedonhankintaan ja 
monipuolisiin yhteistyötaitoihin. Oppimistaitojen kehittämisessä pyritään 
tuottamaan valmiudet ja halu jatko-opintoihin ja koko elämän kestävään 
oppimiseen. Tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva. 
Oppilaita autetaan jäsentämään ja hyödyntämään oppimaansa. 
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Tavoitteisiin liittyvät lausunnot 

Opetusministeriö pyysi 18.5.2001 (Asiakirja 4. välitoimenpiteestä no 48/043/2000) 
lausuntoja 177 taholta Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistiosta 11:2001. 
Lausuntopyyntöjen ajankohta vasten kesää oli opetushenkilöstön kannalta 
ongelmallinen ja lausuntoja uudistamistyöryhmän muistiosta saatiin Lindroosin 
muistion (17.12.2001) mukaan 124. Lindroosin muistio toteaa yhteisesti annetuista 
lausunnoista: ”Lausunnonantajat olivat yleisesti tyytyväisiä työryhmän muistiossa 
esitettyihin peruslinjauksiin.” Tavoitteista annetuista lausunnoista kyseisessä 
muistiossa ei lausuttu mitään. Lausunnoissa kaiken kaikkiaan oli paljon oivalluksia 
ja ehdotuksia koulun kehittämiseksi sekä tuntijaosta. Opetushallituksen lausunnossa 
(10.8.2001, 13/040/2001) esitettiin tyytyväisyys tavoitteisiin opetussuunnitelman 
perusteiden laatimisen kannalta. Seuraavassa on esillä kolmesta kriittisestä 
lausunnosta lyhyet katkelmat esimerkkeinä useista ei-tyytyväisistä lausunnoista, 
joissa oli annettu kuitenkin rakentavia ehdotuksia lausumiin: 

Perusopetuksen uudistamistyöryhmän esitys on osoitus näennäisuudistuksesta, 
lyhytjänteisestä ja poliittisille eturyhmäintresseille perustuvasta koulutus-
politiikasta. Juuri nyt pitäisi etsiä todellisia, rohkeita ratkaisuja koulun 
uudistamiseen tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.  

Lapin yliopisto 

Työryhmä on määritellyt työnsä lähtökohdat yksipuolisesti juridisilta perusteilta, 
täsmentämään ja tarkentamaan perusopetuslain ja -asetuksen tiettyjä pykäliä… Siitä 
on oppilas ja oppiminen kaukana, puhumattakaan kasvatuksesta tai kasvamisesta… 
Sitoutuminen parin vuoden ajalliseen tarkasteluun ja siihenkin vain lainsäädännön 
muutoksen näkökulmasta, on ajanut työryhmän hyvin tekniseen esitykseen ilman 
että tehtyjen ratkaisujen perusteita tuodaan lainkaan julki… Yleiset valtakunnalliset 
tavoitteet ovat jääneet todellakin niin yleiselle tasolle, että niistä on vaikea tehdä 
päätelmiä opetuksen tavoitteiksi ja sisällölliseksi kehittämiseksi…Tehtävän 
vaativuuden huomioon ottaen olisi työryhmältä toivonut perusteellisempaa 
analyysia perusopetuksen tuloksista, haasteista, ongelmista ja oppimisen 
edellytysten kehittämisen tarpeista tulevaisuutta silmällä pitäen...Työryhmä on 
hyödyntänyt tutkimustietoa hyvin ohuella ja osittain tarkoitushakuisella tavalla… 
Työryhmä käyttää pienen oppilasryhmän ongelmia perusteluina kaikkia muitakin 
oppilaita koskeviin muutosesityksiin, mikä ei ole loogisesti perusteltua ja tuottaa 
todennäköisesti suuren joukon uusia ongelmia. 

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 

Tavoitteisiin olisi aiheellista lisätä myös maininta kansallisista arvoista. 

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 
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Lisänäkökulmia käsittelyyn 

”Tuntijakotyöryhmä on kaiken kaikkiaan käyttänyt sivistysvaliokunnan mietintöä 
valikoidusti hyväkseen”, totesivat kahdeksan eri terveysjärjestöä Opetusministeriön 
koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle/Yleissivistävän koulutuksen yksikölle 
lausunnossaan 18.6.2001, jonka järjestöt ilmaisivat luovuttaneensa 30.5.2001 myös 
opetusministeri Maija Raskille. Järjestöt puuttuivat perusopetuksen 
uudistamistyöryhmän ehdotukseen terveystiedon tuntimäärän jakamisesta eri 
luokkatasoille lakiesityksestä poikkeavasti (hallituksen esityksessä terveystiedon 
kolme vuosiviikkotuntia yhteensä noin seitsemästä vuosiviikkotunnista koko 
perusopetuksen aikana oli sijoitettu vuosiluokille 7–9. Vuosiluokilla 1–6 ainakin 
osa terveystiedon opetuksesta voitaisiin hallituksen esityksen mukaan antaa osana 
eri aineiden opetusta, eikä terveystiedolle tältä osin välttämättä osoitettaisi omia 
tunteja) (HE 142/2000 vp). Uudistamistyöryhmä ehdotti sijoitettavaksi tunneista 
kaksi vuosiluokille 5–6 ja vähintään yhden tunnin vuosiluokille 7–9 perustellen tätä 
siten, että hallituksen esityksen mukaan terveystiedon opetukseen varattavien 
tuntien määrä säädettäisiin tarkemmin osana perusopetuksen uutta tuntijakoa 
(Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistio 2001, 15–16). Sivistysvaliokunta 
totesi mietinnössään, että terveystiedon opetuksen tulee olla integroitua 
vuosiluokilla 1–6) (SiVM 3/2001 vp). Valtioneuvoston asetuksessa hyväksyttiin 
kolme vuosiviikkotuntia terveystietoa opetettaviksi vuosiluokilla 7–9. 

4.3.5 Tuloksia ja niiden pohdintaa 

– Sivistysvaliokunnan mietinnön sivuuttaminen 

Perusopetuksen uudistamistyöryhmä ja Lindroosin muistio eivät pohjaa eduskunnan 
välillisesti39 hyväksymiin sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp) 
perusopetuslakia koskeviin perusteluihin, vaan ne hakevat perustelunsa hallituksen 
esityksestä (HE 86/1997 vp) lain keskeisimmässä kohdassa eli perusopetuksen 
tavoitteiden määrittelyssä, jota sivistysvaliokunta muutti. Sivistysvaliokunnan 
perusteelliset opetuksen tavoitteiden perustelut uudelle vuosituhannelle kestäviksi 
määritettyine kansallisine arvoineen jäävät mainitsematta. Sekä 
uudistamistyöryhmän että Lindroosin muistiota laadittaessa perusopetuslain 2 §:ään 
kirjatut tavoitteet ovat olleet lähtökohtana kuten näissä molemmissa muistioissa 
(Lindroosin muistio 2001, 8; Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistio 
11:2001, 24) todetaan.  

Sivistysvaliokunnan mietintö ei ollut kuitenkaan vain poliittinen viesti eikä lausuma 
vaan lakitekstin sisältöä perusteleva merkityksellinen tahdon ilmaus. Näin 

                                                 
39 Paremman termin puuttuessa välillinen hyväksyntä tarkoittaa sitä tilannetta, kun valiokunta on 
muuttanut lain sanamuotoja hallituksen esityksestä ja eduskunta on hyväksynyt lain sanamuodon.  
Vaikka sivistysvaliokunnan sanamuotoja lakia hyväksyttäessä ei varsinaisesti vahvisteta, se saa 
oleellisen merkityksen lain kohtien tulkinnassa, koska muuttaminen on ollut tarpeellista. 
Eduskunta on hyväksynyt muuttamisen ja hyväksyy valiokunnan sanamuodon välillisesti.  
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valtakunnallisten perusopetuksen tavoitteiden valmistelutyö näyttää asiakirjojen 
mukaan perustuneen lähteisiin, jotka eivät seuraa tarkoin lainsäätäjän tahtoa.  

Sivistysvaliokunnan määrittämät monet opetuksen kannalta välttämättömät ja 
oleelliset käsitteet sekä opetusta ohjaavat suuntaviivat (ks. luku Sivistysvaliokunnan 
mietinnön analyysi 4.1.7.1) on valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 
valmisteluasiakirjoissa ohitettu. Valtioneuvoston asetus olisi aiheellista muuttaa 
selkeämmin vastaamaan sivistysvaliokunnan kantoja (Laaksonen 2008)40. 

– Valtuudet päättää tavoitteista 

Parlamentaarisesti kokoonpannun (Hirven) toimikunnan tuli edellisen hankkeen 
työn pohjalta selvittää koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen 
toteuttamisen edellytykset, arvioida esitettyjen sisällöllisten uudistusten 
toteuttaminen ja jatkaa aiempaa selvitystyötä ja uudistuksen valmistelua. Tässä 
vaiheessa keskusteltiin myös valtuuksista päättää eri asioista. Opetushallituksen 
antamassa lausunnossa todettiin valtioneuvoston päätösvallasta. Opetushallitus 
totesi, että Koulutuksen kehittämissuunnitelma antaa valtioneuvostolle tarvittavan 
ja joustavan mahdollisuuden ottaa kantaa kouluasteiden tärkeimpiin 
kehittämistavoitteisiin ja ettei ole tarpeellista erikseen säätää valtioneuvoston 
päättämistä opetuksen yleisistä tavoitteista asetuksella. Opetushallituksen torjuva 
kannanotto siihen, että valtioneuvosto päättäisi opetuksen tavoitteista, lienee 
lausuma edellisen komitean lausuman ajatuksen puolesta. Se oli ehdottanut, että 
opetuksen tavoitteista päättäisi Opetushallitus valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa. 

Valtioneuvosto sai hyväksytyssä perusopetuslaissa (21.8.1998/628) vallan päättää 
opetuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta. Mitä tarkkaan ottaen opetuksen yleiset 
tavoitteet tarkoittavat, se ei selviä laista eikä sen perusteluista. Valtioneuvoston 
asetuksen tulee hallituksen esityksen mukaan kuitenkin tarkentaa opetukselle 
säädettyjä tavoitteita. ”Nykyisin opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden määrittely 
kuuluu pääosin Opetushallitukselle”, todetaan hallituksen esityksessä. (HE 86/1997 
vp s. 60.) (Lain säätämisen aikana voimassa olleisiin tuntijakopäätöksiin ei 
sisältynyt perusopetuslain 14 §:n edellyttämiä opetuksen yleisiä valtakunnallisia 
tavoitteita.) Opetusministeriön perusopetuslain käsitteitä selventävässä muistiossa 
(20.5.1998), joka todettiin sivistysvaliokunnan pöytäkirjassa 56/1998 vp 
(26.5.1998) saapuneeksi ja merkittiin liitteeksi A 3 §, selvennetään hallituksen 
esityksessä koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi perusopetuslaissa käytettyjä 
käsitteitä ”perusopetus” ja ”opetus”. Muistiossa todetaan, että perusopetuslain 4. 
luvussa on kyseessä muista luvuista poiketen varsinainen opetus. Tässä kyseisessä 
4. luvussa on lain 14 §, jossa säädetään sekä valtioneuvoston että Opetushallituksen 
vallasta päättää opetuksen tavoitteista. Mikäli nämä muistion (20.5.1998) käsitteet 
olisivat sitovia, tavoitteet tarkoittaisivat varsinaista opetusta, eivät kasvatusta. 
Tämän perusteella voisi kyseenalaistaa valtioneuvoston päätösvallan 

                                                 
40 Valiokuntaneuvos, oikeustieteen tohtori, dosentti Kalevi Laaksosen haastattelu 7.7.2008 
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kasvatustavoitteista. Yleiset tavoitteet tarkoittaisivat tuolloin varsinaisen opetuksen 
tavoitteita.  

Tärkeää on myös huomata se, että valtioneuvoston muodostavat nelivuotis-
kausittain vain jotkut puolueet eduskunnasta, siksi koko eduskunnan päätös on 
kansanvaltaisempi. Merkityksellisestä, nuorten yksilöiden persoonallisuutta 
muovaavasta ja siten kansakunnan tulevaisuuteen vaikuttavasta toiminnasta 
päättäminen kuuluu demokraattisessa valtiossa eduskunnalle ja vaatii laajapohjaista, 
syvällistä ja monipuolista harkintaa.  

Sivistysvaliokunnan valmistelema ja eduskunnan välillisen hyväksynnän saanut 
perusteellinen pohdinta perusopetuksen tavoitteista (2 §) mietinnössä esitettyine 
kansallisine arvoineen (jotka ovat kaiken opetuksen perusta) on jäänyt vaille 
huomiota. Johtuuko tämä siitä, että perusopetuslain 14 §:ssä41 todettujen opetuksen 
yleisten tavoitteiden sisältö (valtioneuvoston päätösvaltaan kuuluvat tavoitteet) jää 
selvittämättä, ja siitä, että kyseinen 14 § oli uusi valtuus lainsäädännössä? 

Sivistysvaliokunta ei ottanut mietinnössään kantaa edellä mainittuihin asioihin eikä 
muuttanut 14 §:n muotoa. Valiokunta totesi mietinnössään (s. 37) kyseisestä 
pykälästä 14 seuraavaa:  

Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti 
yhtenäisiä perusteita. Opetukseen käytettävän ajan jakaminen eri oppiaineiden 
opetukseen eli tuntijaon päättää edelleen valtioneuvosto. Se päättää myös 
perusopetuksen, esiopetuksen, lisäopetuksen ja perusopetukseen valmistavan 
opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista. Opetushallitus antaa 
opetussuunnitelmien laadintaa varten opetussuunnitelman perusteet, joissa 
määritellään perusopetuksen eri oppiaineiden sekä oppilaanohjauksen ja muun 
laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 

 
– Määrittelemättömät käsitteet 

Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistiossa ja Lindroosin muistiossa ei ole 
määritelty käytettyjä kasvatuskäsitteitä. Mainitsen esimerkkeinä yleissivistyksen, 
kulttuurin, elämänkatsomuksen ja ihmiskäsityksen. Valtioneuvoston asetuksessa 
mainitaan lähtökohtina elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä 
oman oppimisen ja työn arvostaminen ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen. 
Näidenkään käsitteiden tarkoitusta ja sisältöä ei määritellä. 

                                                 
41 14 § 
Tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet 
Valtioneuvosto päättää tässä laissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista 
sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen 
sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). 
 Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien sekä 
oppilaanohjauksen ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä 
(opetussuunnitelman perusteet). 
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Koska Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissakaan (2004) ei selvitetä näitä 
käsitteitä (ks. myös luku 4.5.3 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
2004 analyysit), oletettaneen, että mainitut käsitteet ovat itsestäänselvyyksiä. Ne 
eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, koska oppilaita ympäröivä kulttuuri sisältää 
monenlaisia kulttuurivaikutuksia ja niiden mukana esimerkiksi omanlaisensa 
ihmiskäsitykset. Ongelma ei ratkea sillä, että asia jätetään käsittelemättä ja oppilas 
jää ratkaisemaan asioita, joihin hänen ajattelunsa taso ei mahdollisesti edes yllä. 
Ideaalinen todellisuus voi toteutua vasta, kun ihminen tajunnallisuudessaan sen 
ymmärtää (Rauhala 1987, 158). Demokraattisen yhteiskunnan koulun, jonka 
lähtökohtina sanotaan olevan elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
sekä oman ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen, tulee opettaa ennen kaikkea 
avoimuuteen ja olla olemukseltaan lapsen kehitystaso huomioon ottaen avoin 
paljastamalla teorioiden ja tavoitteiden taustaoletukset. Kaikessa tutkimuksessa 
olennaisia ovat ontologiset taustaoletukset ja niin ne ovat myös opetettavissa 
aineissa (vrt. esimerkiksi Rauhala 1987, 156). Lapsen itsenäisen ja samalla toisia 
kunnioittavan ajattelun kehittyminen, oppiminen ja luovuus syntyvät 
mahdollisuuksien näkemisen ja oivaltamisen kautta ja niiden alistamiselle eettiseen 
pohdintaan. Sivistysvaliokunta (SiVM 3/1998 vp s. 17) ilmaisi asian seuraavasti: 
”… entistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota ajattelun, ryhmässä toimimisen, 
tunteen ja itsensäilmaisun valmiuksiin”. 

4.3.6 Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) analyysit 

4.3.6.1 Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) analyysi 

Valtioneuvoston asetuksen tulisi tarkentaa perusopetuslain 2 §:n tavoitteita (HE 
86/1997 vp s. 60), mutta näyttää siis siltä, että sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 
3/1998 vp) siinä esitettyine kansallisine arvoineen on jäänyt vaille sille kuuluvaa 
huomiota. Valtioneuvoston asetuksen valmisteluvaiheissa (johtaja Kirsi Lindroosin 
muistio mukaan lukien) viitataan vain hallituksen esityksen tarkoitukseen, että 
tavoitteiden pelkistetympi määrittely mahdollistaa säädettyjen yleisten tavoitteiden 
puitteissa perusopetuksen tavoitteiden painottumisen ja muuttumisen yhteiskunnan 
kehityksen mukana. 

Valtioneuvoston asetuksen valmisteluasiakirjan tavoitteet esiintyvät sisällöltään 
määrittelemättöminä yleisinä käsitteinä. Valtioneuvoston luokitusyksiköt ovat 
”tyhjiä lausumia” – eivät itsestään tietoisia (ks. s. 103). Opetuksen tavoitteina 
kasvussa ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen (2 §) on mainittu tasapainoinen, 
terve itsetuntoinen ihminen ja kriittisesti ympäristöä arvioiva yhteiskunnan jäsen. 
Näiden lisäksi tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja 
hyvinvoinnin vaaliminen sekä kasvu hyviin tapoihin. Äidinkielen monipuolinen 
hallinta sekä valmiudet vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja 
muilla kielillä, matemaattisen ajattelun ja matematiikan soveltamisen perusteiden 
oppiminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinta mainitaan tarpeellisten tietojen 
ja taitojen tavoitteina (3 §). (Oppiaineiden tavoitteiden sisältö on 
opetussuunnitelman perusteissa perusopetuslain 14 § 2 momentin mukaan.) 
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Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen ja elinikäisen oppimisen otsikon alla (4 §) 
tavoitteena mainitaan vielä myönteisen minäkuvan kehittyminen.  

Jos edellä mainitut käsitteet olisi määritelty esimerkiksi Keltikangas-Järvisen (1998, 
16–24, 76, 112) mukaan, olisi riittänyt kolmesta erikseen mainitusta käsitteestä 
tavoitteeksi yksi käsite eli ”myönteinen minäkuva”, sillä itsetunto on minäkuvan 
positiivisuuden osa. Ihminen on Keltikangas-Järvisen mukaan tasapainoinen silloin, 
kun ”hänellä ei ole tarvetta ylläpitää itsevarmuudestaan aivan erilaista kuvaa kuin 
hänellä todellisuudessa on”. Kasvattajien kannalta määrittely on tarpeellista. Jotta 
kasvattaja voi säännöstä ylipäänsä toteuttaa, hänen tulee syvällisesti ymmärtää 
käsitteiden sisältö ja merkitys. (Tulkitsen arvoanalyysissä kuitenkin 
peruskoululaissa mainitut ominaisuudet ja valmiudet peruskoululakia selvittäneen 
Arajärven mukaan, koska hallituksen esitys perustuu siihen ja koska 
valtioneuvoston asetuksen valmisteluasiakirja viittaa hallituksen esitykseen.) 

Asetuksessa esitetään paljon asioita, joihin opetuksella eri tavoin pyritään tai jotka 
esitetään vaatimuksina opetukselle. Näissä yhteyksissä käytetään erilaisia 
argumentaatiotapoja, joiden hierarkiaa ei esitetä: joissain yhteyksissä käytetään 
tavoite-sanaa, joihinkin asioihin kasvatetaan, joitain asioita tuetaan opetuksella, 
joihinkin katsotaan voitavan antaa valmiuksia, joskus opetuksen tulee antaa perusta 
tai aineksia ja virikkeitä, mikä taas edellyttää eri asioiden tuntemusta, joskus taas 
opetuksen on tarjottava kokemuksia/elämyksiä/mahdollisuuksia kehittää, jossain 
yhteydessä oppimisympäristön tulee antaa mahdollisuuksia kasvuun ja oppimiseen, 
kerran kiinnitetään erityistä huomiota johonkin, lisäksi oppilaita voidaan ohjata ja 
kannustaa ja jossain yhteydessä pyritään tuottamaan valmiudet ja halu tai autetaan 
jäsentämään ja hyödyntämään. Seuraavassa eksplikoin intention voimakkuutta. 

Valtioneuvoston asetuksen teksti on homogeenista. Asetuksessa ilmenee kons-
truktivistinen oppimisnäkemys, jossa opettaja toimii ohjaajana ja aktiivinen oppilas 
oppijana, jota tuetaan (aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa ja ajattelun 
ja viestinnän taitojen kehittymisessä), ohjataan ja kannustetaan (omatoimiseen, 
kriittiseen tiedonhankintaan ja monipuolisiin yhteistyötaitoihin) sekä autetaan 
(jäsentämään ja hyödyntämään oppimaansa).  

Kerran asetuksessa todetaan ”oppilaita kasvatettavan”; tällöin ovat kyseessä 
vastuullisuus, yhteistyö, erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien välinen suvaitsevaisuus 
ja luottamus. Ne ovatkin pitkän prosessin tulos. Yhden kerran tavoitteissa 
”kiinnitetään erityistä huomiota” (oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja 
voittamiseen, syrjäytymisen torjumiseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen). Kaikki 
edellä mainitut painotukset koskevat yhteiskuntaeettisiä tavoitteita. Muut 
painotukset tulevat esiin vaatimuksia edellyttävillä ilmaisuilla ”opetuksen on 
tarjottava” (esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä kulttuurien eri aloilta, 
mahdollisuuksia kehittää erilaisia taitoja ja luovuutta), oppimisympäristön ”tulee 
antaa” (oppilaalle mahdollisuuksia yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun) ja 
opetuksen ”tulee antaa” (perusta laajaan yleissivistykseen ja virikkeitä 
maailmankuvan avartumiseen ja syvenemiseen). Nämä painotukset koskevat 
persoonallisuuden kehittämiseen liittyviä perusopetuksen tavoitteita. Tässä 
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yhteydessä tulevat ilmi yleissivistyksen ja maailmankuvan ainekset: ihmisten 
tunteiden ja tarpeiden, uskontojen ja elämänkatsomusten, historian, kulttuurin ja 
kirjallisuuden, luonnon ja terveyden sekä talouden ja teknologian tuntemus. 
Sivistysvaliokunta oli todennut persoonallisuuden kasvua laajemmin korostaen, että 
yleissivistykseen kuuluvat niin tiedolliset valmiudet kuin eettinen ja esteettinen 
herkkyys, kehittynyt tunne-elämä, havainnoimisen ja kommunikoinnin taidot, 
työnteossa tarpeelliset perustaidot sekä taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä. 
Maailmankuvasta valiokunta oli todennut saman monipuolisuuden huomioon 
ottamisen: elämyksellisyyden, toiminnallisuuden, sosiaalisuuden, kulttuurin ja 
tiedollisuuden. 

Tarkoitetaanko tuntemuksella omaksuttua tietoa – perehtyneisyyttä? Sisältyykö 
tuntemukseen kokeneisuutta kyseisistä asioista?  

Jos katselee tavoitteiden frekvenssejä, useudella painotetaan sosiaalisuuteen 
liittyviä tavoitteita (11 erilaista mainintaa) ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä (3 
mainintaa). Yleisilmeeltään tavoitteet ovat 7–15 -vuotiaiden saavutettaviksi laajoja 
ja vaativia, kuten kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja 
luottamukseen pyrkiminen tai kriittisesti ympäristöään arvioiva yhteiskunnan jäsen. 
Tällaiselle maailmankansalaisuuteen kasvulle on edellytyksiä vasta perusopetuksen 
loppuvaiheesta lähtien.  

Asetuksessa näkyy esittämistäni ihmiskäsityksistä lähinnä eksistentialismin42 
mukainen ihmiskäsitys. Asetuksessa todetaan, että ”opetuksen tulee antaa oppilaille 
perusta laajaan yleissivistykseen sekä aineksia ja virikkeitä maailmankuvan 
avartumiseen ja syvenemiseen”, mutta todetaan, että ”tämä edellyttää ihmisten 
tunteiden ja tarpeiden (piirteitä essentialismista), uskontojen ja elämänkatsomusten, 
historian, kulttuurin ja kirjallisuuden, luonnon ja terveyden sekä talouden ja 
teknologian tuntemusta”. Uskonnot ja elämänkatsomukset ovat tasa-arvoisessa 
asemassa. Vaikka asetuksen lähtökohtina mainitaan ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen (myös elämän kunnioittaminen, luonnon kunnioittaminen sekä 
oman oppimisen ja työn arvostaminen ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen), 
ihmisoikeuksissa ei ole kuitenkaan kysymys minkään etiikan painotuksesta; ne 
mahdollistavat erilaiset etiikat. Asetuksen tekstissä ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen näyttäytyy eettisenä velvollisuutena kunnioittaa ihmisoikeuksia. 
Ihmisoikeudet eivät myöskään ole uskonnon korvike; ne ilmaisevat oikeuden 
uskonnon vapauteen ja spiritualiteettiin (vrt. Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 
2000, 16, 22, 23). Ihmisoikeuksien universaalit arvot – ihmisarvo, yksilön vapaus, 
oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus – ilmaisevat toimintaperiaatteita ja/tai arvoja, 
jotka taas ilmaisevat keskeiset pyrkimykset. Jos ihmisoikeuksien halutaan 
toteutuvan, se edellyttää tietoa ihmisoikeuksista mutta ennen kaikkea kasvamista 
ihmisoikeuksiin, niiden sisältämiin arvoihin, käyttäytymiseen ja asenteisiin.  

                                                 
42 Eksistentialismissa ihminen valitsee itsensä ja hyvän elämänsä, eksistentialismi on 
subjektiivisuutta korostava tapa ajatella. 
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Asetuksessa mainitut ihmisyyden ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvun lähtökohtien 
luettelon järjestys on: elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioitus (tarkoittanee 
noudattamista) sekä oman ja toisten oppimisen ja työn arvostus. Pykälän 2 
tavoitteissa luonnon kunnioitus lienee lähtökohta kestävän kehityksen edistämiselle, 
ihmisoikeuksien kunnioitus kasvamiselle aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi ja 
vastuulliseen toimintaan ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien välille. Onko tälle 
järjestykselle ideologinen selitys? Järjestys on erilainen opetussuunnitelman 
perusteissa. 

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään pykälissä 2–4 perusopetuslain 2 §:n 
mainitsemat tavoitteet valtioneuvoston esittämine sisältöineen. Asetuksen 2 §:n 1 
momentissa käsitellään keskeisiä ihmisyyttä koskevia kysymyksiä ja sen 2 
momentissa ihmisyyttä (eettisesti vastuukykyisen) yhteiskunnan jäsenyyden 
kannalta, 3 §:ssä todetaan (elämässä) tarpeelliset tiedot ja taidot (§:n 1 momentissa 
reaaliaineet sekä taide- ja taitoaineet merkityksineen, 2 momentissa välineaineiden 
opetus ja 3 momentissa muun opetuksen tavoitteet), asetuksen 4 §:ssä käsitellään 
koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä ja elinikäistä oppimista. (Ks. Lindroosin 
muistio 17.12.2001, 9.) 

Himanen (2007, 102–113) on kirjoittanut innovaatioraportin ”Suomalainen 
unelma”. Siinä hän esittää unelmana vision Suomesta, joka on sekä välittävä että 
luova. Koulut olisivat näiden itseisarvojen, välittämisen ja luovuuden, keskuksia. 
Suomalaisen koulun perusta on välittäminen; sen kautta toteutuu jokaisen 
yhtäläinen arvo ja mahdollisuus kehittää omaa ainutlaatuista potentiaaliaan 
elämässään. Luovuus on sitä, että ihminen toteuttaa itseään aiempaa täydemmin. 
Näin tapahtuu inhimillistä kasvua. Himanen puhuu viidestä opetuksen 
päätavoitteesta, jotka ovat perussisällöltään valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 
perusopetuksen tavoitteiden kaltaiset: 

1. tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen 
2. yleisen oppimiskyvyn ja -halun vahvistaminen elinikäisen oppimisen 

maailmassa 
3. ”luova intohimo” eli pyrkimys auttaa jokaista löytämään oma 

merkityksellinen ”juttunsa” 
4. rikastavien vuorovaikutustaitojen eli toisista välittämisen ja yhdessä 

elämisen kykyjen vahvistaminen  
5. itseluottamuksen eli oman arvokkuuden kokemuksen vahvistaminen 

(perustuu välittämiseen). 
 
Näiden tavoitteiden etiikkana on Himasen (2007, 6) mukaan se, että jokaisella 
ihmisellä on sama arvo. 

Valtioneuvoston asetus kattaa nämä alueet vai sanoisiko, että Himasen tavoitteet 
kattavat valtioneuvoston asetuksen tavoitteet. (Valtioneuvoston tavoitteista 
Himasen 4. kohdan tavoitteita vastaa 18, 1. kohdan 13 ja 5. kohdan 12 
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valtioneuvoston asettamaa tavoitetta, mutta Himasen tavoitteista 2. kohtaa ja 3. 
kohtaa vastaavat harvemmat asetuksen tavoitteista.) 

Valtioneuvoston asetuksessa esiintyvät sivistysvaliokunnan määrittämistä 
kansallisista arvoista humanistinen perinne43 (2 § 1 mom.: ihmisen arvoa korostavat 
mm. oppilaiden kasvun tukeminen terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi, 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen), työn arvostus (2 § 1 mom.: oman ja toisten 
oppimisen ja työn arvostus), suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys (2 § 2 mom.: 
oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan, joka pyrkii 
ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja 
luottamukseen, ja 3 § 1 mom.: opetuksen on tarjottava elämyksiä kulttuurien eri 
aloilta) ja viittaus opetuksen järjestämisessä kodin arvostukseen (4 § 1 mom.: 
Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että 
jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta 
ja tukea). Suoraa eksplisiittistä viittausta kristilliseen perinteeseen ei tule esille. 
Asetuksen arvot sopivat useisiin maailmankuviin. 

Käsitteiden tarkempi määrittely lienee jätetty seuraaville tasoille päätettäviksi, 
mutta Kartovaara (2004, 68) kirjoittaa Opetushallituksen 
opetussuunnitelmaperusteisiin liittyen kuitenkin seuraavaa. Perusteisiin ei ole 
kirjattu erillisiä kasvatustavoitteita, koska valtioneuvoston asetus on melko 
yksityiskohtainen ja asetuksen sisältämät asiat on sisällytetty perusopetuksen 
järjestämistä ja toteuttamista sekä opiskelun yleistä tukea ja erityisopetusta 
koskeviin lukuihin. Asetuksessa määritellyt tavoitteet näkyvät Kartovaaran mukaan 
myös oppiaineiden sisällöissä sekä aihekokonaisuuksissa, ja nämä tulisi ottaa 
huomioon paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.  

4.3.6.2 Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) arvoanalyysi – tiedollisten arvojen 
korostuminen 

Esitän seuraavassa valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) arvoanalyysin tulokset 
taulukon (taulukko 3) muodossa. Valtioneuvoston tavoitteiden arvosisällön analyysi 
on tehty hallituksen esityksen pohjalta edellä sivulla 147 selvitetyn takia. 

Valtioneuvoston asetus (1435/2001) sisältää 46 luokitusyksikköä, arvolatautunutta 
yksikköä; näissä on yhteensä 115 arvolajiesiintymää, keskimäärin 2,5 arvolajia 
yksikköä kohti. Painotettuja ensisijaisiksi arvoiksi luokiteltuja arvoja on 59. 

 

 

                                                 
43 Humanismilla on tarkoitettu hyvinkin erilaisia elämänkatsomukseen liittyviä ajatussuuntia, 
joissa ihmisen arvoa korostetaan eri näkökulmista. Humanismilla voidaan tarkoittaa myös 
kulttuurihistoriallista virtausta tai tieteiden jaottelussa käytettyä systematiikkaa. 
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Taulukko 3 Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) perusopetukselle määrittämien 
tavoitteiden arvosisällöt (n=46, todettuja arvoesiintymiä 115) 

Arvot HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
Esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

2,6 % 13,0 % 12,2 % 28,7 % 1,7 % 17,4 % 3,5 % 4,3 % 16,5 % 

Ensisijaisten 
esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

0,0 % 13,8 % 6,9 % 44,8 % 0,0 % 17,2 % 0,0 % 3,4 % 13,8 % 

Esiintymien 
ensisijaisuuksilla 
painotettu osuus 

1,7 % 13,3 % 10,4 % 34,1 % 1,2 % 17,3 % 2,3 % 4,0 % 15,6 % 

*) Arvot ja niiden lyhenteet: 
Hedoniset arvot = HA; Vitaaliset arvot = VA; Esteettiset arvot = Est; Tiedolliset arvot = 
TA; Uskonnolliset arvot = UA; Sosiaaliset arvot = SA; Mahtiarvot = MA; Oikeusarvot = 
OA; Eettiset arvot = EA 

 

 

Kuva 9. Valtioneuvoston asetus (1435/2001): perusopetuksen tavoitteiden 
arvoesiintymät 

Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) arvojen 
esiintymien ensisijaisuuksilla painotetut osuudet

HA; 1,7 %
VA; 13,3 %

Est; 10,4 %

TA; 34,1 %
UA; 1,2 %

SA; 17,3 %

MA; 2,3 %

OA; 4,0 %

EA; 15,6 %
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Valtioneuvoston asetuksen arvolajien ilmenemisessä suurimmasta pienimpään – 
tiedolliset, sosiaaliset, eettiset, vitaaliset, esteettiset, oikeus-, mahti-, hedoniset ja 
uskonnolliset arvot – ei tapahdu muutosta tavoitteiden sisältämiä ensisijaisia arvoja 
painotettaessa tai ei-painotettaessa. Tiedollisia arvoja tavoitelausumien sisältönä on 
valtioneuvoston asetuksessa huomattavasti enemmän (34,1 %) kuin muissa 
perusopetuksen tavoiteasiakirjoissa eli 46 tavoitteesta 33:ssa on tiedollinen arvolaji 
(kuva 9). Tämä johtuu osin siitä, että asetuksessa todetaan joidenkin oppiaineiden 
tavoitteista erikseen. Vitaalisia arvoja (13,3 %) sisältyy myös luokitusyksiköihin 
enemmän kuin muissa asiakirjoissa. Asetuksessa korostetaan monipuolisesti 
terveyttä, elämää, tunteita, tervettä itsetuntoa, jopa liikuntaa, luovuutta ja käden 
taitoja. Uskonnollisia arvoja sisältäviä tavoitteita on vain kahdessa 46 tavoitteesta. 
Ne arvolausumat ovat 1) uskontojen ja elämänkatsomusten tuntemus ja 2) 
tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva. Viimeksi mainitusta 
tavoitteesta tietysti olisi voinut uskonnolliset arvot jättää pois, koska minäkuvaan 
kuuluvia sisältöjä ei ole määritelty. Mutta koska koulussa saadaan aineksia 
identiteetin rakentamiseen uskonnon opetuksen välityksellä ja koska minäkuva on 
identiteetin osa, siihen kuuluvat uskonnolliset arvot. Joka tapauksessa uskonnolliset 
arvot (1,2 %) painottuvat vähiten asiakirjan arvolajeista ja niitä on tavoitteiden 
arvosisältönä vähiten analysoiduista asiakirjoista. Myös mahti- (2,3 %) ja 
oikeusarvoja (4,0 %) on luokitusyksiköiden sisällöissä vähemmän kuin muissa 
tavoiteasiakirjoissa, samoin sosiaalisia arvoja, joita tavoitteiden sisältönä on 
kuitenkin suhteessa edellisiin huomattavasti enemmän.  

 

4.4 USKONNONVAPAUSLAIN (453/2003) VAIKUTUS 
PERUSOPETUKSEEN PERUSKOULUISSA JA ERITYISEEN 
MAAILMANKATSOMUKSELLISEEN JÄRJESTELMÄÄN 
PERUSTUVISSA PERUSKOULUISSA 

Käsittelen tässä luvussa uskonnonvapauslakia (453/2003), vaikka se ei vaikuttanut 
perusopetuslain tavoitepykälään (2 §). Uskonnonvapauslailla on kuitenkin 
periaatteellinen vaikutus perusopetuksen arvopohjaan ja maailman-
katsomuksellisten peruskoulujen opetukseen ja arvopohjaan. Viimemainitut ovat 
perusopetuksen kouluja, joilla on perusopetuslain 7 §:n mukainen valtioneuvoston 
myöntämä lupa erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvan 
opetuksen järjestämiseen. Tässä yhteydessä nousee keskeisenä esille kysymys 
käsitteiden sisällön tarkkuudesta. 

Hallituksen esityksen (HE 170/2002 vp) pohjalta (esitys) eduskunnalle 
uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi hyväksyttiin 6.6.2003 
perusopetuslain 13 §:n muutos (454/2003). Lakimuutos tuli voimaan 1.8.2003. 
Perustuslakivaliokunta totesi maailmankatsomuksellisten koulujen opetuksen 
käsittävän läpäisyperiaatteella katsomuksellista ainesta. Lain tarkoituksena ei ole 
valiokunnan mukaan ”muuttaa koulun nykyisiä käytäntöjä”. Seuraava sitaatti, jossa 
selvitetään edellä tiivistetysti esitetyt asiat, on perustuslakivaliokunnan mietinnön 
tekstiä (s. 4 ja 7): 
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Perustuslakivaliokunta korostaa kuitenkin, että lain voimaantulon yhteydessä on 
tarkistettava, että kaikki opetussuunnitelmat täyttävät lain vaatimuksen oman 
uskonnon opetuksesta yhdenvertaisesti ja että etenkin lukion opetussuunnitelmiin 
uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sisältyvät yleissivistävästi suurten 
maailmanuskontojen perusteet. Valiokunta toteaa lisäksi, ettei lainsäädäntö aseta 
estettä sille, että maailmankatsomuksellisissa kouluissa eri aineiden opetukseen 
kuuluu koulujen ominaisluonteen mukaisesti läpäisyperiaatteella katsomuksellista 
ainesta. 

Perustuslakivaliokunta on erikseen vielä arvioinut ehdotettuja säännöksiä uskonnon 
harjoittamiseen osallistumisesta ja tähän liittyvästä tiedottamisesta. Säännösten 
soveltamisala on tarkoitettu kattamaan koulun toiminnan kaikki uskonnolliset 
tilaisuudet, kuten uskonnolliset päivänavaukset, jumalanpalvelukset sekä muut 
uskonnon harjoittamiseksi katsottavat tilaisuudet ja toimitukset, joita saatetaan 
järjestää niin koulun yhteisessä toiminnassa kuin eri oppiaineiden yhteydessä. 
Ehdotetulla sääntelyllä on ymmärrettävästi taustansa perustuslain44 11 §:n 2 
momentissa. Sääntelyä on kuitenkin soveliaampaa luonnehtia 
menettelytapasääntelyksi, kuten sivistysvaliokunta on tehnyt, sillä perustuslaki ei 
tässä asiassa oikeastaan tarvitse täsmentävää sääntelyä. Puhtaasti perustuslain 
näkökulmasta sääntely on poistettavissa. Valiokunta pitää tätä seikkaa 
painavampana ja poistaa 2. ja 3. lakiehdotuksesta kyseiset pykälät.  

--- 

Perustuslakivaliokunta tähdentää pykälien poistosta huolimatta sivistysvaliokunnan 
tapaan, että tämän esityksen tarkoituksena ei ole muuttaa nykyisiä käytäntöjä 
erilaisten koulun perinteeseen kuuluvien tilaisuuksien, kuten lukukauden 
päättäjäisten osalta. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä 
niitä esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen 
johdosta voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon 
harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina. 

4.4.1 Opetushallituksen tulkintaa esimerkkinä maailmankatsomukselliset 
peruskoulut ja pohdinta asiasta 

Uskonnonvapauslain valmistelu synnytti julkista keskustelua myös opetuksesta. 
Opetushallituskin tulkitsi lakia hallituksen esityksen perusteella jo ennen sen 
valmistumista; Opetushallitus antoi muun muassa 22.10.2002 kirjallisen 
allekirjoittamattoman asiakirjan tuolloin kansanedustaja Kankaanniemen avustajana 
toimineelle Antero Laukkaselle siitä, mitä meneillään oleva 
opetussuunnitelmauudistus merkitsee kristillisille kouluille. Kristilliset koulut 

                                                 
44 Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. 
 Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus 
ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei 
ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. (Suomen 
perustuslaki 11 §/ Uskonnon ja omantunnon vapaus.) 
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rinnastetaan asiakirjassa tavallisiin kouluihin, ja siinä todetaan, että ”kaikissa 
oppiaineissa, myös uskonnossa, noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia 
opetussuunnitelman perusteita” ja että ”muihin oppiaineisiin ei saa sisältyä 
uskontoon kuuluvia tavoitteita ja sisältöjä”.  

Vuoden 2002 lopussa voimassa olleella määräyksellä 12/011/2002 (27.3.2002) 
vahvistetuissa opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokille 1–2 ei ollut mainintaa 
uskonnollisen aineksen välttämisestä ja kristilliset koulut toimivat valtioneuvostolta 
saamiensa oikeutusten ja niiden yhteydessä hyväksyttyjen opetussuunnitelmien 
varassa.  

Vasta 19.12.2002 päivätyissä opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallituksen 
päätös 5/420/2002 ja määräys 63/011/2002) arvopohjassa oli sanamuoto 
”Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on aatteellisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta45”. Tämä muutos tehtiin ennen 
uskonnonvapauslain valmistumista. (Tämän jälkeen kyseisen lauseen sanamuotoa 
muokattiin vielä kaksi kertaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
valmistelun aikana; ks. luvussa 4.5.2 Perusopetuksen arvopohjan määrittyminen.) 

Vaikka uskonnonvapauslain perusteluissa todetaan, että lain tarkoitus ei ole muuttaa 
koulun nykyisiä käytäntöjä, ja vaikka lisäksi sivistysvaliokunta piti lausunnossaan 
(SiVL 14/2002 vp s. 4) välttämättömänä kansallisen ja kristillisen perinteen 
huomioon ottamista opetussuunnitelmatyössä, Opetushallitus muotoili 
opetussuunnitelman perusteisiin edellä mainitun lauseen, jolla se näyttäisi 
muuttavan opetusta sekulaarimpaan suuntaan kaikissa peruskouluissa, siten myös 
erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvissa peruskouluissa. 
Johtuuko Opetushallituksen menettely siitä, että opetussuunnitelman perusteiden 
valmistelu on Opetushallituksen päätösvallassa eikä niiden valmistelua tai 
toteutusta valvota? (Huomautus: Paitsi perustuslakivaliokunnan edellyttämä 
tarkistus uskonnon opetuksen osalta siitä, että opetussuunnitelmat täyttävät lain 
vaatimuksen oman uskonnon opetuksesta yhdenvertaisesti.) Opetushallituksen 
johtokunnan kokouksen pöytäkirjan 18.2.2002 (kokous 2/2002) liitteessä 3 
”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002, vuosiluokat 1–2” (päivätty 
7.2.2002) todetaan kohdassa kolme seuraava:  

Yhdessä opetusministeriön juristin kanssa tulkittiin, että Opetushallitus voi antaa 
sitovat ohjeet opetussuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista. Opetushallituksen 
ohjeet katsotaan opetussuunnitelma-käsitteen määrittelyksi, jollaista ei 
lainsäädäntöön sisälly. 

Perustuslakivaliokunta otti mietinnössä (PeVM 10/2002 vp) kantaa 
maailmankatsomuksellisten koulujen toiminnan jatkumisen osalta entisenlaisena 
lausumalla, että lainsäädäntö ei aseta estettä sille, että katsomuksellinen aines 
                                                 
45 Uskonnollista tunnustuksettomuutta, joka on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
2004 käyttämä ilmaisu siitä, minkälaista opetuksen tulee olla, käsitellään luvussa 
”Opetussuunnitelman perusteiden analyysi”. 
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sisältyy läpäisyperiaatteella eri oppiaineisiin (ks. perustuslakivaliokunnan sitaatti 
sivulla 158). Sekä kristilliset että tavalliset peruskoulut olivat toimineet 
lainsäädännön puitteissa tähänkin vaiheeseen asti. Kun ”positiivinen” 
uskonnonvapauslaki astui voimaan, ei uskonnonvapauslain takia ollut tarpeellista 
muuttaa koulutuksen sisältöä. 

Uskonnollisen tunnustuksettomuuden vaatimus kristillisissä kouluissa (myös silloin 
muissa erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvissa kouluissa, 
joita ovat juutalainen koulu ja adventistiset koulut) tässä nimenomaisessa vaiheessa 
kertoo Opetushallituksen käyttävän tulkintavaltaa. Opetushallitus määrittää 
opetuksen uskonnollisella tunnustuksettomuudella rajoituksen 
maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvalle opetukselle, vaikka 
valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 3 § 3 momentti toteaa samoin kuin siihenkin 
asti, että opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen maailmankatsomukselliseen 
järjestelmään perustuvassa opetuksessa oppilaille annetaan myös opetuksen 
perustana olevaan maailmankatsomukseen perustuvia tietoja, taitoja ja valmiuksia. 
Asetus taas pohjaa siihen, että perusopetuslaki 7 § 1 momentti oli säätänyt vuoden 
1999 alusta asti erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuvan 
opetuksen järjestämisen mahdolliseksi valtioneuvoston luvalla.  

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet koskevat perusopetusta yleensä. 
Muista erityistehtävän saaneista kouluista opetussuunnitelman perusteissa 
käsiteltiin 16.3.2009 asti, jolloin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 
lisättiin erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään perustuva opetus, 
vieraskielistä opetusta ja kotimaisten kielten kielikylpyopetusta, kansainvälisiä 
kielikouluja ja steinerpedagogista opetusta. Opetussuunnitelman perusteissa ei siis 
käsitelty eri maailmankatsomuksiin, ei myöskään kristilliseen maailman-
katsomukseen, perustuvien koulujen opetussuunnitelmia; ne katsottiin normaaleiksi 
peruskouluiksi ilman, että niistä todettaisiin erikseen säännöksiä.  

Kristillisten koulujen asema oli kuitenkin perusteiden valmistelun aikana esillä 
tavalla, joka vaikuttaa sekavalta, sillä asia on kirjattu allekirjoittamattomiin 
pöytäkirjoihin ristiriitaisesti. Perusopetuksen tavoitteita, tehtävää sekä oppilaan 
arviointia valmistelevan työryhmän kokouksesta 7.8.2002, jossa pohdittiin pykäliä 
perusopetuksen arvot, työtavat sekä valinnaiset aineet, todetaan kokouksen 2 §:ssä:  

Pohdittiin arvo-pykälää 1–2 perusteiden pohjalta. Päätettiin muokata arvopykälää 
pienemmällä ryhmällä ja sovittiin, että esitystä käsitellään 13.8. ohjausryhmän 
kokouksessa lähetekeskusteluna. Martti Apajalahti otti esille kysymyksen 
kristillisten koulujen asemasta arvopykälään liittyen. Päätettiin, ettei arvoihin lisätä 
poikkeuksia kyseisten koulujen osalta. Lisäksi pohdittiin pykälän otsikon 
muuttamista paremmin sisältöä vastaavaksi, asia päätettiin ottaa esiin ohjausryhmän 
kokouksessa. 

 
Kun myöhemmin ohjausryhmän kokouksessa 21.1.2003 käsiteltiin ei-kokouskutsun 
asialistalla olleena asiana kristillisten koulujen asemaa, todettiin, että 
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Opetushallituksella ei ole valtuuksia puuttua kristillisten koulujen asemaan (5 
§/Kristilliset koulut). Mutta miksi Opetushallituksella oli valtuudet esimerkiksi 
steinerpedagogisen opetuksen huomioimiseen opetussuunnitelman perusteissa? 
Sekä erityiseen maailmankatsomukselliseen (kristillinen) että kasvatusopilliseen 
(steinerpedagoginen) järjestelmään perustuvan opetuksen koulut ovat erityisen 
tehtävän saaneita kouluja. Opetushallituksella oli kuitenkin 16.3.2009 valta ilman 
säädösten muutoksia antaa määräys maailmankatsomukselliseen järjestelmään 
perustuvien koulujen opetussuunnitelmista.  

Käsiteltiin kysymystä mahdollisesta kristillisten koulujen ”erityistehtävää” 
koskevasta pykälästä perusteisiin, jolloin niillä olisi mahdollisuus poiketa 
perusteista. Todettiin, ettei OPH:lla ole valtuuksia kyseisen pykälän laatimiseen. 

Ohjausryhmän kokous 1/03, 21.1.2003. 

Sekä se, että opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan opetuksen perusteena 
olevien arvojen tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä 
jokapäiväiseen toimintaan, ja se, että valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 
mukaan ”opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen 
maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa 
opetuksessa oppilaille annetaan myös opetuksen perustana olevaan 
maailmankatsomukselliseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvia tietoja, 
taitoja ja valmiuksia”, antavat perustan sille, että kristillisten koulujen 
opetussuunnitelmissa voi Perustuslakivaliokunnan mietinnön (PeVM 10/2002 vp) 
mukaisesti eri aineiden osalta olla koulun ominaisluonteen mukaisesti 
läpäisyperiaatteella katsomuksellista ainesta. Ongelma on apulaisoikeuskanslerin 
päätöksen (28.2.2007) mukaan se seikka, miten kristillisen koulun 
opetussuunnitelma tulisi laatia tai mitä se voi sisältää, jotta se täyttää 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 asetetut vaatimukset 
perusopetuksen tavoitteiden yhtenäisyyden osalta ja toisaalta sisältää kristilliseen 
maailmankatsomukseen perustuvaa ainesta, jotta kristillinen koulu erottuu kunnan 
koulujärjestelmään kuuluvasta koulusta. Kysymys on siitä tulkinnasta, missä määrin 
kristillisen koulun opetussuunnitelmaan voi sisältyä katsomuksellista ainesta. 

Tilannetta selventämään Opetushallituksen tulisi avata käsitteet uskonnollisesti 
tunnustukseton ja (kristilliseen) maailmankatsomukselliseen järjestelmään 
perustuva opetus ja selvittää, miten opetuksessa voi erottaa 
maailmankatsomuksellisen aineksen uskonnollisesti tunnustuksettomasta 
opetuksesta. Onko se ylipäätään mahdollista, jos maailmankatsomus on esimerkiksi 
kristillinen? (”Uskonnon opetus kuitenkin sitoutuu uskontoon” Opetushallituksen 
esittelymuistion 12.12.2003 mukaan.) Myös seuraavat seikat tulisi avata: mikä 
erottaa uskontoon sitoutumisen uskonnollisesta tunnustuksettomuudesta, missä on 
uskonnon harjoittamisen ja uskonnon opettamisen raja ja milloin opetus on 
uskonnollisesti tunnustuksetonta. Opetushallituksen asiakirjassa (22.10.2002) 
näyttäisi kristilliseen maailmankatsomukseen perustuva opetus tulkittavan 
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uskonnollisesti tunnustukselliseksi opetukseksi, sillä asiakirjassa todetaan: 
”Kristillisen koulun erityinen tehtävä voi näkyä koulun opetussuunnitelman 
arvoperustassa. Siinä voidaan painottaa kristillisiä arvoja ja maailmankatsomusta. 
Kasvatustavoitteena ei kuitenkaan voi olla henkilökohtaisen uskonelämän 
saavuttaminen tai oppilaan kasvattaminen tietyn seurakunnan jäseneksi.” Koulu ei 
tietenkään ole seurakunta. 

Mutta mitä voi tarkoittaa uskonnollisesti tunnustukseton opetus? Voiko opetus olla 
uskonnollisesti tunnustuksetonta? Sitä käsitellään luvussa 4.5.3 Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2004 analyysit. 

4.4.2 Velvollisuus kunnioittaa yksilön vakaumusta opetusta järjestettäessä 

Perustuslakivaliokunta toteaa mietinnössään (PeVM 10/2002 vp / HE 170/2002 vp 
s. 3), että opetuksessa ja kasvatuksessa tulisi yleisesti kunnioittaa yksilön 
vakaumusta, lapsen oikeuksia ja huoltajan oikeutta vastata lapsen kehityksestä. Tätä 
suuntausta koululainsäädäntö korostaa muun muassa vapaalla koulun valinta-
oikeudella (perusopetuslaki 28 § 2 mom.). Erityistehtävän saaneisiin kouluihin 
hakeudutaan edellä olevalla perusteella. Hallituksen esityksessä (HE 170/2002 vp s. 
8) todetaan seuraava: 

Sopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus SopS 19/1990) ensimmäisen 
lisäpöytäkirjan oikeutta koulutukseen koskevassa 2 artiklassa määrätään, että 
hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee 
kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten 
ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.  

---  

Lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 60/1991) 14 artiklan mukaan 
sopimusvaltiot kunnioittavat lapsen oikeutta ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauteen. Edelleen sopimusvaltiot kunnioittavat vanhempien ja laillisten 
huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen oikeutensa 
käyttämisessä tavalla, joka on sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa. 
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen (SopS 6/1976) 13 artiklan mukaan sopimusvaltiot sitoutuvat 
kunnioittamaan vanhempien ja tarvittaessa laillisten holhoojien vapautta turvata 
lastensa uskonnollinen ja moraalinen kasvatus, joka on heidän omien 
vakaumustensa mukainen. 

 
Vanhemmilla on myös ensisijainen oikeus valita lapsilleen annettava opetus 
Suomen ratifioiman YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 26 
artiklan 3 kohdan mukaan samoin kuin UNESCO:n yleissopimuksen 
lapsenoikeuksista 5 artiklan 1 kohdan (SopS 59–60/1991) mukaan. 

Edellisten lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 14 artiklan 
3 kohta ilmaisee sen:  
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Vapautta perustaa oppilaitoksia demokratian periaatteita kunnioittaen sekä 
vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen omien uskonnollisten, aatteellisten ja 
kasvatuksellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus kunnioitetaan 
kyseisen vapauden ja kyseisen oikeuden käyttöä sääntelevien kansallisten 
lainsäädäntöjen mukaisesti. 

  
Perusopetuslaki huomioi huoltajat seuraavalla tavalla: 

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin tässä 
laissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 
mukaisesti. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 

Perusopetuslaki 628/1998 / 3 § Opetuksen järjestämisen perusteet 

Koulutusjärjestelmän tarkoituksena on kasvattaa oppilaista tasapainoisia, 
vastuuntuntoisia, itsenäisiä, luovia, rauhantahtoisia ja yhteistyökykyisiä sekä hyvin 
käyttäytyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. Lisäksi koulun kasvatustehtävään 
kuuluu tukea kotia, jolla on päätösvalta lasten kasvatuksessa. Hallituksen esitys 
uudeksi koululainsäädännöksi sisältää nämä tavoitteet... 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998, Koulutuksen tarkoitus s. 17 

4.4.3 Perustuslakivaliokunta ja sivistysvaliokunta haluavat säilyttää 
kansallisen kulttuurin ja kristillisen perinteen – pohdintaa asiasta 

Perustuslakivaliokunta mietinnössään (PeVM 10/2002 vp - HE 170/2002 vp) ja 
sivistysvaliokunta lausunnossaan perustuslakivaliokunnalle (SiVL14/2002 vp - HE 
170/2002 vp) linjasivat uuden uskonnonvapauslain tulkintaa siten, että 
suomalaisissa kouluissa säilyi sekä uskonnon opetuksen että kristillistä perinnettä 
arvottavan kasvatuksen sisältö käytettyjen sanamuotojen mukaan entisellään; 
muutokset koskivat opetuksen järjestämistä ja menettelytapoja. Seppo (2003, 148–
149) argumentoi uskonnonvapauslain valtiopäiväkeskustelua ja toteaa 
kulttuuriministeri Kaarina Drombergin kiittäneen perustuslakivaliokuntaa 
erinomaisesta yli puoluerajojen toteutuneesta asiallisesta työstä, joka oli turvannut 
uskonnon opetuksen ja koulujen juhlaperinteen jatkumisen entisellään.  

Hallituksen esityksessä lähdettiin jo alun perin siitä, ettei se edellytä muutoksia 
opetuksen nykyisiin tavoitteisiin ja sisältöihin... Kaiken kaikkiaan näkisin, että 
esitys turvaa hyvin uskonnonopetuksen ja koulujen juhlaperinteen jatkumisen 
nykyisellään… Tähän kysymykseen liittyen on perustuslakivaliokunta ottanut hyvin 
selkeän ja perustellun kannan, ettei nykyisen kaltainen uskonnonopetus ole 
perustuslaissa tarkoitettua uskonnon harjoittamista. 

Täysistunnon pöytäkirja 197/2002 vp 6.3.2002; kulttuuriministeri Kaarina 
Dromberg 
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Sivistysvaliokunta painotti lausunnossaan (SiVL 14/2002 vp) suomalaisen yhteis-
kunnan perusarvoja; eksplikoin lausunnossa tarkoitetun valiokunnan itsensä määrit-
tämiä kansallisia arvoja: humanistista ja kristillistä perinnettä, kodin arvostusta, 
työn kunnioittamista, suvaitsevaisuutta ja kansainvälisyyttä (SiVM 3/1998 vp s. 
17). Seuraavissa kahdessa lainauksessa (SiVL 14/2002 vp s. 4) esiintyy sivistys-
valiokunnan suomalaisen kulttuuriperinteen painotus ja siirtäminen.  

Uskonnon opettajan hyvä aineen hallinta ja pedagoginen pätevyys turvaavat 
uskonnon opetuksen tavoitteiden saavuttamisen. Tämän tulee koskea myös muiden 
kuin enemmistön uskonnon opetusta. Suomessa tulee myös eri uskontojen 
opetuksessa opettaa erityisesti suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja ja niiden 
merkitystä.  

Menestyksellinen monikulttuurinen vuorovaikutus ei onnistu ilman kansallisen ja 
kristillisen perinteemme hyvää tuntemusta ja ymmärtämistä. Valiokunta pitää 
välttämättömänä näiden haasteiden huomioon ottamista niin opetussuunnitelman 
perusteissa kuin opetussuunnitelmatyössä. 

 
Pohdinta 

Mikä on sivistysvaliokunnan määrittämien kansallisten arvojen mahdollinen 
merkitys yleensä suomalaisen koululaitoksen näkökulmasta? Voisiko tämä merkitä 
sitä, mihin valiokunta ei lausumassaan erikseen viittaa, että suomalaisessa 
yhteiskunnassa on vaikea valiokunnan määrittämien kansallisten arvojen takia 
perustaa muun maailmankatsomuksen (uskonnon) kuin kristillisen perinteen 
mukaisia kouluja? Koulun kasvatustavoitteenahan on kasvattaa tasapainoisen ja 
ehyen persoonan omaavia nuoria, jotka ymmärtävät vastuunsa ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutuksesta ja jotka huolehtivat kansallisen kulttuurin edistämisestä ja 
kansallisista arvoista (humanistinen ja kristillinen perinne, kodin arvostus, työn 
kunnioittaminen sekä suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys). Lisäksi koulutuksen 
tärkeä tarkoitus on opettaa ihmistä olemaan hyvä lähimmäinen tämän perinteen 
pohjalta (SiVM 3/1998 vp s. 17) (Selvennykseksi: muuttaessaan perusopetuslain 2 
§:n 1 momentin sanamuodon sivistysvaliokunta viittasi kyseisen pykälän 
yksityiskohtaisissa perusteluissaan (s. 31) ”edellä yleisperusteluissa ja 
perusopetuslain yleisperusteluissa lausumaansa” eli laajaan arvopohdintaosuuteen, 
jossa oli muun muassa kansallisten arvojen määrittelyosuus.) Miten johonkin 
muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin juutalais-kristilliseen 
maailmankatsomukseen lukeutuvan kouluhankkeen opetussuunnitelma voisi 
toteuttaa lainsäätäjän edellyttämiä arvoja? Muiden uskontojen / uskonnollisten 
yhdyskuntien ja kulttuurien perintö otetaan Suomessa huomioon 
uskonnonvapauslain46 säädöksen mukaan (”Jokaisella on oikeus oppia ja opettaa 

                                                 
46 Uskonnonvapaus edellyttää Scheinin (1999, 363) mukaan yksilön mahdollisuutta saada 
uskonnollista tai elämänkatsomuksellista opetusta, mistä oikeudesta saatetaan johtaa julkiseen 
valtaan kohdistuvia toimintavelvoitteita kyseisen opetuksen tosiasialliseksi saamiseksi kuitenkin 
ilman vakaumukseen perustuvaa syrjintää. 
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omaa uskontoaan tai siihen rinnastettavaa elämänkatsomustaan”, Seppo 2003, 179): 
oman uskonnon ja kielen opetuksen avulla, joiden avulla pyritään takaamaan 
jokaisen oppilaan kulttuuri-identiteetti, oma kulttuuri ja uskonto. Suvaitsevaisuus, 
joka on yksi kansallinen arvo, on kaiken ja kaikkien opetuksen tavoite. 

Nykyinen suomalainen koulu antaa näin teoriassa mahdollisuudet syventää jokaisen 
omaa identiteettiä ja oppia kunnioittamaan toisen identiteettiä suomalaisen 
kulttuurin keskellä. 

 

Uskonnolliset kysymykset jakavat ihmisten mielipiteet usein äärilaidasta toiseen ja 
nostavat voimakkaita tunteita esiin. Kokeeko ihminen persoonallisuutensa uhatuksi, 
jos toiset ajattelevat uskomisesta tai ei-uskomisesta eri tavoin? Johtuuko se siitä, 
että uskominen on sidoksissa koko persoonallisuuden ontologiaan, johon 
ihmiskunta ei ole vieläkään löytänyt vastausta, jonka kaikki voisivat hyväksyä? 
Uskonnollisten kysymysten moninaisuus vaikeuttaa nykyisissä monia kulttuureita ja 
uskontoja edustavien ihmisten yhteiskunnissa oppimisen perusteiden ja sisältöjen 
laadintaa. Kyseisten asioiden avointa, viileää keskustelua helposti vältellään 
uudenlaisessa ja siksi vieraassa tilanteessa. Niin virkamiesten kuin kansalaistenkin 
olisi tärkeä ymmärtää ja ymmärryksellä ja kunnioituksella erilaisuutta kohtaan 
pystyä käsittelemään entistä paremmin kulttuureita uskontoineen kuitenkin 
normaaliin elämään kuuluvina asioina ja kulttuurien osapuolia rikastuttavana 
vuoropuheluna (uskotiedon tieteellisestä problemaattisuudesta huolimatta ja jopa 
sen tähden). Mikä on demokratiassa tasa-arvoista ja oikeudenmukaista (vrt. Moore 
2006, 95–97)? Jotta oikeudenmukaisuus voi toteutua, tarvitaan demokraattisesti 
päätetyt kriteerit, ja jotta tasa-arvo voi toteutua, tarvitaan oikeudenmukaisuutta.  

Monikulttuurisuuden ja moniuskontoisuuden huomioiminen oppivelvollisuus-
koulussa ei näytä yksinkertaiselta. Tarkastelen lyhyesti neljää länsimaata, joissa 
kaikissa suhtaudutaan uskonnollisiin arvoihin eri tavoin. (Ks. liite 5, josta löytyvät 
myös lähteet.) Tämä tarkastelu on hyvinkin yksinkertaistettua, koska jo esimerkiksi 
uskonnon opetus käsitteenä on erilainen eri maissa (Kallioniemi 2007). Maat ovat 
Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Norja. Englanti ja Wales, kuten Yhdysvallat, 
ovat pitkään olleet monikulttuurisia maita. Koulusäädökset poikkeavat toisistaan 
näiden maiden julkisissa kouluissa myös suhteessa uskontoon. Vanhemmat voivat 
kuitenkin valita lapselleen uskonnollisen koulun, jota tuetaan valtion varoin. Vaikka 
Yhdysvallat on uskonnollinen maa, julkisissa kouluissa ei saa harjoittaa uskontoa. 
Sen sijaan Englannissa ja Walesissa kouluihin tulee järjestää päivittäin 
perusluonteeltaan kristillinen hartaus. Suomessa, kuten Saksan osavaltioista 
suurimmassa osassa (13:ssa / 16:sta) sekä Englannissa ja Walesissa, uskonto on 
koulujen oppiaine. Niille, jotka eivät halua osallistua uskonnon opetukseen, on 
näissä maissa suomalaista elämänkatsomustietoa vastaava oppiaine. Saksassa 
vastaava oppiaine on etiikka, jonka sisältöön kuuluvat kuitenkin kristinuskon 
muodolliset kulttuuri- ja kasvatusarvot. Isossa-Britanniassa myös ei-uskonnollisten 
koulujen opetussuunnitelmissa tulee huomioida se, että Isossa-Britanniassa 
uskonnolliset perinteet ovat pääasiassa kristillisiä. Opetussuunnitelmat vaihtelevat 
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kouluissa suuresti, sillä ne muokataan alueen neuvoa antavan ryhmän (SACRE) 
vaatimusten mukaan. Paikallisen alueen uskonnolliset ryhmät ovat edustettuina ko. 
elimessä.  Norjassa säädettiin vuonna 1997 pakolliseksi oppiaineeksi kristillinen 
tietous; oppiaineen pääasiallisena sisältönä oli kristillinen maailmankatsomus. 
Jotkut vanhemmat veivät säännöksestä valtion oikeuteen ja jatkoivat prosessia 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomiteaan, saaden lapsilleen vapautuksen 
(vuonna 2004) tästä oppiaineesta. Sen jälkeen kristillisen tietouden sisältöä on 
Norjassa muokattu, mutta oikeudellinen prosessi on myös käynnissä. (Skeie 2007, 
230–231). 

Mainituissa neljässä maassa (Norja, Saksa, Englanti & Wales ja USA) 
suhtautumisena uskontoon, uskonnollisiin arvoihin ovat joko pyrkimys 
neutraaliuteen säätäen kristillinen tietous oppiaineeksi tai pitäytyen virallisten 
uskontokuntien uskonnon opetukseen, jota kirkot valvovat, mutta koulun arjessa 
näyttäytyy kuitenkin arvoristiriitaa tai kristillisen perinteen tietynlaiseen huomioon 
ottamiseen tai uskonto on irrotettu valtiosta mutta sallittu uskonnollisissa kouluissa. 
Mikään vaihtoehto ei kuitenkaan näytä yksiselitteiseltä, koska säädökset koskevat 
kovin erilaisia ”eturyhmiä” ja kouluja velvoitetaan huomioimaan erilaisia seikkoja 
sekä ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksia. Näyttää siltä, että Saksassa 
kansalaisten arvopohjien erilaisuus synnyttää kilpailevaa ristiriitaa siitä, mikä 
arvopohjista voittaa ja saa voimassa olevan arvopohjan oikeutuksen. Uskontoa 
opetetaan uskontokunnittain ja mihinkään uskontokuntaan kuulumattomille 
opetetaan etiikkaa tai eri anomuksen perusteella evankelista uskontoa47. 
Opettajasta tullee ratkaiseva tekijä. Englannin ja Walesin opetustoimen arvot ovat 
sen yhteiskunnan liberaaleja arvoja: tosiasiaksi katsotaan ensinnäkin se, että on 
olemassa erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä, ja toiseksi se, että opetustoimen 
tulee pyrkiä mahdollistamaan oppilaiden omien valintojen teko. Pyrkimystä 
arvoneutraaliuteen ei näytä olevan. Opetussuunnitelmissa tulee huomioida se 
seikka, että Isossa-Britanniassa uskonnolliset perinteet ovat pääasiassa kristillisiä. 
Opetussuunnitelmien tulee edistää tasapainoisesti ja laajapohjaisesti oppilaiden 
hengellistä, moraalista, kulttuurista, psyykkistä ja fyysistä kehitystä. Englannissa ja 
Walesissa suuntaus näyttää yhä enemmän sallivan erilaisia koulujen arvopohjia eri 
tavalla arvo-orientoituville ihmisille. USA:ssa oikeusjärjestelmän suhtautuminen 
uskonnollisiin arvoihin on kahtiajakoinen: toisaalta uskonnollisia arvoja tuetaan 
(uskonnolliset koulut) ja toisaalta ei (valtion koulut). Vanhempien taloudellinen 
asema ja tietoisuus lapsilleen haluamastaan kasvatuksesta vaikuttavat koulun 
valintaan. 

Uskonnollinen aines on ollut vaikea päätettävä opetussuunnitelman perusteissa. 
Perusopetuksen opetuskokeiluissa 2003–2004 noudatetuissa opetussuunnitelman 
perusteissa opetus määritellään: ”Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on 
aatteellisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta uskonnon opetusta 
lukuun ottamatta.” Opetushallituksen johtokunnan kokouspäivänä ”Luonnos 

                                                 
47 http://www.ekd.de/EKD-Texte/ler_stellungnahme_2001.html, luettu 6.10.2010 
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12.12.2003 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -versiossa”  
tätä asiaa koskeva arvolauseke oli muodossa: ”Perusopetuksessa eri oppiaineiden 
opetus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.” Opetushallituksen 
johtoryhmä oli käsitellyt perusteluonnoksia 4.12.2003. Se oli johtoryhmän 
ehdotuksena ”kristillisten piirien arvostelun takia” muotoiltu lauseeksi: 
”Perusopetuksen eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta” (Esittelymuistiossa 12.12.2003 ”Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004”). Luonnos 16.1.2004 opetussuunnitelman 
perusteiksi, joissa kyseinen lause oli muodossa ”Perusopetuksessa eri oppiaineiden 
opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta” sai 
hyväksynnän Opetushallituksen johtokunnalta perustenormiksi.  

Uskonnonopetus ei erillisenä oppiaineena kuulu tutkimusaiheeseen. Mutta koska 
arvoanalyysissa tulkitsen uskonnolliset arvot uskonnon opetuksen kautta, on 
liitteessä 6 uuden uskonnonvapauslain (435/2003) perusteella lyhyt katsaus 
uskonnon opetukseen, perusopetuksen tavoitteiden katsomukselliseen osaan.  

 

4.5 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN (2004) VALMISTELU 
VUOSINA 1999–2003: SUUNTANA KASVU MONIKULTTUURISUUTEEN 

Tässä luvussa kuvataan, miten perusopetuksen tavoitteet määrittyivät opetus-
suunnitelman perusteisiin. Luvussa on samalla vastaus ensimmäisen 
tutkimustehtävän sisältämään tutkimuskysymykseen: Miten Opetushallituksen 
16.1.2004 määrittämät perusopetuksen tavoitteet vastaavat eduskunnan 
sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämiä perusopetuksen tavoitteita? Määritettyjä 
perusopetuksen tavoitteita vertaan eduskunnan välillisesti hyväksymiin 
sivistysvaliokunnan määrittämiin tavoitteisiin ja esitän myös muita huomioita, jotka 
haluan nostaa pohdittaviksi. Tarkastelua jatketaan perusteiden kahdessa analyysi-
luvussa.  

Opetussuunnitelman perusteiden valmistelu tapahtui vuosina 1999–2003; se alkoi 
esiopetuksesta ja jatkui vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteisiin ja 
edelleen käsittämään koko perusopetuksen. Lähtökohdan suunnittelulle antoi 
valtioneuvoston hyväksymä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 
vuosille 1999–2004 vuonna 1999 uudistuneen koulutusta koskevan lainsäädännön 
tuomien muutosten ja esiopetusuudistuksen takia. Tämä opetussuunnitelmauudistus 
on peruskoulun syntymisen eli vuoden 1970 jälkeen kolmas. Yhteiskunnallinen 
muutos48 oli ollut edellisen opetussuunnitelmauudistuksen peruste, ja se vaikuttaa 

                                                 
48 Teknologian kehityksen jatkuminen kiivaana, globaalistumisen edistyminen ja näiden aikaan 
saama työrytmin kiivastuminen sekä työn ja ammattien muutokset, moninainen verkottuminen, 
ikääntyminen ja peruspalvelujen painopisteen siirtyminen terveyspalveluihin sekä syrjäytymisen 
ja erilaisten elämänhallinnan ongelmien lisääntyminen ovat yhteiskunnassa näkyviä muutoksia. 
Tutkimuksen alkuluvuissa on tutkimuksen viitekehyksenä selvitetty sitä yhteiskunnallista tilaa 
muutoksineen, jossa perusopetuslaki ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
tavoitteineen valmisteltiin. 
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myös vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksen taustalla. Kansainvälistymisen 
takia myös sääntely on muuttunut ja muuttuu.  

Opetussuunnitelman perusteiden määrittymisen aikana syntyneet perusteiden 
versiot tavoitteineen löytyvät pääluvun lopusta ja liitteistä. 

 

Perusopetuslain muutokset 

Perusopetuslakia muutettiin opetussuunnitelman perusteiden laatimisen aikana 
muun muassa siten, että opetussuunnitelman perusteisiin lisättiin oppilashuollon 
sekä kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet ja keskeiset sisällöt49.  

Lakiin lisättiin oppilashuoltoa koskevat säännökset 13.6.2003/477 (tulivat voimaan 
1.8.2003); muutoksen mukaan perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada maksutta 
opetukseen osallistumisen edellyttämät oppilashuoltopalvelut. Samassa yhteydessä 
lakia täydennettiin oppilaiden kurinpitoa koskevilla säännöksillä sekä turvallista 
opiskeluympäristöä koskevalta osalta. Perusopetuslakia muutettiin 1. päivästä 
elokuuta 2003 myös Opetushallituksen toimivallan ja opetussuunnitelman 
laatimisen osalta. Perusopetuslain 14 §:n 2 ja 3 momentti muutettiin. Toiseen 
momenttiin lisättiin kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä 
periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista päättäminen 
Opetushallitukselle. Kolmanteen momenttiin lisättiin oppilashuolto sekä kodin ja 
koulun yhteistyö Opetushallituksen valmisteltavaksi yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Alaviitteessä 49 ovat 
luettelona (lain numero ja pykälät, joita muutos koskee ja muutoksen 
voimaantulopäivä) opetussuunnitelmaprosessin aikana tehdyt muutokset 
perusopetuslakiin. Muutoksia perusopetuslain tavoitepykälään (2 §) ei tehty. 

                                                 
49 Perusopetuslaki 1188/1998, 1.1.1999, muutettiin 17 §:ää (erityisopetuksen opetusryhmät); 
932/1999, 15.10.1999, muutettiin 49 §:ää (aamu- ja iltapäivätoiminta); 1288/1999, 1.8.2000 
muutettiin 1 §:n 2 momentti, 4 §:n otsikko sekä 1 ja 4 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 10 
§:n 1 momentti, 32 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentti ja 34 §:n 1 momentti sekä lisättiin 7 §:ään 
uusi 5 momentti, 14 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 26 a § (esiopetus); 453/2001, 1.8.2001, 
muutettiin 11 §:ää (mm. terveystiedon lisäys oppiaineisiin); 516/2000, 15.06.2000, muutettu 37 ja 
53 §:ää (kurinpito); 32/2003, 1.3.2003, muutettu 21 § (koulutuksen arviointi); 454/2003, 1.8.2003, 
muutettu 13 § (uskonnon opetus); 477/2003, 1.8.2003, muutettiin 3 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 ja 3 
momentti, 20 §, 26 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentti, 36 ja 42 §, sellaisena kuin niistä on 14 §:n 
3 momentti laissa 1288/1999, sekä lisättiin 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 
momentti siirtyy 3 momentiksi, 17 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti 
siirtyy 4 ja 5 momentiksi, 18 §:ään uusi 2 momentti, 22 §:ään uusi 3 momentti, 26 §:ään uusi 2 
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 29 §:ään uusi 2–4 momentti, lakiin 
uusi 31a ja 36a–36c § (mm. oppilashuolto, kurinpito, turvallinen oppimisympäristö); 508/2003, 
1.10.2003, lisätty 34a § (kuntoutuksen yhteistyö), 1136/2003, 1.8.2004, muutettu. 1 ja 43 §, lis. 8a 
luku (aamu- ja iltapäivätoiminta) sekä 1139/2003, 1.8.2004, jossa muutettiin 32 §:ää 
(koulumatkat). 
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4.5.1 Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteiden 
määrittyminen 

Opetushallituksen ylijohtajan Aslak Lindströmin (2005, 31) mukaan 
valtioneuvoston vuonna 2001 vahvistama uusi perusopetuksen tuntijako sekä uudet 
perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet olivat perusopetuksen 
opetussuunnitelmauudistuksen lähtökohtia.  

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmatyö alkoi lokakuussa 1999. (Alkuopetuksen 
osahankkeen ohjausryhmän, kehittämisverkoston ja työryhmien työtä tarkentavaa 
tietoa löytyy liitteestä 7.) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 
joulukuussa 2000. Opetushallitus oli asettanut lokakuussa 1999 ohjausryhmän 
ohjaamaan sekä esi- (30.6.2000 asti) että alkuopetuksen (1.4.2001 asti) 
opetussuunnitelman perusteita valmistelevaa hanketta. Parin lukuvuoden ajan 
1.8.2001 alkaen järjestettiin opetuskokeilua. Kokeilun raportoinneissa 
Opetushallitus sai palautetta opetussuunnitelman perusteista.50 Suoranaisesti 
tavoitteisiin liittyvää kysymystä ei palautteessa kysytty. Vain yksi kunta kommentoi 
perusopetuksen arvoperustaa (Vitikka 2002, 68). 

Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet muodostuivat samannimisen ryhmän työnä 
neljässä vaiheessa: kolmen luonnoksen ja kokeiluperusteiden pohjalta seuraavan 
aikataulun mukaan (huomautus: kyseinen työryhmä ei laatinut pöytäkirjoja, siksi 
osahankkeen määrittymisen lähteenä käytetään Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2004 suunnittelutyössä, perusopetuksen tavoite-, tehtävä- sekä 
oppilaanarviointityöryhmän ja ohjausryhmän sihteerinä toimineen Erja Vitikan pro 
gradu -työtä ”Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteiden 
muotoutuminen vuosien 2000–2002 aikana – opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 
annettujen lausuntojen valossa”): 

1. Opetussuunnitelman perusteiden runko 31.10.2000 
2. Opetussuunnitelman perusteiden ensimmäinen luonnos 16.1.2001 

(työryhmien laatima ja ohjausryhmän hyväksymä 22-sivuinen asiakirja, 
jossa oli perusopetuksen arvoperusta, mutta ei perusopetuksen tehtävä -
lukua, siitä oli vain otsikko) 

3. Opetussuunnitelman perusteiden toinen luonnos 28.3.2001 (38-sivuinen 
asiakirja, jonka arvoperustaan oli lisätty suomalaiseen kulttuuriin 
saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt, myös 
kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet oli esitetty, mutta 
perusopetuksen tehtävä -lukua ei ollut laadittu edellisestä luonnoksesta 
saaduista kommenteista huolimatta) (Vitikka 2002, 44–60) 

                                                 
50 Vastattavat kysymykset 29.6.2001 toiminnasta raportoimisen lisäksi olivat: Missä kohdin 
perusteet tukevat opetussuunnitelman laadintaa hyvin? 2. Mitä asioita perusteissa tulisi vielä 
harkita? 3. Millaisina kouluissanne koetaan a) tavoitteet b) hyvän osaamisen kuvaukset 
äidinkielessä ja kirjallisuudessa, matematiikassa, oppimis- ja työskentelytaidoissa ja sosiaalisissa 
taidoissa? Lähde: Opetushallitus 29.6.2001, Raportointiohjeet. 



170 

4. Kokeiluperusteet 19.6.2001 (43-sivuinen asiakirja Opetushallituksen päätös 
perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetuskokeilussa 2001–02 
noudatettavista opetussuunnitelman perusteista, joissa oli myös 
Perusopetuksen tehtävä -luku humanistisen ihmiskuvan mukaisine 
lapsikäsityksineen sekä johdantoluku määrittämässä opetussuunnitelman 
perusteita oikeudellisesti sitovaksi päätökseksi, Opetushallituksen päätös 
1/400/2001) 

5. Opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–2, Opetushallituksen 
määräys 27.3.2002.  

 
Kaikkien vaiheiden opetussuunnitelman perusteiden luonnokset lähetettiin kuntiin 
arvioitavaksi. Niistä palaute annettiin opetussuunnitelmatyön projektipäällikölle 
sähköpostitse. Opetuksen tehtävää ja yleisiä tavoitteita käsiteltiin erikseen 
seuraavista näkökulmista: opetuksen arvoperusta, vuosiluokat 1–2 ja yleiset 
kasvatus- ja oppimistavoitteet. Kuntien palautteet olivat hyvin erimittaisia ja 
erilaatuisia. Arvoperustasta ja kasvatuksen ja opetuksen yleisistä tavoitteista annettu 
palaute oli suurimmalta osalta kriittistä. Muutenkin kuntien opetustoimet esittivät 
perusteisiin paljon muutoksia. (Vitikka 2002, 45–60.) 

Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteiden 
kokeiluversiosta (19.6.2001) pyydettiin lausuntoja 130 taholta kesäkuussa 2001. 
(Opetusministeriön asettama perusopetuksen uudistamistyöryhmä oli saanut 
huhtikuussa 2001 valmiiksi esityksen perusopetuslain alaisen opetuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen uudesta tuntijaosta, josta 
valtioneuvosto antoi asetuksen 20.12.2001.)  

Lausuntoja, joissa pyydettiin kiinnittämään huomiota tavoitteiden ja hyvän 
osaamisen kuvausten vaatimustasoon sekä perusteiden tarkkuuteen ja ohjaavuuteen, 
saatiin 78 taholta. Opetuksen tehtävää ja yleisiä tavoitteita kommentoi 37 
lausunnonantajaa, arvoperustaa 13 mainitusta 78:sta. Viisi antoi arvopohjasta 
positiivista palautetta, kahden eri intressiryhmän ero näkyi selkeästi kansankirkko-
sanan käytössä, ja myös selkeitä korjausehdotuksia annettiin. Perusopetuksen 
tehtävästä esitettiin vain yksi positiivinen kommentti. Monet lausunnonantajat 
ehdottivat tavoitteisiin muutoksia ja lisäyksiä. (Vitikka 2002, 63–66.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–2 hyväksyttiin 
Opetushallituksen johtokunnan kokouksessa 18.2.2002 (johtokunnan pöytäkirja 
2/2002, 4 §). Opetushallitus oli tehnyt alustavan johtokuntakäsittelyn jälkeen 
19.6.2001 päätöksen perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetuskokeilussa 2001–
2002 noudatettavista opetussuunnitelman perusteista. Johtokunta oli käsitellyt 
2.11.2001 luonnosta alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi. 
Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteluonnosta oli 
sittemmin muokattu valtioneuvoston 20.12.2001 vahvistamien opetuksen 
valtakunnallisten tavoitteiden ja perusopetuksen uuden tuntijaon pohjalta sekä 
johtokunnan esittämien muutosehdotusten ja Opetushallituksen normitarkastuksen 



171 

huomautusten pohjalta. Tässä kokouksessa johtokunta päätti vielä seuraavista 
periaatteellisista tarkistuksista:  

– toimintaympäristön (työelämä, tuotantorakenne, hyvinvointi) voimakas 
muutos on pyrittävä ottamaan selvemmin huomioon lähinnä luvuissa  
1. ja 2. 

– kasvatuksen ja opetuksen yleisiin tavoitteisiin tulee lisätä ahkeruus (4 §) 
– opetuksen rakenteen määrittelyä (8 § 2 mom.) tarkennetaan siten, ettei 

määrittely johda opetuksen luokattomaan toteutukseen. 
 

Opetussuunnitelman perusteiden piti valmistua vuoden 2001 lopussa, mutta 
valtioneuvoston tavoite- ja tuntijakoasetuksen viivästymisen vuoksi aikataulu 
muuttui. Saadut lausunnot ja kokeilukoulujen palaute perusteluonnoksista oli 
opetussuunnitelman perusteita muokattaessa otettu huomioon. Teksti oli 
normimuodon osalta tarkistettu. Viimeisen tarkistuksen teki Opetushallituksen 
pääjohtaja Sarjala, joka muutti tekstiä ”varsin suuressa määrin ennen kaikkea 
karsien ja muuttaen sitä määräävämmäksi”. (Vitikka 2002, 68.) Vitikka esittelee (s. 
69–71) pääjohtajan tekemiä muutoksia opetussuunnitelman perusteisiin. 
Perusopetuksen arvot perustuvat tässä vaiheessa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
luonnon monimuotoisuuden ja maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseen sekä 
monikulttuurisuuden hyväksymiseen. 

4.5.2 Opetussuunnitelman perusteiden laatimisen toisen vaiheen 
hankesuunnitelma 27.3.2002 

Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteita valmisteltiin 
syksystä 2000 kevääseen 2002. Opetushallituksen pääjohtaja oli vahvistanut 
27.3.2002 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002 vuosiluokille 1–2. 
Samaan aikaan aloitettiin toinen hanke. 

Opetushallituksen 14.6.2001 hankesuunnitelman mukaan perusopetuksen 
opetussuunnitelman perustetyötä jatketaan Opetushallituksessa valmistelemalla 
perusteet vuosiluokille 3–9. Työtä varten asetettiin hanke. Opetushallitus asetti 
14.6.2001 ohjausryhmän51 (Opetushallituksen kirje/Ohjausryhmän asettaminen), 

                                                 
51 Ohjausryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin (Opetushallituksen asiakirja 47/041/2001, 
14.6.2001) ylijohtaja Aslak Lindström ja jäseniksi opetusministeriön silloinen 
kehittämispäällikkö, Eeva-Riitta Pirhonen, Suomen Kuntaliitosta erityisasiantuntija Olli 
Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestöstä OAJ:stä asiamies Riitta Sarras, Kustannusosakeyhtiö 
Otavasta (Suomen Kustannusyhdistys ry:n edustajana) kustannusjohtaja Jukka Vahtola sekä 
Opetushallituksesta opetusneuvos Martti Apajalahti, ylitarkastaja Erkki Merimaa, opetusneuvos 
Jorma Kauppinen, opetusneuvos Gun Oker-Blom sekä projektipäällikkö Hely Parkkinen. Rehtori, 
koulutoimenjohtaja Tapio Holopainen osallistui ohjausryhmän työhön 24.4.2002 alkaen Opetus- 
ja sivistystoimenasiantuntijat Opsia ry:n edustajana. Ohjausryhmä täydentyi vielä 
Opetushallituksen virkamiehellä, ylitarkastaja Ulla Vanttajalla, 12.2.2002 alkaen. Kokouksessa 
21.1.2003 päätettiin kutsua Stakesin edustaja ohjausryhmään sekä oppilashuollon ja terveystiedon 
opetussuunnitelmaryhmiin. 
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jonka tehtäväksi määriteltiin linjata perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
kehittämisen periaatteelliset ratkaisut ja ohjata perusteita valmistelevien 
opetussuunnitelmatyöryhmien työtä. (Ko. ohjausryhmän työtä käsitellään 
tarkemmin liitteessä 7.) Saman asiakirjan mukaan ehdotuksen opetuskokeilussa 
käytettäviksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi tuli olla valmis 
viimeistään 30.11.2002 ja ehdotuksen perustenormiksi viimeistään 31.10.2003. 

Hankesuunnitelmassa (14.6.2001)52, joka oli Opetushallituksen samana päivänä 
asettaman ohjausryhmän puheenjohtajalle ja jäsenille lähettämän kirjeen liitteenä 
todettiin, että ”opetusministeriön asettama Perusopetuksen uudistamistyöryhmä sai 
valmiiksi huhtikuussa 2001 esityksensä perusopetuslain alaisen opetuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista sekä uudesta tuntijaosta” ja että ”valtioneuvosto antaa 
tavoitteita ja tuntijakoa koskevan asetuksen todennäköisesti tämän vuoden aikana.” 
Hankesuunnitelma edellytti opetussuunnitelman perustetyön lähtevän 
perusopetuksen uudistamistyöryhmän esitysten pohjalta ja jatkavan työtä siten, kuin 
valtioneuvoston antamassa perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoasetuksessa aikanaan 
määrätään. Tätä asiaa käsiteltiin perusopetuksen ohjausryhmän ensimmäisessä 
kokouksessa 17.8.2001, jolloin todettiin, että mikäli tuntijakopäätös viivästyy, 
perusteiden aikataulu on mietittävä uudelleen. 

Kriittistä arviointia opetussuunnitelmatyölle asetetusta perustasta 

Opetussuunnitelmatyön ei esitetä pohjaavan perusopetuslakiin – siitä ei ole 
ohjausryhmälle lähetetyssä kirjeessä eikä hankeasiakirjassa mainintaa. 
Perusopetuslaki kuitenkin säätelee myös valtioneuvoston asetusta: asetuksen tulee 
tarkentaa opetukselle säädettyjä tavoitteita (HE 86/1997 vp s. 60). Miten vailla 
normatiivista velvoittavuutta oleva opetusministeriön asettaman perusopetuksen 
uudistamistyöryhmän esitys – kun valtioneuvoston asetusta ei ollut vielä hyväksytty 
– voi olla perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden perustana? 
Valtioneuvoston asetus 1435/2001 hyväksyttiin 20. joulukuuta 2001 
perusopetuslain (628/1998) 14 §:n 1 momentin mukaan. Edellä olevan perusteella 
saattaa lainsäätäjän tahto hämärtyä valmistelevien virkamiesten ja muiden 
opetussuunnitelmatyöryhmien jäsenten toiminnassa. Tavoitteiden hämärtymisen 
vaara uhkaa, jos työn perustaa ei tarkasteta normipohjaksi kuuluvasta 
perusopetuslaista siihen liittyvine mietintöineen ja muine valmisteluasiakirjoineen.  

                                                 
52 Hankesuunnitelmassa todetaan aikataulusta, että perusteita valmistelevan hankkeen  

– ohjausryhmä asetetaan kesäkuussa 2001 
– työ alkaa elokuussa 2001 
– kuntaverkon sopimukset tehdään lokakuussa 2001 
– kokeiluversio valmistuu marraskuussa 2002 
– perusteet koko perusopetukseen valmistuvat 2003. 
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Kyseessä olevassa hankesuunnitelmassa uudistuksen tavoitteena sanotaan olevan 
luoda mahdollisuudet tukea oppilaan kasvua ja oppimista entistä paremmin ja siten 
edistää perusopetuksen tuloksellisuutta53: 

– ottamalla huomioon esiopetuksen antamat oppimisedellytykset ja luomalla 
mahdollisuudet yhtenäisen perusopetuksen järjestämiselle 

– tuomalla esille selkeästi nykyinen oppimiskäsitys opetusmenetelmien ja 
työtapojen kehittämiseksi 

– ottamalla huomioon toimintaympäristön muutos, joka edellyttää valmiuksia 
rakentaa kestävää tulevaisuutta globalisoituvassa yhteiskunnassa sekä 
hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa 

– tukemalla oppilaan yksilöllisiä kehittymismahdollisuuksia sekä 
tehostamalla koulutuksellisia tukitoimia 

– määrittelemällä hyvä osaaminen perusopetuksen eri vaiheissa. 
 
Hankkeeseen kuului kokonaisuudessaan satoja ihmisiä. Sitä ja heidän toiminnallisia 
yhteyksiään havainnollistaa seuraava kuva (kuva 10). Toimintaa valotetaan 
seuraavissa luvuissa Opetushallituksesta saadun aineiston perustalta. Pöytäkirjoja ei 
ollut saatavilla eri aineiden työryhmistä (lukuun ottamatta joitakin yksittäisiä 
pöytäkirjoja). Johtokunnan54, johtoryhmän, ohjausryhmän sekä tavoite, tehtävä ja 

                                                 
53 Tuloksellisuus on Opetushallituksen arviointistrategian yläkäsite. Tuloksellista perusopetus/ 
koulutus on silloin, kun se on samaan aikaan vaikuttavaa, tehokasta ja taloudellista. (Jakku-
Sihvonen & Heinonen 2001, 16.) 
54 Opetushallituksen johtokunnan uusi toimikausi alkoi 1.4.2003, ja siinä jatkavat valtioneuvoston 
27.3.2003 nimeäminä jäseninä puheenjohtajana toimialajohtaja Maritta Vuorinen ja jäseninä 
kansanedustaja Jukka Gustafsson, työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne, 
koulutoimenjohtaja Pekka Pasanen, linjajohtaja Margareta Nygård, johtaja Kari Purhonen ja 
johtaja Liisa Souri. Lisäksi johtokuntaan jäseninä kuuluvat Opetushallituksen pääjohtaja Kirsi 
Lindroos sekä henkilöstön valitsemana opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, jonka varajäsenenä 
toimii ylitarkastaja Eeva Löfström. Johtokunnan 7.5.2003 tekemällä päätöksellä kokouksiin 
osallistuivat Opetushallituksen seuraavat virkamiehet: tulosyksiköiden johtajat (ylijohtajat, 
hallintojohtaja ja suunnittelujohtaja). Opetushallituksen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa ja 
asetuksessa. Opetushallituksesta annetun lain (182/1991) 3 §:n (oli voimassa vuonna 2003) 
mukaan. ”Opetushallituksessa on koulutuksen asiantuntijoista koottu johtokunta, jonka tehtävistä, 
kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.” Opetushallituksesta annetun asetuksen 10 
ja 11 §:n mukaan: ”Johtokunnan tehtävänä on: 1) päättää opetushallituksen toimintalinjoista 
ottaen huomioon opetusministeriön opetushallinnolle asettamat tavoitteet; 2) päättää tulo- ja 
menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta; 3) ohjata ja valvoa virastolle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta; 4) antaa ne viraston toimivaltaan kuuluvat määräykset ja 
ohjeet, joita se ei ole siirtänyt pääjohtajan tai viraston muun virkamiehen annettavaksi; 5) antaa 
lausunto ylijohtajan, hallintojohtajan, suunnittelujohtajan ja johtajan nimitysasiassa; sekä 6) 
käsitellä muita viraston kannalta merkittäviä asioita” (10 §). Opetushallituksen johtokunta päätti 
7.5.2003, että esiopetuksen, yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
opetussuunnitelmien perusteet antaa johtokunta; muilta osin johtokunta siirsi viraston 
toimivaltaan kuuluvien määräysten ja ohjeiden antamisen pääjohtajalle edellyttäen samalla, että 
viraston linjausta edellyttävät asiat tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi tarpeeksi ajoissa. 
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oppilaan arviointiryhmän pöytäkirjat olivat käytettävissä (kahden viimeksi mainitun 
ryhmän pöytäkirjat olivat allekirjoittamattomia).  

 

 

Kuva 10.  Opetussuunnitelman perusteiden valmisteluverkosto 

Ohjausryhmän apuna toimi hankesuunnitelman mukaan valmisteleva 
koordinaatioryhmä (asetettiin 3.10.2001), joka kokoontui perusopetuksen tavoite, 
tehtävä sekä oppilaan arviointi -työryhmän55 nimellä. Tähän työryhmään kutsuttiin 
myös yliopiston edustaja. Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä oppilaan arviointi  
-työryhmän ensimmäisen kokouksen (12.10.2001) toisena asiana käsiteltiin ryhmän 
toimenkuvaa. Tehtäväksi todettiin muiden työryhmien koordinointi, 
                                                 
55 Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä oppilaan arviointi -työryhmään kuuluivat puheenjohtajana 
opetusneuvos Martti Apajalahti, sihteerinä Erja Vitikka, undervisningsråd Krisse Hannén, 
suunnittelija Katri Kalske, ylitarkastaja Eija Kartovaara, projektipäällikkö Hely Parkkinen 
Opetushallituksesta, rehtori Jorma Hänninen Lahdesta, projektisuunnittelija Marjo Kyllönen 
Helsingistä, yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström Tampereelta, asiamies Riitta 
Sarras Opetusalan Ammattijärjestöstä OAJ:sta sekä kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki 
Stakesista. Ryhmä sai täydennystä professori Marja Vauraksesta Turun yliopistosta ja 
koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskarista, Saamelaiskäräjien edustajasta. Perusopetuksen tavoite, 
tehtävä sekä oppilaan arviointi -työryhmä piti kokouksia vuonna 2001 neljä, vuonna 2002 
yhdeksän ja vuonna 2003 yhden. 
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etukäteislinjausten suunnitteleminen koko opetussuunnitelmatyölle sekä pykälien 
laatiminen. Tässä ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin esiopetuksen sekä 
vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteita. Kokouksessa käsiteltiin myös 
vuosiluokkien 3–9 opetussuunnitelman perusteiden dispositio (12.10.2001). 

Työryhmä valmisteli keskeiset perusopetuksen tavoitteita, tehtävää sekä oppilaan 
arviointia koskevat pykälät. Näitä todettiin (27.11.2001 -asiakirja) olevan muun 
muassa seuraavat: perusopetuksen arvoperusta, perusopetuksen tehtävä, 
perusopetuksen rakenne, kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet (viimeksi 
mainitut jääneet pois 16.1.2004 hyväksytyistä opetussuunnitelman perusteista), 
oppimiskäsitys, oppimisympäristö, työtavat, oppimissuunnitelma, oppilaan 
arviointi, oppilaan itsearviointi, kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta oppimis- ja 
työskentelytaidoissa ja todistukset. ”Näiden pykälien valmistelun lisäksi työryhmä 
pyrkii tukemaan muita työryhmiä tekemällä ehdotuksia perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden yhtenäisyydestä, jolloin voidaan välttyä jälkikäteen 
tapahtuvista voimia ja aikaa vievistä tekstien tarkistuksista”, sanotaan ryhmän 
27.11.2001 -kokouksen pöytäkirjassa. Työryhmän keskeinen tehtävä oli 
kokonaisnäkemyksen muodostaminen perusopetuksesta; sen tulisi ilmetä erityisesti 
perusteiden seitsemästä ensimmäisestä pykälästä. Työryhmän suunnitelmiin kuului 
laatia vuoden 2002 aikana myös ehdotus opetussuunnitelman perusteiden 
ulkoasusta, siihen liittyvästä oheismateriaalista sekä uudistuksen toteuttamisesta ja 
opettajien täydennyskoulutuksesta (Opetushallituksen asiakirja/Tavoite-ryhmä 
27.11.2001).  

Hankkeen osaksi perustettiin hankesuunnitelman mukaan esi- ja alkuopetuksen 
kehittämisverkoston mukaisesti kuntaverkko56. Lokakuun 3. päivänä 2001 asetettiin 
muut opetussuunnitelman perusteita valmistelevat työryhmät57 (Perusopetuksen 

                                                 
56 Kuntaverkkoon kuului 11 yhteistyökuntaa (Helsinki, Imatra, Järvenpää, Kokkola, Kuopio, 
Kyrkslätt, Lieksa, Oulu, Rovaniemi, Tampere ja Vaasa), joihin kuului 93 verkkokuntaa 
(Pääkaupunkiseudun verkko, Kymenmaan verkko, Keski-Suomen verkko, Uudenmaan verkko, 
Pohjois-Karjalan verkko, Pohjois-Suomen verkko, Pirkanmaan verkko, Varsinais-Suomen 
verkko, Lapin verkko, Pohjanmaan verkko ja Det finlandssvenska nätet för grundläggande 
utbildning) sekä 12 normaalikoulua. 
57 Ryhmät ja niiden puheenjohtajat olivat seuraavat: 1. Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä 
oppilaan arviointi, opetusneuvos Martti Apajalahti; 2. Opetussuunnitelmaprosessi, projekti-
päällikkö Hely Parkkinen; 3. Aihekokonaisuudet, opetusneuvos Marja-Leena Loukola; 4. 
Äidinkieli ja kirjallisuus, opetusneuvos Pirjo Sinko; 5. Modersmålet och litteratur, under-
visningsråd Gun Oker-Blom; 6. Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, opetusneuvos Kalevi 
Pohjala; 7. Toinen kotimainen kieli, Finska, utbildningsråd Erik Geber; 8. Kotimaisten kielten 
kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus, opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta; 9. 
Matematiikka, ylitarkastaja Leo Pahkin; 10. Biologia ja maantieto, opetusneuvos Lea Houtsonen; 
11. Fysiikka ja kemia, opetusneuvos Marja Montonen; 12. Terveystieto, ylitarkastaja Heidi 
Peltonen; 13. Uskonto, opetusneuvos Antti Vanne; 14. Elämänkatsomustieto, ylitarkastaja Pekka 
Elo; 15. Historia ja yhteiskuntaoppi, opetusneuvos Jorma Kauppinen; 16. Musiikki, opetusneuvos 
Terhi Heino; 17. Kuvataide, ylitarkastaja Inari Grönholm; 18. Käsityö, opetusneuvos Annamaija 
Aro; 19. Kotitalous, opetusneuvos Anneli Vasara; 20. Liikunta, opetusneuvos Tytti Luukko; 21. 
Oppilaanohjaus, ylitarkastaja Erkki Merimaa; 22. Oppilashuolto ja kodin koulun yhteistyö, 
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opetussuunnitelmatyöryhmien asettaminen 56/041/2001) paitsi ohjausryhmä, joka 
oli määrätty huhtikuussa 2001. (Opetussuunnitelman perusteiden laatimisen toisen 
vaiheen opetussuunnitelmatyöryhmien ja hankkeen työtä pohditaan tarkemmin 
liitteessä 7.) Syksyllä 2002 opetussuunnitelman perusteiden 1. luonnos, joka oli 
valmistunut kesällä 2002, oli lähetetty kuntaverkolle (kirje 9.8.2002 Perusopetuksen 
kehittämisverkoston kunnat; ks. alaviite 56) 9.8.2002 (luonnoksen päiväys 
1.8.2002). Kuntaverkolta pyydettiin palautetta 27.9.2002 mennessä 
perusteluonnoksesta, erityisesti pyydettiin kiinnittämään huomiota 
aihekokonaisuuksiin, oppiaineiden sisältöjen laajuuteen, hyvän osaamisen 
kuvausten ja päättöarvioinnin kriteereiden vaatimustasoon sekä perusteiden 
ohjaavuuteen. Tässä luonnoksessa ei ollut Perusopetuksen arvot (1 §) eikä tehtävä 
(2 §) osioita (2.5.2002 päivätyssä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
käsittelyvaiheet -asiakirjan mukaan 2 § Perusopetuksen tehtävä lähetettäisiin 
kuntiin kesällä 2002). Tämän luonnoksen pohjalta laadittiin sitten seuraava 
luonnos58. 

 

PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄN JA ARVOPOHJAN MÄÄRITTYMINEN 
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 
Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä oppilaan arviointi -työryhmän ensimmäisessä 
kokouksessa 12.10.2001 (kutsu 74/2001, pöytäkirja 1/01)59 tuotiin esille, että 
kyseisen syksyn aikana saataisiin mahdollisesti valtioneuvoston tuntijako- ja 
tavoitepäätös sekä vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteet. 

Ryhmän toisessa kokouksessa (2/01) 8.11.2001 käytiin pöytäkirjan mukaan 
keskustelua tavoitteen ja tehtävän välisistä eroista sekä perusopetuksen tehtävä  
-pykälän merkityksestä pohjana työryhmien osioille. Kokouspöytäkirjan liitteenä 
olleesta ”Yleisten” pykälien käsittely -suunnitelmasta (8.11.2001) ilmenee, että 
tässä vaiheessa oli tarkoituksena valmistella opetussuunnitelman perusteisiin 

                                                                                                                        
ylitarkastaja Heidi Peltonen; 23. Erityistä tukea tarvitsevien opetus, ylitarkastaja Erkki Merimaa; 
24. Maahanmuuttajien opetus, ylitarkastaja Kristiina Ikonen; 25. Perusopetukseen valmistava 
opetus, ylitarkastaja Kristiina Ikonen; 26. Romanikieli, Eine Lillberg, romaniväestön 
koulutusyksikkö; 27. Saamen kieli, saamen kielen opettaja Outi Länsman; 28. Latinan kieli, 
Anneli Tella, lukioyksikkö. 
58 Opetushallituksen johtokunnan kokouksessa 19.12.2002, jossa hyväksyttiin perusopetuksen 
opetussuunnitelmakokeilussa ja opetuskokeiluissa 2003–2004 noudatettavat opetussuunnitelman 
perusteet vuosiluokille 3–9 (5/420/2002) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
vuosiluokille 1–2 (63/011/2002), Opetushallituksen pääjohtaja Sarjala kiiteltiin eläkkeelle. 
59 Ensimmäisen kokouksen läsnäolijat: opetusneuvos Martti Apajalahti, puheenjohtaja, OPH; 
undervisningsråd Krisse Hannén, OPH; rehtori Jorma Hänninen, Lahti; suunnittelija Katri Kalske, 
OPH; ylitarkastaja Eija Kartovaara, OPH; projektisuunnittelija Marjo Kyllönen, Helsinki; 
yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström, Tampere; asiamies Riitta Sarras, OAJ; 
kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki, Stakes; projektipäällikkö Hely Parkkinen, OPH ja 
Erja Vitikka, sihteeri, OPH. 
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”kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet” eri ikäkausia varten. Arvopohjaa ei 
tässä yhteydessä käsitelty. 

1§ Perusopetuksen arvoperusta 

2 § Perusopetuksen tehtävä 

Pykälät käsittävät jo nykymuodossaan koko perusopetuksen. 

Ehdotus: Katsotaan ensin, mihin muotoon pykälät muotoutuvat vuosiluokkien 
1–2 perusteissa. Jos vuoden aikana saadaan palautetta, joka antaa aiheen 
tarkistaa tekstejä, niin tarkastellaan niitä sitten. Sopiva ajankohta voisi olla 
syyskuu 2002. 

4 § Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet 

Nykyinen teksti on kirjoitettu 7–8-vuotiaan tavoitteiksi. Näitä voisi laajentaa 
koko perusopetuksen yleisiksi tavoitteiksi tai kirjoittaa tavoitteet erikseen eri 
ikäkausia varten. 

Ehdotus: Harkitaan, kumpi olisi parempi vaihtoehto ja päätetään sitten 
valmisteluaikataulusta. 

Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä oppilaan arviointi -työryhmä 8.11.2001 
 
Kokouksessa 8.11.2001 esillä olleessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetus-
suunnitelman perusteiden luonnoksessa 2.11.2001 olivat perusopetuksen arvo-
perusta ja tehtävä- sekä tavoitepykälät tarkempia ja perustellumpia kuin ne ovat 
lopulta hyväksytyissä perusteissa tammikuussa 2004. 

Perusopetuksen tavoitteita, tehtävää sekä oppilaan arviointia valmistelevan 
työryhmän60 kokouspöytäkirjan 27.11.2001 kohdan 6 liitteenä oli selvitys 
KK/27.11.01/4 § Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet. Siinä avataan 
seuraavien lausumien sisältö: oppilaan kasvu ihmisyyteen, elämässä tarvittavat 
tiedot ja taidot, kasvu yhteiskunnan jäsenyyteen ja oman paikan löytäminen. Asian 
jatkokäsittely siirrettiin perusopetusasetuksen (huomautus: tarkoittanee 
valtioneuvoston asetusta 1435/2001) valmistumiseen. 

 

Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2002 valmistuminen 

Opetussuunnitelman perustetyön kannalta odotettu valtioneuvoston asetus 
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) annettiin 20.12.2001. Asetuksen pykälässä 
                                                 
60Tässä kokouksessa oli mukana professori Marja Vauras. 
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11 säädetään myös opetussuunnitelman perusteista siten, että niissä määrätään ne 
tiedot ja taidot, jotka oppilaan tulee perusopetuksen oppimäärän suorittaessaan 
saavuttaa. Perusopetuslaki sääti samaan aikaan asiasta 14 § 2 momentin mukaan: 
Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, 
oppilaanohjauksen ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja 
keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet). Perusopetuslain muutos 
(13.6.2003/477) lisäsi Opetushallituksen valtuuksia. Nyt se voi päättää saman 
pykälän ja momentin mukaan perusopetuksen eri oppiaineiden ja 
aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja muun kyseisessä laissa tarkoitetun 
opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja 
oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon 
tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet). Kolmas momentti kuitenkin rajaa 
oikeutta siten, että Opetushallituksen tulee valmistella esiopetusta, oppilashuoltoa 
sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevat osat yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. 

Opetushallitus vahvisti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002 
vuosiluokille 1–2 tässä vaiheessa, muutama kuukausi valtioneuvoston asetuksen 
1435/2001 vahvistamisen jälkeen, noudatettaviksi 27.3.2002 lukien toistaiseksi.  

 

Perusopetuksen tehtävän määrittyminen 

Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä oppilaan arviointi työryhmän -kokouksen 
8.2.2002 (2/2002) päätöksellä oli aloitettu Perusopetuksen yleiset tavoitteet  
-pykälän valmistelu. Kokouksessaan 14.3.2002 (4/2002) kyseinen ryhmä tarkasteli 
kahta perusopetuksen tehtävää koskevaa luonnosta. Kokouksen 8.4.2002 (5/2002) 
pöytäkirjan 6. kohdassa, Perusopetuksen yleiset tavoitteet, pohditaan 
valtioneuvoston asetukseen suhteuttaen tavoitepykälän tarpeellisuutta ja muotoa:  

Katri Kalske aloitti keskustelun tavoite-pykälästä. Todettiin, että vuosiluokkien 1–2 
perusteiden yleiset tavoitteet -pykälässä esitetyt asiat ovat myös asetuksessa, ja näin 
ollen ei olisi syytä enää koko perusopetusta koskevissa perusteissa toistaa asetuksen 
tavoitteita samalla tavalla. Päätettiin, että Opetushallituksessa käydään keskustelua 
tavoite-pykälän tarpeellisuudesta ja muodosta, jonka jälkeen esitetään asia myös 
ohjausryhmälle. Sovittiin, että opetussuunnitelma-tiimi kokoontuu asiaa 
käsittelemään. 

 
Ohjausryhmä oli todennut kokouksessaan 24.4.2002 (4/2002) tehtäväkuvauksen 
liian suppeaksi; tehtävän määrittelyn linjauksia olisi vielä pohdittava. 
Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä oppilaan arviointi työryhmä palasi 
kokouksessaan 6.5.2002 (6/2002) perusopetuksen tehtävä -pykälään todeten, että 
pykälä olisi avattava etenkin kasvatustehtävän näkökulmasta. 

Seuraavassa kokouksessa 5.6.2002 (7/2002) perusopetuksen tehtävä -pykälä oli 
jälleen esillä. Siitä oli tehty uusi versio, joka poikkesi edellisestä muun muassa 



179 

siten, että kasvattaminen hyvän yleissivistyksen omaavaksi kansalaiseksi oli 
muutettu mahdollisuuden tarjoamiseksi oppilaalle toteuttaa sivistyspyrkimystään ja 
lisätty lause, jossa opetuksen tehtävänä on ”tarjota yhteiskunnalle keino kehittää 
sivistyksellistä pääomaa”. Ja jälleen sitä päätettiin työstää ”enemmän 
tulevaisuusajattelua ja kasvatusnäkökulmia sisältäväksi”, jonka jälkeen 
pykäläehdotus oli tarkoitus esitellä ohjausryhmässä 11.6.2002. 

Tämän jälkeen tehtyjä muutoksia on esitetty seuraavassa sitaatissa (13.8.2002 
lisätty aines on korostettu alleviivauksella, muutettu aines on kirjoitettu kursiivilla 
ja (sulkujen sisällä) on 16.1.2004 hyväksyttyjen Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 2004 käytetty muoto tai lisätty ajatus): 

2 § Perusopetuksen tehtävä 

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että 
opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus toteuttaa 
sivistyspyrkimystään (hankkia yleissivistystä 16.1.2004 hyväksytyissä 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004) ja suorittaa oppivelvollisuus, 
toisaalta yhteiskunnalle keino (ohjausryhmän kokouksen 13.8.2002 (7/2002) 
luonnoksessa keino oli korjattu välineeksi) kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä 
lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. 

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen 
(ja terveen itsetunnon kehittymiseen), jotta oppilas voi hankkia elämässä 
tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana 
kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. (Perusopetuksen on myös 
tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen 
kehitystä.) Sen on myös herätettävä halu elämän laajuiseen oppimiseen. 
(Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.) 

Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi 
perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa 
tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana 
olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida 
asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuriperintöä sekä uudistaa ajattelu- ja 
toimintatapoja. 

Vuosiluokkien 1–2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, 
erityisesti esiopetuksen antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on 
rakennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien 
opetuksen tehtävänä on erityisesti kehittää valmiuksia työskentelyä ja oppimista 
varten. 

Vuosiluokat 8–9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on 
myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa 
ja työelämässä.  
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Yhdistettynä perusopetuksen tehtävä -luonnos 4.6.2002 Perusopetuksen tavoite, 
tehtävä sekä oppilaan arviointi -ryhmän kokouksesta 5.6.2002 ja -luonnos 

13.8.2002 Ohjausryhmän kokouksesta 13.8.2002 sekä 16.1.2004 Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin 2004 hyväksytty muoto 

 
Ohjausryhmän kokouksesta 13.8.2002 (johon tehtävä-pykälän käsittely oli siirretty 
11.6.2002-kokouksesta) tehdystä allekirjoittamattomasta pöytäkirjasta ilmenee, että 
Martti Apajalahti esitteli työryhmänsä ehdotuksen perusopetuksen tehtävä-
pykäläksi. Se hyväksyttiin muutamin muutoksin kuntaverkolle toimitettavaksi, 
todetaan pöytäkirjassa. Muutokset olivat kaksi yksittäistä sanaa.61 

Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä oppilaan arviointi -työryhmä totesi 
perusopetuksen tehtävän kuvauksen olevan asianmukainen 11.8.2003 (2/2003)  
-kokouksessa. 

Ohjausryhmän kokouksessa 26.8.2003 (4/2003) esiteltiin uusin opetussuunnitelman 
perusteiden dispositio, josta oli poistettu pykälämerkit, ja hyväksyttiin 
opetussuunnitelman perusteiden luku 2, johon arvopohja ja tehtävä-luvut kuuluvat. 
Tässä vaiheessa Perusopetuksen tehtävästä (ks. edellinen sivu) oli poistettu kaksi 
viimeistä kappaletta, joissa eritellen todettiin 1–2 ja 3–9 luokista. 

 

Perusopetuksen arvopohjan määrittyminen 

Perusopetuksen tavoitetta, tehtävää sekä oppilaan arviointia valmistelevan 
työryhmän kokouksessa 7.8.2002 (kokous 8/2002) alettiin kuukautta suunniteltua 
aiemmin pohtia perusopetuksen arvot -pykälää, kuten se ilmaistiin. Arvopykälää 
pohdittiin vuosiluokkien 1–2 perusteiden pohjalta (ks. seuraava pienellä fontilla 
kirjoitettu teksti). Kokous päätti muokata pykälää pienemmällä ryhmällä62, jonka 
kokoonpanoa pöytäkirja ei kerro. Lisäksi pohdittiin pykälän otsikon muuttamista 
paremmin sisältöä vastaavaksi; asia päätettiin ottaa esiin ohjausryhmän 

                                                 
61 Tässä vaiheessa (13.6.2003) muutettiin perusopetuslakia kuten edellä valtioneuvoston 
asetuksen (1435/2001) antamisen yhteydessä todettiin. Koululakeihin tehtiin täydennykset siten, 
että opetussuunnitelman perusteisiin lisättiin oppilas- ja opiskelijahuollon sekä kodin ja koulun 
yhteistyön keskeiset periaatteet. Hallituksen esityksessä (205/2002 vp) ehdotettiin 
perusopetuslakia, lukiolakia ja lakia ammatillisesta koulutuksesta täydennettäväksi niin, että 
korostettaisiin vaikeuksien ennalta ehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä edistettäisiin hyvää 
oppimista, oppilaiden psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tämän 
korostamiseksi täydennettiin perusopetuslain 3 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan opetus 
järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Esityksen mukaan säännöksessä 
mainittiin oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen edistäminen. Opetushallitus oli antanut 
lausunnon opetusministeriölle 16.8.2002 (5/000/2002) hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi 
perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta. 
Lausunnossaan se totesi, että oppilashuoltoa koskevan erillisen suunnitelman laatiminen on 
perusteltua. Lakimuutos tuli voimaan 1.8.2003. 
62 Kyseinen ryhmä oli syyskuun 2007 viranomaishaastattelun mukaan virkamiesryhmä. 
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kokouksessa. Pöytäkirjassa todetaan, että esitystä käsitellään 13.8.2002 
ohjausryhmän kokouksessa lähetekeskusteluna.  

1 § Perusopetuksen arvot 

Perusopetuksen arvot perustuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, luonnon 
monimuotoisuuden ja maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseen ja 
monikulttuurisuuden hyväksymiseen.  

Perusopetuksessa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita. Se edellyttää 
luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön 
säilyttämistä ja kehittämistä. Koulun tulee opettaa oppilaita ottamaan vastuu oman 
elämäntavan ja elinpiirin kestävyydestä. Opetuksen on edistettävä ihmisten 
kaikinpuolista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Perusopetuksessa on otettava huomioon, miten suomalainen kulttuuri on 
muotoutunut idän ja lännen kulttuurien kohdatessa. Suomalainen kulttuuri-
identiteetti rakentuu kansallisen kulttuurin pohjalle osana alkuperäistä, 
pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria. Suomalaiselle kulttuurille on ominaista 
kaksikielisyys, saamelaiset alkuperäiskansana, kansalliset vähemmistöt, kaksi 
kansankirkkoa sekä erilaiset murteet, tavat ja tottumukset eri puolella maata. 
Suomen kulttuuri monipuolistuu jatkuvasti erilaisista kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien ansiosta. Sitä on pidettävä rikkautena, koska se auttaa 
monikulttuurisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisyyteen kasvattamista. 
Eurooppalainen yhteistyö vaikuttaa myös suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin 
kehitykseen.  

Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee määritellä opetuksen 
arvot. Niiden tulee näkyä konkreettisesti opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä sekä 
jokapäiväisen koulutyön järjestämisessä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002, Vuosiluokat 1–2 
 
Asiakirjojen mukaan näyttää siltä, että perusopetuksen tavoitetta, tehtävää sekä 
oppilaan arviointia valmistelevalla työryhmällä ei ollut muuta tehtävää arvo-
pykälän kohdalla kuin hyväksyä se vuotta myöhemmin kokouksessaan 11.8.2003 
(1/2003) asianmukaisena, vaikka arvopykälän valmistelu oli määritelty 27.11.2001-
asiakirjan mukaan tämän ryhmän tehtäväksi. On kuitenkin otettava huomioon, että 
asiakirjat eivät kerro kaikkea tapahtunutta. 

Ohjausryhmälle oli lähetetty 7.8.2002 kutsu kokoukseen 7/2002 (13.8.2002), jossa 
arvopykälää tultaisiin käsittelemään. Kutsun liitteeksi oli merkitty vain 
äidinkielenomainen ruotsi -oppimäärä, ei arvopykäläluonnosta. 
Allekirjoittamattomaan pöytäkirjaan on kirjattu kohta 4. Perusopetuksen arvot 
seuraavasti: 
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Opetusneuvos Martti Apajalahti esitteli työryhmänsä ehdotuksen perusopetuksen 
arvot -pykäläksi. Muutettiin pykälän otsikko perusopetuksen arvopohjaksi. 
Todettiin myös uskonnolliseen tunnustuksettomuuteen liittyen, että on tarkistettava 
opetusministeriön juristeilta, voidaanko perusteissa asia esittää. Tarkistusten jälkeen 
luonnos voidaan lähettää kuntaverkolle. 

 
Tässä kokouksessa (13.8.2002) arvopykälä (1 §) oli allekirjoittamattoman pöytä-
kirjan liitteen mukaan seuraavassa muodossa. (Kursivoituna on se tekstiosuus, joka 
on muuttunut tai uutta.) 

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä 
monikulttuurisuuden hyväksyminen ja vaaliminen. Perusopetus edistää 
yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien 
kunnioittamista.  

Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri ja sen muotoutuminen osana 
alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria itäisten ja läntisten 
vaikutteiden kohdatessa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja 
paikalliset erityispiirteet sekä kaksikielisyys, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset 
alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon myös 
suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen eri kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-
identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan kansallisessa ja globaalissa 
kulttuurissa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä 
ymmärtämystä. 

Perusopetus on aatteellisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta 
uskonnon opetusta lukuun ottamatta.  

Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee tarkentaa opetuksen 
perustana olevia arvoja. Niiden tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin 
sekä jokapäiväiseen toimintaan. 

 
Arvopykälän muoto oli muuttunut sanamuodoilta suurelta osin perusopetuksen 1–2 
luokille hyväksytyistä opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 27.3.2002, 
12/011/2002). Uusi lause perusteissa määritti perusopetuksen aatteellisesti 
sitoutumattomaksi ja uskonnollisesti tunnustuksettomaksi. (Uskonnonvapauslaki oli 
tulossa eduskunnan käsittelyyn.) Seuraavassa kuvaan muutaman tehdyistä 
muutoksista. Arvopohja-sana oli tuotu sanojen ”perusopetuksen arvot perustuvat” 
tilalle ja arvopohjaan oli lisätty sekä tasa-arvo että demokratia. Suomalaiselle 
kulttuurille ominaiset piirteet olivat vaihtaneet järjestystä, eikä niitä enää todettu 
suomalaisen kulttuurin piirteinä, vaan ne lueteltiin asioina, joita opetuksessa on 
otettava huomioon. Kestävää kehitystä ei enää korostettu; sitä sivutaan vain 
lausumassa ”ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen”. Oman kulttuuri-
identiteetin korostus on myös uusi asia; se johtunee siitä, että nämä perusteet on 
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tarkoitettu perusopetuksen koko ikäluokalle eikä vain ensimmäisen ja toisen luokan 
oppilaille, joilla ei vielä ole kykyä käsitellä kulttuuri-identiteettiin liittyvää ainesta. 
Kulttuuri-identiteetin korostus voi johtua myös siitä, että pyritään tietoisesti eri 
kulttuureista tulevien oppilaiden yhdenvertaisuuteen keskenään. Suvaitsevaisuus on 
tässä yhteydessä uusi ilmaisu. 

Ohjausryhmän kokouksen 18.10.2002 pöytäkirjan liitteessä ”Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita valmistelevien työryhmien esitykset perusteiden 
keskeisistä muutoksista” verrattiin valmisteilla olevien perusteiden 1. luonnosta 
vuoden 1994 perusteisiin ja mainittiin ”Poistettu”-otsikon alla: Kasvatuksen ja 
opetuksen päämäärä korvautuu valtioneuvoston asetuksella. ”Muutettu”-otsikon alla 
todetaan, että arvopohja (1 §) on esitetty täsmällisemmin ja lyhyemmin ja että 
kasvatuksen ja opetuksen päämäärä korvautuu valtioneuvoston asetuksella. 
Perusopetuksen tehtävästä todetaan: Vuoden 1994 perusteissa ei ole selkeää 
määrittelyä peruskoulun tehtävälle. Osittain ne selviävät Opetussuunnitelma-
uudistuksen tarve-luvusta. 

Ohjausryhmän kokouksessa vuotta myöhemmin 26.8.2003 (4/2003) arvopohjan 
opetuksen sisältöä määrittävä lause opetussuunnitelmien dispositiossa oli muodossa 
”poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta”; vaihtoehtona kyseisessä versiossa 
oli ”aatteellisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta uskonnon 
opetusta lukuun ottamatta” -muoto. Tässä kokouksessa (26.8.2003) käsiteltiin 
perusteiden luku 2 ja arvopohja hyväksyttiin luonnoksen mukaisesti.  

Perusopetuksen opetuskokeiluissa 2003–2004 noudatettavassa opetussuunnitelman 
perusteiden arvopohjassa, joka oli hyväksytty 19.12.2002, opetus oli määritelty 
seuraavasti:  

Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on aatteellisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta uskonnon opetusta lukuun ottamatta.  

 
Opetushallituksen johtokunnan kokouspäivän ”Luonnos 12.12.2003 Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet” -versiossa tätä asiaa koskeva arvolauseke oli 
muodossa:  

Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumatonta. 

 
Opetushallituksen johtoryhmä oli viikkoa aikaisemmin eli 4.12.2003 käsitellyt 
perusteluonnoksia. Kyseinen perusopetusta määrittävä lause oli johtoryhmän 
ehdotuksena ”kristillisten piirien arvostelun takia” muotoiltu lauseeksi:  

Perusopetuksen eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta. 

Esittelymuistio 12.12.2003 ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004” 
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Opetushallituksen johtokunta käsitteli siis 12.12.2003 kokouksessaan 10/2003 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Johtokunta päätti tehdä 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin seuraavat muutokset: 

1. Opetushallituksen johtoryhmän kannanotot esittelymuistiosta muutetaan 
opetussuunnitelman perusteisiin. 2. Sivulle 20 lisätään aihekokonaisuuden Ihminen 
ja teknologia keskeisten sisältöjen neljänteen kohtaan sana ”tuotteiden” ennen sanaa 
elinkaari. 3. Sivulle 129 korvataan käsityön vuosiluokkien 1–4 tavoitteissa sana 
”käsityöhön” sanalla ”arkielämään”. 

 
Luonnos 16.1.2004 opetussuunnitelman perusteiksi, jossa tarkasteltava lause oli 
muodossa ”Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta 
ja uskonnollisesti tunnustuksetonta”, sai hyväksynnän Opetushallituksen 
johtokunnalta 16.1.2004 (kokous 1/2004) perustenormiksi. ”Johtokunta osoitti 
samalla kaikille valmistelijoille63 kiitokset onnistuneesta valmisteluprosessista ja 
työn hyvästä tuloksesta.” (Pöytäkirja/Opetushallituksen johtokunta 1/2004, 4 §). 

Olen käsitellyt uskonnollisesta aineksesta päättämisen vaikeutta luvussa 4.4.3 
(Perustusvaliokunta ja sivistysvaliokunta haluavat säilyttää kansallisen kulttuurin ja 
kristillisen perinteen – pohdintaa asiasta) ja käsittelen sitä tarkemmin 
opetussuunnitelman perusteiden analyysissä luvussa 4.5.3 (Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden 2004 analyysit). 

4.5.2.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 määrittyminen 
perusteiden valmistumisen mukaan 

Kuten aiemmista luvuista kävi ilmi, prosessi oli kaksiosainen (luvusta 4.5.1 alkaa 
ensimmäinen hanke ja luvusta 4.5.2 toinen hanke). Tässä luvussa selvitetään 
ensimmäisen ja toisen opetussuunnitelmahankkeen opetussuunnitelman 
perusteversioiden arvopohja- ja tehtävälukujen kehitys. Viimeinen, seitsemäs versio 
on voimassa olevien Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 
analyysien keskeinen, toisen tutkimustehtävän kohde. Vuosiluokkien 1–2 
opetussuunnitelman perusteiden valmistumisprosessiin liittyi kolme virallista 
luonnosta ennen 19.12.2002 -määräystä eli viimeistä muotoaan, joka on 
järjestyksessä neljäs seuraavassa luettelossa: 

 

1. Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetuskokeilussa 2001–2002 noudatettavat 
opetussuunnitelman perusteet, Opetushallituksen päätös 19.6.2001, Dno 
1/400/2001. 

Opetuskokeilussa 2001–2002 noudatettavat perusteet oli laadittu perusopetuksen 
uudistamistyöryhmän 27.4.2001 tekemän ehdotuksen pohjalta ja lähetetty esi- ja 
                                                 
63 Opetushallituksen pääjohtajana oli tuolloin Kirsi Lindroos, johtokunnan puheenjohtajana 
Maritta Vuorinen ja opetussuunnitelman perusteiden esittelijöinä olivat ylijohtaja Aslak 
Lindström, opetusneuvos Erkki Merimaa ja opetusneuvos Martti Apajalahti. 
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alkuopetuksen kehittämisverkon kunnille ja harjoittelukouluille. (Opetushallituksen 
päätös 19.6.2001 [1/400/2001].) Näissä perusteissa oli luvussa 1 ”Opetuksen 
tehtävä ja tavoitteet” neljä pykälää: 1 § Perusopetuksen arvoperusta, 2 § 
Perusopetuksen tehtävä, 3 § Vuosiluokat 1–2 osana alkuopetusta ja 4 § Kasvatuksen 
ja opetuksen yleiset tavoitteet. Pykälät muodostivat laajat perustelut alkaen 
alkuopetuksen niveltymisestä esiopetukseen itseilmaisun taitojen kehittymiseen 
taiteen ja kulttuuriin tutustumisen välityksellä. Kyseisiin pykäliin sisältyi myös 
esimerkiksi maininta joistakin kansalaisen perusoikeuksista, selvitystä kestävästä 
kehityksestä ja tietojen ja taitojen omaksumisesta sekä humanistinen ihmiskuva. 
(Ks. liite 8.) 

Tästä kokeiluperusteversiosta Opetushallitus oli pyytänyt lausunnot 130 taholta; 
näistä tahoista 77 vastasi. Kokeiluversiosta oli pyydetty palautetta myös noin sadan 
kunnan kokeilukoululta. Opetussuunnitelman perustetyössä sihteerinä toimineen 
Vitikan pro gradu -tutkielman mukaan (2002, 68) kokeiluperusteiden lausunnoista 
ja kokeilukouluilta saadun palautteen pohjalta opetussuunnitelman perusteet 
muokattiin lopulliseen asuunsa. 

 

2. Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetuskokeilut 2001–2003, Opetushallituksen 
päätös 29.6.2001, 187/423/2001. 

Tämän päätöksen (29.6.2001) mukaan Opetushallitus päätti myöntää luvan 
perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetuskokeiluun jakeluluettelossa mainituille 
kunnille ja yliopistojen harjoittelukouluille. Lupa koski 1.8.2001–31.7.2002 
opetussuunnitelmaa, joka oli laadittu Opetushallituksen päätöksen 1/400/2001 
mukaisesti. Toisena kokeiluvuonna 1.8.2002–31.7.2003 siirryttiin päätöksen 
mukaan noudattamaan Opetushallituksen vuosiluokille 1–2 hyväksymiä 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.  

 

3. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002, vuosiluokat 1–2, Opetus-
hallituksen määräys 27.3.2002, 12/011/2002 och grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen 2002 Årskurserna 1–2. 

Opetushallitus vahvisti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002 
vuosiluokille 1–2 noudatettaviksi 27.3.2002 lukien toistaiseksi. Näiden perusteiden 
mukainen opetus voitiin ottaa käyttöön 1.8.2002 alkaen ja tuli ottaa käyttöön 
viimeistään 1.8.2003. Tässä versiossa arvot oli kirjoitettu huomattavasti 
ensimmäistä versiota karsitumpaan muotoon. Muutoksia oli tehty myös ilmaisuihin 
ja asioiden järjestykseen. 

 

4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–2, Opetus-
hallituksen määräys 19.12.2002, 63/011/2002. 
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Opetushallitus vahvisti 19.12.2002 lukien toistaiseksi Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2002 vuosiluokille 1–2 noudatettaviksi ja kumosi 
tällä edellisen määräyksen 27.3.2002 (12/011/2002). Näiden perusteiden mukainen 
opetus oli otettava käyttöön 1.8.2003 alkaen. 

 

5. Perusopetuksen opetuskokeilussa 2003–2004 noudatettavat opetussuunnitelman 
perusteet vuosiluokille 3–9, Opetushallituksen päätös 19.12.2002, 5/420/2002.  

Opetussuunnitelman perusteissa (päätös 19.12.2002) siirryttiin noudattamaan 
valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 vahvistamaa tuntijakoa (Päätös 19.12.2002, 
5/420/2002). Arvopohja ja tehtävä saivat näissä perusteissa lähes sen muodon, joka 
on lopullisessa versiossa. Kursivoituna on kirjoitettu se osuus, joka muuttui 
versiosta toiseen ja alleviivauksella on korostettu se teksti, joka on myöhemmin 
jätetty pois. (Sulkujen sisällä on myöhemmin lisätty teksti.) 

Näissä 19.12.2002 hyväksytyissä perusopetuksen opetussuunnitelman 
kokeiluperusteissa tuotiin uutena asiana oppiaineiden opetuksen aatteellinen 
sitoutumattomuus ja uskonnollinen tunnustuksettomuus uskonnon opetusta lukuun 
ottamatta. (Uskonnonvapauslaki hyväksyttiin 5.2.2003 ja siinä yhteydessä 
tunnustuksellinen uskonnon opetus korvattiin käsitteellä oman uskonnon opetus.) 

3 § Perusopetuksen arvopohja 

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä 
monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, 
vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.  

Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt 
vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin 
kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet 
sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja 
kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin 
monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. 
Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä 
hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. 
Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. 

(Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. 
Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä 
tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja 
velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä.) 

Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on aatteellisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta uskonnon opetusta lukuun ottamatta.  
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Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee tarkentaa opetuksen 
perustana olevia arvoja. Niiden tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin 
sekä jokapäiväiseen toimintaan. 

 

 4 § Perusopetuksen tehtävä 

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että 
opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia 
yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline 
kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.  

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja 
terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan 
tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena 
kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen 
oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. 
Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.  

Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi 
perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa 
tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana 
olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida 
asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuriperintöä sekä uudistaa ajattelu- ja 
toimintatapoja. 

Vuosiluokkien 1–2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, 
erityisesti esiopetuksen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on 
rakennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien 
opetuksen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja 
oppimista varten. 

Vuosiluokat 8–9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on 
myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa 
ja työelämässä. 

 
Opetushallitus sai tästä perusteiden versiosta (päätös 19.12.2002) palautetta 
kehittämisverkostolta (palautteita on käsitelty liitteessä 7) ja pyysi helmikuun 2003 
alussa tästä opetussuunnitelman perusteiden kokeiluversiosta myös lausuntoja 162 
taholta. Palautteita Opetushallitus sai 124 maaliskuun loppuun mennessä. 
Lausunnot olivat Opetushallituksen yhteenvedon mukaan varsin monipuolisia. 
Lausunnoissa oli pohdittu periaatteellisia rakennekysymyksiä. Opettajajärjestöt 
etenkin olivat esittäneet runsaasti yksityiskohtaisia muutosehdotuksia 
oppiaineosioihin.  
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6. Perusopetuksen opetuskokeilussa lukuvuosina 2003–2006 noudatettavat 
opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3–9. Kokeilussa oli määrä noudattaa 
1.8.2003–31.7.2004 opetussuunnitelmaa, joka oli laadittu päätöksen 5/420/2002 
mukaisesti. Seuraavina lukuvuosina 1.8.2004–31.7.2006 tuli siirtyä noudattamaan 
Opetushallituksen hyväksymiä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. 
(Opetushallituksen päätös 21.5.2003, 2/420/2003.) 

(Kuntaverkon raportit kokeilun etenemisestä tuli antaa 29.9.2003 mennessä.) 
Tämän opetussuunnitelman perusteversion (21.5.2003) kokeiluaika jatkui 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 voimaanastumisen jälkeen. 

 

7. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, Opetushallituksen määräys 
16.1.2004, 1/011/2004. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnos 2004 versio 16.1.2004 sai 
hyväksynnän Opetushallituksen johtokunnalta 16.1.2004 perustenormiksi. 
Ohjausryhmän viimeisen kokouksen kokousmuistion 18.12.2003 kohdan 2 mukaan 
Martti Apajalahti kertoi ohjausryhmälle Opetushallituksen johtokunnan esittämät 
muutokset opetussuunnitelman perusteiden luonnokseen. Perusteet oli määrä 
käsitellä muistion mukaan Opetushallituksen johtokunnassa 16.1.2004, jolloin ne 
hyväksyttäisiin. Sen jälkeen ne toimitettaisiin Opetushallituksen www-sivuille. 
Ruotsinkielinen versio käsitellään samana päivänä.  

Koko oppivelvollisuutta määrittävät opetussuunnitelman perusteet eli 
perusopetuksen vuosiluokkia 1–9 koskevat perusteet hyväksyttiin Opetushallituksen 
johtokunnassa 16. päivänä tammikuuta 2004. Näiden perusteiden mukaan laadittu 
kunnan/oppilaitoksen opetussuunnitelma voitiin määräyksen mukaan ottaa käyttöön 
1.8.2004 ja kaikilla luokka-asteilla sen tuli olla käytössä 1.8.2006. Paikallisen tason 
opetussuunnitelmassa tuli täydentää ja täsmentää perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita – myös perustana olevaa arvopohjaa. Uudet 
opetussuunnitelman perusteet oli laadittu mahdollistamaan uuden lainsäädännön 
mukainen yhtenäinen perusopetus, jatkumo ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan.  

 
Lisänäkökulmia käsittelyyn 

– Opetushallitus sai lausunnoissa palautetta, joka kannattaa ottaa 
tulevaisuuden opetussuunnitelmatyössä huomioon. Seuraavassa esitän pari 
huomiota palautteesta. 

– Opetussuunnitelman perusteista tulisi tehdä merkityksellinen työväline 
opettajille – opetuksen tavoitteet ja sisällöt tulisi esittää selkeämpinä 
kokonaisuuksina ja samalla kuvata opetuksen etenemistä ja painotuksia 
(välitavoitteita ja astekohtaisia lopputavoitteita). (Koulutuksen 
tutkimuslaitoksen lausunnosta 31.3.2003.) 

– Opetussuunnitelman perusteissa on siirrytty takaisin 1970-luvulle, jolloin 
Bloomin taksonomiaan tukeutuen yritettiin kuvata mahdollisimman tarkasti 
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oppimisen tavoitteet oppilaan päätekäyttäytymisen tasolle, jotta samalla 
arviointi olisi ollut mahdollisimman helppoa. Miksi arvioinnin 
uudistustyön vuosikymmenien aikana saadut tulokset on unohdettu ja 
päädytty päättöarvioinnin kriteerimäärittelyyn arvosanalle 8 
keittokirjamaisen oppiaineiden yksityiskohtaisen ”reseptikokoelmaan” 
perustaen? Välineellinen tuotanto, kilpailukyky vai uudistustyö, jossa 
lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet ja identiteettityö on päämäärä? 
(Jyväskylän yliopiston lausunnosta 26.3.2003.) 
 

Kasvatustieteessä omaksuttiin 1990-luvulla uusia tieto- ja oppimiskäsityksiä. Ne 
korostivat ymmärtämistä, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisuja oppimisessa. 
Lehtisen (2004) mukaan opetus perustuu kuitenkin valmiin tiedon välittämiseen; 
valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet näyttävät sortuvan tiedon jakamiseen 
vastoin siinä esitettyä oppimiskäsitystä. Korkeakoski (2003) huomauttaa (arviointi 
koskee viimeistä edellistä versiota Perusopetuksen opetuskokeilussa 2003–2004 
noudatettavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3–9, jossa on vain pieniä 
muutoksia lopullisiin perusteisiin verrattuna), että opetussuunnitelman perusteissa 
sivistystehtävän painotus ohenee seurattaessa kansallisia perusopetuksen 
opetussuunnitelmia vuosilta 1970, 1985 ja 1994. Asiaa on tärkeä tarkastella siksi, 
että sillä on kytkentä oppilaan persoonallisuuden eri puolien tasapainoiseen 
kehittämiseen. Vaikka perusopetukselle ilmoitetaan selvästi opetuksen ohella 
kasvatustehtävä, kokoavia kasvatuksen yleistavoitteita on uusissa 
opetussuunnitelman perusteissa niukasti. Muutoinkin vaikutelmaksi tavoitteista jää 
Korkeakosken mukaan enemmän luettelomaisuus kuin hierarkkisuus.  

– Seuraavassa on esimerkki siitä, kuinka Opetushallitus esittää 
perusopetuksen tavoitteiden pohjautumisen valtioneuvoston asetukseen 
(1435/2001) opetussuunnitelmatyön valmistuttua: 

Oppivelvollisuuskoulussa annettavan opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista 
tavoitteista on viime vuosikymmeninä säädetty kahdella tavalla: eduskunnan 
hyväksymällä lainsäädännöllä ja valtion keskushallinnon viranomaisten antamin 
normipäätöksin. Vuonna 1999 voimaan tullut perusopetuslaki (628/1998) muutti 
tätä käytäntöä ja toi perusopetuksen ohjausjärjestelmään uuden päätöksentekotason. 
Lain 14 pykälän mukaan valtioneuvosto päättää perusopetuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista. Aiemmin valtioneuvoston päätös on sisältänyt vain 
tuntijaon. Muutoksen taustalla on halu saada perusopetuksen tavoitteiden 
muuttaminen entistä joustavammaksi mutta säilyttää päätöksentekovalta poliittisella 
päättäjällä. Uusien säädösten myötä perusopetuksen tavoitteet määritellään lain 
tasolla entistä yleisemmin ja pelkistetymmin, mutta niitä täsmennetään 
valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen tehtävänä on linjata perusopetuksen 
järjestämistä ja kehittämistä sekä sen arviointia.  

Kartovaara 2004, 66 
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– Lehtori Aki Rasinen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta 
toimitti 10.10.2003 ohjausryhmälle eriävän mielipiteen tasa-arvon 
toteutumattomuudesta käsityön opetussuunnitelmassa. Käsityön 
opetussuunnitelmatyöryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Aro (2003) antoi 
kyseisen ryhmän puolesta oman vastineensa ohjausryhmän kokoukselle 
26.11.2003. Tässä ohjausryhmän kokouksessa (8/2003) hyväksyttiin 
työryhmän luonnos johtokunnan käsittelyyn. Tästä taas Kuntaliiton 
edustaja Olli Luukkainen (2003) ”saneli tekstin pöytäkirjaan”. Kuntaliiton 
edustaja ilmoitti, ettei hän hyväksy käsityön teknologia-osuutta ja katsoi 
lisäksi, että oppiaineksen tulisi olla yhteistä kaikille oppilaille. Hän viittasi 
tavoite- ja tuntijakotyöryhmän esitykseen sekä ministeri Haataisen 
vastaukseen, jonka tämä oli antanut eduskunnalle tehtyyn kirjalliseen 
kysymykseen (edustaja Katri Komin/kesk. kysymys ”Tasa-arvo käsityön 
opetuksessa peruskoulussa”) syksyllä 2003. 

 
Samassa Rasisen eriävässä mielipiteessä 10.10.2003 on myös lause: ”Olen 
tulkinnut, että tehtävänantomme on perustunut Peruskoulun uudistamistyöryhmän 
muistion (11:2001) pohjalle.” Rasisen lause tukee edeltävän Kartovaaran sitaatin 
tavoin sitä, että eduskunnan muuttaman perusopetuslain tavoitepykälän (2 §) 
perustelut jäävät vaille niille kuuluvaa huomiota. Olen esittänyt sivistysvaliokunnan 
mietinnön (SiVM 3/1998 vp) huomiotta jättämisen myös valtioneuvoston asetuksen 
valmistelun samoin kuin opetussuunnitelman perusteiden toisen vaiheen 
hankesuunnitelman yhteydessä. 

Opetushallituksesta lähti 16.4.2004 ylijohtaja Aslak Lindströmin ja 
perusopetusyksikön päällikön Irmeli Halisen allekirjoittamat kiitokset 
opetussuunnitelmatyössä olleille. 

4.5.3 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 analyysit 

Tämän luvun analyysit vastaavat ensimmäisen tutkimustehtävän sisältämän 
tutkimuskysymyksen alkuosaan ”Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät 
perusopetuksen tavoitteet”. Analysoin Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2004 yleisiä, perusopetukselle yhteisiä tavoitelausumia ja tavoitteita 
ilmaisevia käsitteitä (niiden arvosisältöä). Tarkastelen mainittuja tavoitelausumien 
ja käsitteiden ymmärrettävyyssisältöä merkitysten kautta, koska valtakunnalliset 
opetussuunnitelman perusteet on keskeinen normi, jonka ymmärtäminen kouluissa 
takaa opetukseen halutun laadun. Tämän asiakirjan perusteella on laadittava ja 
tarkennettava koulujen opetussuunnitelmat (myös arvot), joiden pohjalta sitten 
toteutetaan opetus.  

Yleensä kasvatustieteessä opetuksen käsite ymmärretään sisältyväksi kasvatus-
käsitteeseen (esimerkiksi Hirsjärvi 1984, 26; Lappalainen 1985, 9; Uusikylä & 
Atjonen 2000, 14), mutta perusopetuslaissa (OPM, muistio 20.5.1998) 
”perusopetuksella” tarkoitetaan varsinaisen opetuksen lisäksi myös muuta kouluun 
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ja opetukseen liittyvää toimintaa, eli myös koulun kasvatustyötä, 
oppilashuoltopalveluiden järjestämistä ja niin edelleen. ”Opetus”-käsite tarkoittaa 
muutakin opetusta kuin perusopetusta eli esiopetusta, lisäopetusta ja 
perusopetukseen valmistavaa opetusta. Tätä termien erittelyä opetussuunnitelman 
perusteissa ei tuoda esille. 

4.5.3.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 analyysi 

Opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaa koskevassa kappaleessa 
perusopetuksen arvopohjana sanotaan olevan ihmisoikeudet, tasa-arvo, 
demokratia64, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristön 
elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Seuraava 
lause ilmaisee, että perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön 
oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Tämän perusopetuksen arvoista kertovan 
luvun ensimmäisen kappaleen lauseet näyttävät koko tekstin suunnan: käsitteitä ei 
luokitella eikä avata niiden sisältöä; asiat ilmaistaan yleisellä, muodollisella tasolla. 
Opetushallituksen käyttämien käsitteiden ontologiset ja epistemologiset 
taustaoletukset jäävät piiloon. Lähtökohtana näyttäytyy monikulttuurisuuteen 
suuntaaminen – ei kristillis-humanistisen perinteen säilyttäminen (ks. liite 9: Kuva: 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ilmaistut tavoitteet ja arvot). 

Opetussuunnitelman perusteissa ei esitellä sivistyskäsitystä, ei kansallisia arvoja 
eikä ihmiskäsitystä, joihin opetus sidotaan. Opetussuunnitelman perusteissa ei 
myöskään viitata sivistysvaliokunnan mietintöön (SiVM 3/1998 vp), jossa nämä 
käsitteet on määritelty.  

Opetushallituksen opetussuunnitelmaan viittaavissa asiakirjoissa, kuten esimerkiksi 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -hankesuunnitelma-asiakirjassa 
14.6.2001 ja Opetushallituksen opetussuunnitelman laatimiseen liittyvissä 
artikkeleissa Opetushallituksen julkaisussa Uudistuva perusopetus (2004), 
suunnataan katse valtioneuvoston asetukseen perusopetuksen tuntijaoksi ja 
valtakunnallisiksi tavoitteiksi (1435/2001). Myöskään valtioneuvoston asetuksessa 
ei käsitteiden sisältöä avattu.  

 

Kulttuurin siirtäminen 

Sosialisaatioprosessi65, jossa ihminen sosiaalistuu kulttuuriin oppimalla kulttuurin 
arvoja, asenteita ja toimintatapoja (Jaari 2004, 22) – ilmenee siinä, kun 

                                                 
64 Tähtinen (1984, 18) totesi tutkimuksessaan, että demokratia ja siihen liittyvä liberalismi on 
hyväksytty itsestäänselvyyksinä suomalaisessa koulutuspolitiikassa. 
65 Sosialisaatioprosessi tarkoittaa ihmisen kehityksen kahta ulottuvuutta: kasvua kykeneväksi 
elämään yhdessä toisten kanssa, kulttuurin ajattelu- ja toimintatavat (arvot, normit, rooleihin 
kohdistuvat odotukset ja tavat, esineiden käyttäminen ja luontoon suhtautuminen) sisäistäneenä, 
ja kykenevänä muokkaamaan niitä aktiivisesti, omasta minuudesta tietoisena, omia kykyjään ja 
taipumuksiaan kehittävänä yksilönä. (Antikainen 2006, 36; 1998; Antikainen ym. 2000, 35–37 .) 
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Opetussuunnitelman perusteissa ilmaistaan perusopetuksen tehtävänä olevan 
kulttuuriperinnön siirto sukupolvelta toiselle sekä tietoisuuden lisääminen 
yhteiskunnan perustana olevista arvoista. Myöhemmin todetaan tehtäväksi ”luoda 
uutta kulttuuria”, mutta ei määritellä yhteiskunnan perustana olevia arvoja (ei 
myöskään viitata tässä yhteydessä sivistysvaliokunnan mietintöön) eikä opetuksen 
perustana olevan kulttuurin sisältöä, jota siirretään ja johon kasvatetaan. Miten 
kulttuurin siirtäminen tai uuden kulttuurin luominen voivat tapahtua, kun ei 
lähtökohtia eikä päämäärää määritellä? Perusteissa todetaan myös, että opetuksessa 
on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi 
kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Lauseen 
tarkoitus jää selvittämättä. Siitä voi nousta esimerkiksi ajatus, että lause tarkoittaa 
mainittujen seikkojen hallinnollista huomioon ottamista opetuksessa. Luettelona 
mainittujen kansallisten erityispiirteiden, kahden kansankirkon, saamelaisten 
alkuperäiskansana ja kansallisten vähemmistöjen opetukselliset sisällöt jäävät auki. 
Mitkä ovat kansalliset erityispiirteet? Mikä merkitys niillä on? Miten ne otetaan 
opetuksessa huomioon?  

Perusteiden mukaan opetuksessa tulee ottaa huomioon myös suomalaisen kulttuurin 
monipuolistuminen eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. 
Tarkoittaako tämä sitä, että suomalaista kulttuuria kiinteine arvoineen ei ole, koska 
kulttuuri muuttuu koko ajan? Viittaan hallituksen esityksessä mainittuun ja 
valtioneuvoston asetuksen valmistelussa esille tuotuun: ”Tavoitteiden 
pelkistetymmän määrittelyn tarkoituksena on mahdollistaa säädettyjen yleisten 
perusopetuksen tavoitteiden puitteissa tavoitteiden painottuminen ja muuttuminen 
yhteiskunnan kehityksen mukana.” Opetussuunnitelman perusteet esittelee 
kulttuurimme seuraavalla tavalla: ”Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, 
joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja 
eurooppalaisen kulttuurin kanssa.” Epäselväksi jää, mitä vaikutuksia mainituista 
kulttuureista on saatu vai kuuluuko kyseisten kulttuurien sisältö sellaisenaan 
suomalaiseen kulttuuriin.  

 

Opetusta määrittävien lauseiden luonne 

Mikä näiden ”tyhjien lauseiden” merkitys on opetussuunnitelman perusteissa? 
Minkälaiseen kulttuuriin koulu tämän perusteella kasvattaa? Mikä on siirrettävän 
kulttuuriperinnön sisältö? Sivistysvaliokunta (SiVM 3/1998 vp s. 17) kuitenkin 
totesi määrittämiensä arvolähtökohtien olevan kestäviä tälle vuosituhannelle. 

                                                                                                                        
Sosialisaation eli sosialisaatioprosessin tavoitteena ja sisältönä on kulttuurin siirtäminen 

sukupolvelta toiselle niin, että yhteiskunnassa säilyy yksilöiden ja sukupolvien vaihtumisesta 
huolimatta tietty jatkuvuus. Koulutusjärjestelmä on keskittynyt sosialisaatioon. (T.  Takala 1991, 
11–13.)  

Giddensiä (2006, 163) mukaillen sosialisaatio on prosessi, jolla on strukturaalinen jatkuvuus 
ajassa. Avuttomasta ihmislapsesta tulee vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin vähitellen tietoinen 
ja tietävä persoona, jolla on omassa kulttuurissaan (siinä, missä on syntynyt) tarvittavat taidot. 
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Opetussuunnitelman perusteissa on vain yksi ”itsestään tietoinen” lausuma, jolloin 
lauseen sisällöstä käy selväksi, miten se voi toteutua. Lausuma kuuluu: 
”Opetuksessa (otetaan huomioon erilaiset oppijat ja) edistetään sukupuolten välistä 
tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja 
velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä.” 

 

Opetuksen tavoitteiden kirjaaminen 

Opetushallituksen edellä mainitusta julkaisusta selviää, että valtioneuvoston 
asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja 
perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) sisältämiä kasvatustavoitteita ei ole kirjattu 
opetussuunnitelman perusteisiin, vaan ”asetuksen sisältämät asiat on sisällytetty” 
opetussuunnitelman perusteiden ”perusopetuksen järjestämistä ja toteuttamista sekä 
opiskelun yleistä tukea ja erityisopetusta koskeviin lukuihin”. Ne näkyvät myös 
oppiaineiden tavoitteissa ja aihekokonaisuuksissa66. (Kartovaara 2004, 68.) 
Valtioneuvoston asetus 1435/2001 on opetussuunnitelman perusteiden liitteenä, 
mutta sitä tietoa, että asetuksen sisältämät asiat ovat perusteiden eri luvuissa, ei ole 
avattu opetussuunnitelman perusteissa. Aihekokonaisuuksia käsittelevissä luvuissa 
”Ihmisenä kasvaminen”, ”Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys”, ”Osallistuva 
kansalaisuus ja yrittäjyys”, ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta” ja ”Turvallisuus ja liikenne” korostetaan yleisiä kasvatuksellisia ja 
koulutuksellisia päämääriä, mutta käsitteiden taustasitoumukset jäävät samoin 
avoimiksi. Miksi perusopetuksen tavoitteet on näin kirjoitettu eri lukuihin 
etsittäviksi? Miksi perusopetuksen pohjana olevat arvot ja niiden sisällöt 
kirjoitetaan epäselvästi? 

 

Opetuksen tavoitteiden yleisyys 

Perusopetuksen arvopohja-luvun mukaan opetuksen on oltava myös poliittisesti 
sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. (Tähän lauseeseen palaan 
uskonnollisen aineksen käsittelyn kohdalla.) Mutta mihin opetuksessa sitoudutaan? 
Kaikkien tehtyjen valintojen takana ovat arvot, kuten edellisissä 
opetussuunnitelman perusteissa (1994, 9) argumentoitiin: ”Kaikki inhimilliset 
ratkaisut ovat perimmältään arvosidonnaisia…” Miksi yhteiskunnallisia 
sitoumuksia ei avata? Ihmislapsen sosialisaatio kulttuuriin on pitkäkestoinen 
prosessi, jossa koulu on keskeinen vaikuttaja. Sosiaalistuminen tapahtuu 
murrosikään saakka pääasiassa luottamalla aikuisiin; lapset oppivat kulttuurin 
”itsestäänselvyydet”, uskomukset, aluksi mallista ja kehittyessään vertaillen ja 

                                                 
66 Oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa (jotka on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle) 
tuodaan vaihtelevasti esille arvopohjassa mainittuja arvoja, joitakin mainitaan vain yhdessä 
oppiaineessa, joitakin jopa kymmenessä. Aihekokonaisuuksissa on myös arvopohjassa 
mainitsemattomia arvoja esillä. 
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reflektoiden kokemuksiaan ja tietojaan. ”Lapsi oppii uskoessaan aikuiseen; epäily 
tulee uskon jälkeen” (Wittgenstein 1975, 62).67  

Opetussuunnitelman perusteiden kirjoittaminen yleisellä tasolla näyttää 
pyrkimykseltä neutraaliuteen ja tasa-arvoon ja siten mahdollistaa yksilöiden laajan 
itsenäisyyden erilaisiin arvoihin sitoutuneiden kansalaisten muodostamassa yhteis-
kunnassa. Tällöin ajateltaneen, että lapseen ei vaikutettaisi koulussa. Kunkin 
yksilön sosiaaliset ja kulttuuriset viitekehykset määrittävät hänen 
maailmankatsomukselliset sitoumuksensa. Neutraalia sosiaalista ympäristöä ei ole. 
Lapseen vaikutetaan koulussa indoktrinaatiolla, jos ”uskotaan” neutraaliuteen 
ihmisyhteisössä. Jokainen opettaja, myös tieto, on sidoksissa muun muassa 
kulttuuriseen pääomaan ja tieteen esioletuksiin. Ihminen ei välttämättä edes tiedosta 
uskomuksiaan ja pyrkimystensä motiiveja. Indoktrinaation68 välttämiseksi tulisi 
etenkin nykyisessä monia kulttuureita sisältävässä yhteiskunnassa ja koulussa 
pyrkiä tarkastelemaan ja tuomaan julki sekä opetettavan tiedon että myös oman 
ajattelun ja näkemysten sitoumukset ja uskomukset, jotta kasvatettavat voisivat 
oppia analysoimaan oppimaansa ja huoltajat, joilla on kasvatusvastuu, saisivat 
tietoonsa kyseiset seikat. Tirri ja Ubani (2007, 9) esittävät, että kasvatuksessa tulisi 
ymmärtää lapsen elämän kokonaisuus (totality of life), lapsen elämän tilanne ja 
tausta, myös ideologinen tausta. He näkevät, että nykyiset opetussuunnitelmat eivät 
tue Euroopassa vallitsevaa opetussuunnitelmasuuntausta, jossa pyritään 
huomioimaan lapsen kokonaisvaltainen kehitys. 

 

Arvojen tarkentaminen tehtäväksi kuntiin ja kouluihin 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 todetaan kuitenkin lopuksi, 
että perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee tarkentaa opetuksen 
perustana olevia arvoja. Niiden tulee myös välittyä opetuksen tavoitteisiin ja 
sisältöihin sekä jokapäiväiseen toimintaan. 

 

Tekstin homogeenisuus ja painotukset 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohja- ja tehtäväteksti on 
sisällöltään homogeenista. Ilman painotuksia opetussuunnitelman perusteiden 

                                                 
67 Olen tämän käsikirjoituksen ohessa työstänyt artikkelia lapsen valmiuksista oppia ja sisäistää 
arvoja. 
68 Indoktrinaatiossa auktoriteettiin perustuva hallinta estää kehitystä tai opetussisältö johtaa 
yksinkertaistaen harhaan, menetelmät edistävät epäkriittisyyttä tai ristiriita opettajan todellisten ja 
julkilausuttujen tarkoitusten väillä johtaa piilovaikuttamiseen estäen avoimen vuorovaikutuksen 
oppilaan/oppilaiden kanssa. (Puolimatka 1997, 37.) 

”Indoktrinaatio on piilovaikuttamista, jossa oppilaaseen iskostetaan tiettyjä oppeja ja 
uskomuksia. Uskomukset ovat poliittisia, uskonnollisia tai moraalisia. Niille on tyypillistä 
asioiden arvottaminen siten, ettei kohteen tarvitse pohtia mikä on hyvää tai pahaa, oikein tai 
väärin, koska indoktrinoiva taho on päättänyt sen hänen puolestaan.” (Uusikylä 2002, 11.)  
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arvopohjassa ”edistetään, lisätään, tuetaan ja tarjotaan tai annetaan 
mahdollisuuksia”. Tällainen asioiden ilmaisutapa korostaa oppilaan vastuuta 
valinnoista, kuten konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opetuksen kuuluu 
toimia.  

Perusteissa ilmaistaan ainoana ”tavoitteena myös halu elinikäiseen oppimiseen”; 
muut sanalla ”tavoitteet” ilmaistut asiat voi ymmärtää Perusopetuksen tehtävä -
luvussa mainituista lausumista, sillä vain tämä yksi tavoite69 esitetään (ks. luku 
3.3.1 Arvoanalyysit).  

Kaksi kertaa asioita painotetaan sanojen muotoilulla: 1) on annettava – 
perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja 
monipuoliseen oppimiseen sekä terveen itsetunnon kehittymiseen ja 2) on tuettava – 
perusopetuksen on tuettava jokaisen oppilaan kielellistä identiteettiä sekä 
kulttuurista identiteettiä.  

Useudella teksti painottaa 1) yleissivistyksen ja elämässä tarvittavien tietojen ja 
taitojen hankkimista (yhdeksän mainintaa, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden 
suorittaminen, jatko-opintovalmiuksien saaminen, valmiuksien hankkiminen 
demokraattisessa yhteiskunnassa osallistuvana kansalaisena toimimiseen, asioiden 
kriittisen arvioimiskyvyn kehittäminen, ajattelu- ja toimintakyvyn uudistaminen ja 
elinikäisen oppimisen halu), 2) tasa-arvoa (viisi erilaista mainintaa, joissa seitsemän 
erilaista muotoa) ja 3) suvaitsevaisuutta eri lähikäsittein: suvaitsevaisuus, 
monikulttuurisuuden hyväksyminen, kulttuurien välinen ymmärtämys ja 
globaalistuvan maailman osallisuuden tukeminen sekä opetuksessa huomioon 
otettava suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen eri kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien myötä.  

 

Tulkinnan vertikaalisuus ja horisontaalisuus  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa edetään vertikaalisesti 
ihmisoikeuksista tasa-arvoon, kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

Kun horisontaalisesti tarkastellaan arkisen vuorovaikutuksen järjestämistä ja 
sosiaalisten suhteiden tasoa, perusopetuksen arvopohjasta nousee esille tasa-arvo 
toimittaessa monikulttuurisen yhteiskunnan jäsenenä. Tasa-arvo70 voidaan käsittää 
poliittisena, taloudellisena, sosiaalisena tai kulttuurisena tasa-arvona (Holli 2002, 
15), mutta vaikka tasa-arvosta on monta erilaista mainintaa tavoitteena 
opetussuunnitelman perusteissa, käsitettä ei sisällöllisesti avata kuin yhden 
maininnan kohdalla. Kun opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen 

                                                 
69 Tähtinen (1984, 1) erotti tavoitteet arvoista todeten näin, että tavoite voi olla vääräkin tavoite, 
arvo on toivottava. 
70 Tapakasvatuksen arvioinnissa (Rusama 2002, 175–176) kysyttäessä, kohdellaanko tyttöjä ja 
poikia samalla tavoin koulussa ja yhteiskunnassa, tasa-arvo toteutui hyvin tai melko hyvin 53 %:n 
mielestä; päinvastaista mieltä oli 40 %. 
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avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin71 rakentumista sekä hänen 
osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa, suunta 
on ihmisestä itsestä ympäristöön. 

 

Opetuksen välineellisyys 

Vertikaalisesta näkökulmasta yhteiskunnalle annetulta arveluttavalta vallalta tuntuu 
perusopetuksen tehtävänä mainittu lause ”antaa yhteiskunnalle väline kehittää 
sivistyksellistä pääomaa”. Tämä välineellistäminen on nähdäkseni ristiriidassa 
sivistysvaliokunnan ja eduskunnan ilmaiseman tahtotilan kanssa, joka on 
sivistysvaliokunnan korostama kokonaisvaltaisen persoonallisuuden kehittyminen 
ja opintojen välineellistämisen poissulkeminen.72 

Perusopetuslaki – kuten perustuslaki – takaa yksilölle subjektiivisen oikeuden 
maksuttomaan opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen perusopetukseen, jonka 
tehtävä on antaa aineksia kokonaispersoonallisuuden kehittymiseksi ja muun 
muassa valmiuksia toimia kansalaisyhteiskunnan jäsenenä. Tämä oikeus on samalla 
velvollisuus – oppivelvollisuus (Perusopetuslaki 628/1998 25 §). Perusopetuslaki 
takaa myös oppilaiden ja huoltajien valinnanmahdollisuuksien lisäämisen – ei sitä, 
että yhteiskunta määrittäisi enemmän velvollisuuksia. Perusopetuslaki asettaa 
perusopetuksen oppilaan velvollisuudet 35 §:ssä. Oppilas saa luvan olla poissa 
opetuksesta vain saatuaan siihen luvan, ja oppilaan tulee käyttäytyä ja työskennellä 
koulun antamien sääntöjen mukaan. Perustuslain 80 §:n mukaan 
asetuksenantovallankin rajoituksena on se, että asetukseen ei saa sisällyttää 
säännöksiä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Niistä tulee säätää 
laissa (HE 1/1998 vp s.131–133; Saraviita 2000, 383–384.) 

Eduskunnan hyväksymä perusopetuslaki (628/1998) määrittää opetuksen tavoitteet 
2 §:ssä: 

Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on 
osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee 
edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä 

                                                 
71 Euroopan neuvosto toteutti vuosina 1998–2000 laajan projektin Kasvatus demokraattiseen 
kansalaisuuteen (Education for Demokratic Citizenship). Sen aikana päädyttiin muun muassa 
siihen, että demokratia ei ole koskaan valmis, ja silloin nähtiin merkittävänä muutoksena 
kansalaisen käsitteen laajentuminen yksilön identiteetillä. Se on enemmän kuin kuuluminen 
jäsenenä johonkin alueeseen. Identiteettiin kuuluvat muun muassa kieli ja uskonto. Ajatus on, että 
kaikki voivat olla erilaisia mutta samalla samanarvoisia (all different, all equal). (Takala 2000, 8.) 
72 SiVM 3/1998 vp: ”Hallituksen esitys koululaiksi sisältää nämä tavoitteet. Perusteluissa ei 
kuitenkaan käsitellä sitä minkälaiseen kansalliseen sivistyskäsitykseen uudistus perustuu. 
Opintojen yhteiskunnallista tehtävää perustellaan enemminkin opintojen välineellisillä arvoilla, ei 
sivistystehtävän näkökulmasta. Tiedon kasvava merkitys tuotannon tekijänä ja tietoyhteiskunnan 
rakentaminen synnyttävät painetta irrottaa tieto sivistyksestä ja yksilön henkisestä kasvusta…” 
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osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen 
tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan 
alueella. 

 
Kasvu ihmisyyteen on arvo sinänsä (SiVM 3/1998 vp s. 31). Sivistysvaliokunta 
korosti perusopetuksella olevan nimenomaan sivistystehtävä (SiVM 3/1998 vp s. 
28). Tämä ilmenee valiokunnan (SiVM 3/1998 vp s. 28) mukaan perusopetuksen 
periaatteista ja perusopetuslain tavoitteista (ks. seuraavat sitaatit ja vrt. edelliseen 
sitaattiin, perusopetuslain 2 §:ään). Perusopetuksen tehtävä ei ole tehdä oppilaista 
yhteiskunnan eikä elinkeinoelämän asettamien tehtävien suorittajia. Lapselle tulisi 
silloin keskenkasvuisena koululaisena välinearvo – tuotannon lisääjänä. 
Perusopetuksen tulee antaa valmiuksia toimia kykenevänä yhteiskunnan jäsenenä: 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 
oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään 
elämänsä aikana (SiVM 3/1998 vp s. 28). 

Valiokunta on kuitenkin halunnut säännöksessä korostaa sitä, että opetuksen 
kasvatuksellisena tavoitteena on erityisesti kasvu ihmisyyteen ja eettisesti 
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Sen vuoksi valiokunta on muuttanut  
1 momentin sanamuotoa (SiVM 3/1998 vp s. 31). 

 
Perusopetuksen antamisen ja saamisen avulla nostetaan koulutuksen tasoa, joka on 
kansantaloudellisesti mitä todennäköisimmin kannattavaa. Lakiehdotuksen 
tavoitteena on sivistysvaliokunnankin mukaan luoda mahdollisuudet vastata yksilön 
ja yhteiskunnan koulutustarpeisiin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Sivistysvaliokunta totesi kyllä, että koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan sillä, 
edistävätkö koulutuksen tuottamat valmiudet laadullisesti ja määrällisesti yksilön 
henkistä kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän kehitystä. Yhteiskunta, 
kulttuuri ja työelämä kehittyvät yksilöiden kapasiteetin kasvun kautta, mikä on eri 
asia kuin ”antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa”. 
Tuloksellisuuden arvioinnissa kohteena tulee olla sivistysvaliokunnan mukaan 
asianomaisen koulutuksen tavoitteiden toteutuminen, erityisesti huomioon ottaen 
koulun kasvatuksellinen ja sivistävä tehtävä, koulutuksen järjestäminen, 
koulutuksen järjestäjän kasvatustehtävän toteutuminen, tilat, laitteet, oppilaan ja 
opiskelijan oikeuksien toteutuminen, voimavarojen suuntaaminen että sen arviointi, 
miten kunta hoitaa koulutuksen järjestämistehtäväänsä (SiVM 3/1998 vp s. 21).  
Opetussuunnitelman perusteissa kyseinen lause (”antaa yhteiskunnalle väline 
kehittää sivistyksellistä pääomaa”) näyttäisi olevan peräisin opetusministeriön 
lausunnosta. Opetusministeriön lausunnossa opetuskokeilussa lukuvuonna 2003–
2004 noudatettavista opetussuunnitelman perusteista (Huomautus: Kyseiset 
opetussuunnitelman perusteet ovat arvopohjan ja tehtävän osalta lähes 
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samansisältöiset kuin 16.1.2004 hyväksytyt Opetussuunnitelman perusteet 2004.73) 
Opetushallitukselle 28.3.2003 (Dnro 14/050/2003) on sanottu perusopetuksen 
arvopohjasta (3 §), tehtävästä (4 §) ja rakenteesta (5 §) seuraavaa:  

Perusopetuksen oletettuja tehtäviä on pohdittu ensisijaisesti yksilön näkökulmasta. 
Esitettyä näkökulmaa voisi avartaa suuntaamalla jäsentelyä ensisijaisesti 
yhteiskunnallisen merkityksenannon pohdintaan. Kysymys ei ole tällöin pelkästään 
siitä, että oppilaalla on mahdollisuus hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja 
taitoja vaan myös mitä suurimmissa määrin siitä, että jotkut tiedot ja taidot ovat 
yhteiskunnassa tarpeellisempia kuin toiset. Lopulta perusopetuksen merkitys ja 
tehtävä konkretisoituu jokaiselle oppilaalle hänen henkilökohtaisen 
merkityksenantonsa kautta. Siksi kysymys on myös siitä, mitä tehtäviä yhteiskunta 
jäsenilleen asettaa. Perusopetuksen arvopohjan määrittelyssä tulisi oppilaan 
oikeuksien ohella näkyä myös oppilailta odotetut velvollisuudet.  

 
Hallituksen esityksen lähtökohta on se, että koulutustason korotuksella edistetään 
yksilöiden valmiuksia toimia yhteiskunnan jäsenenä, ei se, että yhteiskunta asettaa 
tehtäviä oppilaalle. On kyseenalaista, jos viranomainen määrittää lausumassaan 
uudenlaista filosofista pohdiskelua poliittisesta tahdosta vaikkakin hiuksenhienosti 
ajatusta eri suuntaan ohjaten, suuntaan, jota ei ole perusopetuslain perusteluissa 
mainittu, eikä viranomainen viittaa lausumassaan mihinkään lainsäätäjän 
lähteeseen.  

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea hylkäsi alun perinkin yhteiskunnallisen 
lähtökohdan ja rakensi opetuksen tavoitteet tuolloin hyväksyttynä pidetyn 
behaviorismin pohjalle (Lappalainen 1985, 154). Suortti (1996) puolustaa 
Comeniukseen, Lockeen, Rousseau’hon, Herbartiin ja Dewey’yyn viitaten 
inhimillisen intentionaalisen toiminnan indeterminismiä. Se on hänen mukaansa 
demokraattisen yhteiskunnan käyttövoima, kun se ei alista yksilöä kansallisvaltion 
tarkoituksiin eikä kavenna sosiaalisen päämäärän ideaalia poliittiseksi. Argumentit, 
jotka puolustavat toden, hyvän, kauniin ja oikeudenmukaisuuden perusolemusta, 
ovat myös oikean kasvatuksen lähtökohta. Tiedon teknokraattisuuteen liittyvän 
puhtaan informaation aiheuttamien ongelmien välttämiseksi on yhä tärkeämpää 
löytää se ihmisyys, joka kykenee avoimesti ja vapaasti myös kriittisesti arvioimaan 
teknologisen kehityksen trendejä. Ihminen on erityisesti tässä ympäristössä 
ymmärrettävä monipuoliseksi henkiseksi olennoksi; se oikeus kuuluu erityisesti 
lapsena olemiseen (Suortti 1996, 22–24).  

Vaikka koulun voi tulkita Kuurmen ja Carlssonin mukaan ”yhteiskunnallisen 
tilauksen ja perinteisten käytäntöjen yhdessä kirjoittamaksi näytelmäksi”, 

                                                 
73 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 / Keskeisimmät muutokset 
kokeiluperusteisiin 12.12.2003 -asiakirjan mukaan lukuihin 1–3 on tehty sanontojen täsmennyksiä 
ja pieniä tarkistuksia, arvopohjan 2.1 viimeistä edellinen kappale on kirjoitettu muotoon 
"Perusopetuksen eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti 
tunnustuksetonta" 
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koulukasvatuksen tulee taata ”autenttisen olemisen oikeus” erilaisten vaatimusten, 
myös instituutioiden vaatimusten, keskellä (Kuurme & Carlsson 2011, 255). 

 

Yksilön persoonallisuuden kasvu  

Yksilön persoonalliseen kasvuun viittaavaa tekstiä (liitteen 10 arvoanalyysissä 
kursivoitu teksti) on opetussuunnitelman perusteiden arvoissa suhteellisen vähän 
(mutta aihekokonaisuuksien tavoitteissa persoonallisuuden kehittyminen tulee 
esille). Yksilön kasvuun viitataan 40 luokitusyksiköstä 12:ssa. Oppilaan omia 
(arvo)valintoja korostetaan kuitenkin ilmaisujen muodoilla: ”Perusopetuksen 
tehtävänä on tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä”, ”Opetuksen 
avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen 
osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa” ja 
”Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja 
terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan 
tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena74 
kehittää demokraattista yhteiskuntaa”. 

 

Keskeiset uudet arvot 

Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus sekä tasa-arvo75 ovat trendiarvoja, joiden 
keskellä oman kulttuuri-identiteetin selkeyttäminen ja terve itsetunto ovat 
tavoiteltavia arvoja. 

Kulttuuri-käsitteeseen ei liittyne uskonto, sillä valtioneuvoston asetuksessa 
(1435/2001) mainitaan peräkkäin erillisinä käsitteinä kulttuuri ja uskonto; ja – kuten 
aiemmin on todettu – opetussuunnitelman perusteet pohjaavat valtioneuvoston 
asetukseen. 

                                                 
74 Civics-Nuori kansalainen -tutkimuksen (2000) pohjalta tiedetään, että suomalaisten nuorten 
yhteiskunnallinen osaaminen on OECD-maiden huippuluokkaa. Kysymykset, joilla tätä testattiin, 
koskivat demokratiaa ja sen instituutioita, kansalaisuutta, kansallista identiteettiä, kansainvälisiä 
suhteita sekä yhteiskunnan sosiaalista koheesiota ja diversiteettiä. Tämä osaaminen ei johda 
kuitenkaan nuorten yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Suomalaisten nuorten kiinnostus 
politiikkaan oli 28 maasta vähäisintä. Oppilaat eivät myöskään luota omiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa. Muissa pohjoismaissa nuoret luottavat siihen, että yhdessä 
toimimalla koulun toimintaa voidaan muuttaa. (Suutarinen 2002, 241 ja 
http://ktl.jyu.fi/arkisto/civics/, 29.6.2007.) 
75 Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on peruskoulu-uudistuksesta lähtien keskitytty erityisesti 
tasa-arvoon, jonka edistämisessä Suomi ansioitui erityisesti jo äänioikeuden antamisessa 
ensimmäisenä maailmassa tasa-arvoisesti naisille ja miehille vuonna 1906. Matti Vanhasen II 
hallituksen ohjelmassa todetaan edelleen tasa-arvon merkitys: ”Suvaitsevaisuus ja 
mahdollisuuksien tasa-arvo ovat oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta.” Jakku-Sihvosen ja 
Kuuselan (2002, 57) mielestä tasa-arvo merkitsee koulutuspoliittisesti sitä, että oppimistuloksissa 
ei ole systemaattista tyttöjen ja poikien välistä vaihtelua, väestöryhmien välistä vaihtelua eikä 
alueellista vaihtelua. 
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Uskonnollinen aines 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 -asiakirjassa on kristillinen 
kulttuuri häivytetty monikulttuurisuuteen. Koko peruste-asiakirjassa ei käytetä 
kristillislähtöistä sanaa muualla kuin uskonnonopetuksen yhteydessä. Kristillisen 
perinteen voi jollain tavalla lukea arvopohjassa lauseesta: 

Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet, paikalliset 
erityispiirteet, kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana 
ja kansalliset vähemmistöt.  

 
Miten siis pitäisi tulkita perusopetuksen arvopohjassa lause ”Perusopetuksessa eri 
aineiden opetus on uskonnollisesti tunnustuksetonta”? Uskonnon opetuksen tehtävänä 
kaikilla uskontosidonnaisilla ryhmillä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja 
kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen 
rakentamiseen; opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 133). Näin myös 
evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tavoite on uskonnollinen ja 
katsomuksellinen yleissivistys (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 
133). Ortodoksisen uskonnon opetuksessa keskeistä on sen sijaan ortodoksisen 
identiteetin vahvistaminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 137). 
Uskonnot näyttäytyvät yleissivistykseen, erilaisiin kulttuureihin liittyvänä ja 
kuuluvana tietona, ei uskonnon omaksumisena – poikkeuksena ortodoksinen uskonto. 

Edellisen perusteella muualla kuin ortodoksisen uskonnon opetuksessa 
uskonnollisen aineksen voisi tulkinnassa eksplikoida tiedolliseksi76 arvoksi. Näin en 
kuitenkaan tee, vaan tulkitsen, että uskonnollisen aineksen tiedollinen käsittely 
antaa aineksia uskonnollisten arvojen valinnoille. 

Perusopetuslaki ja uusi uskonnonvapauslaki eivät ole edellyttäneet kristillisen 
perinteen karsimista. Perustuslakivaliokunta (PeVM 10/2002 vp; HE 170/2002 vp) 
linjasi uuden uskonnonvapauslain tulkintaa siten, että suomalaisissa kouluissa säilyi 
sekä uskonnon opetuksen että kristillistä perintöä arvottavan kasvatuksen sisältö 
entisellään.  

"Menestyksellinen monikulttuurinen vuorovaikutus ei onnistu ilman kansallisen ja 
kristillisen perinteemme hyvää tuntemusta ja ymmärtämistä", lausui 
sivistysvaliokunta uskonnonvapauslain säätämisen yhteydessä (SiVL 14/2002 vp; 
HE 170/2002 vp). Samalla valiokunta totesi perusopetuslain 13a §:n kohdalla 
seuraavasti:  

Valiokunta painottaa hallituksen esityksen perusteluissa todettua siitä, että 
säännösten tarkoituksena ei ole muuttaa koulun nykyisiä käytäntöjä erilaisten 

                                                 
76 Kognitiivisuus tarkoittaa tiedollisuutta — ”sitä kuinka ihminen saa, hyväksikäyttää, muistaa, 
välittää ja kehittää tietoa” (A. Hautamäki 1988, 11). 
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suomalaisen koulun perinteeseen kuuluvien tilaisuuksien, esimerkiksi lukukauden 
päättäjäisten, osalta tai eri oppiaineiden opetuksen järjestämisessä ja sisällössä.  

 
Perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan kannanotot ilmaisevat eduskunnan 
tahtotilaa maamme kouluissa toteutettavasta perusopetuksesta. Lainsäädäntö ei 
aseta esteitä perusopetuksen sitoutumiselle yhteiskunnassamme vallitsevaan 
kristilliseen kulttuuriperinteeseen. Valiokunta totesi tässä yhteydessä jopa eri 
oppiaineiden opetuksen järjestämisen ja sisällöt. Sivistysvaliokunta oli jo 
koululainsäädäntöä uudistettaessa määritellyt kansalliset arvot ja siten sen 
perinteen, jota kouluissa edistetään (humanistinen perinne, kristillinen perinne, 
kodin arvostus, työn kunnioittaminen, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys). 
Kristillistä perinnettä, humanistista perinnettä ja kodin arvostusta ei ole sen jälkeen 
perusteellisesti pohdittu, mitä ne koulutyössä tarkoittavat. Sivistysvaliokunnan 
määrittämät kansalliset arvot jäävät vaille määritettyä sisältöä, sillä valiokunta ei 
määritellyt kansallisia arvoja kuvaavien käsitteiden sisältöä. Siten jää myös 
kysyttäväksi, mitä monin eri tavoin tulkittavat humanistinen ja kristillinen perinne 
opetuksessa tarkoittavat. Valtioneuvoston asetus 1435/2001 ja Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004 eivät asiaa selvitä.  

Hallituksen esityksestä uskonnonvapauslaiksi käy ilmi, että uskonnon 
harjoittamisen käsite on määrittelemättä: "Laissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä 
uskonnon harjoittamisella tarkoitetaan, eikä tästä ole myöskään oikeuskäytäntöä", 
todetaan hallituksen esityksessä (HE 170/2002 vp s. 14). Myös tunnustuksellisuus 
on määrittelemätön käsite. Opetussuunnitelman perusteissa olisi ollut hyvä jo tämän 
tiedon perusteella selkeästi määritellä käyttöön otettu uusi käsite ”uskonnollisesti 
tunnustukseton”. Määrittelemättömät käsitteet aiheuttavat jopa vuosiksi turhia 
tulkintavaikeuksia ja sekaannusta opetustyöhön, jonka tulisi toimia 
mahdollisimman yksiselitteiseltä ja kaikille osapuolille avoimelta pohjalta. Lisäksi 
määrittelemättömyys antaa käsitteen käyttöön kyseenalaisen tulkintavallan.  

Missä kulkee tunnustuksellisuuden raja? Miten opettajan oman poliittisen 
sitoutumisen tai uskonnollisen vakaumuksen voi irrottaa opetuksesta, kun tuo 
vakaumus on osa hänen persoonaansa niin kuin mikä tahansa maailmankatsomus? 
Opettaja ei voi olla neutraali, vaikka hän voi pyrkiä jonkinlaiseen neutraaliuteen, 
mutta neutraalius on kyseisen henkilön mieltämää neutraaliutta. Sitä paitsi 
sivistysvaliokunta totesi perusopetuslakia koskevassa mietinnössään (SiVM 3/1998 
vp s. 18):  

Moniarvoisessa yhteiskunnassa kouluyhteisön tulee kiinteässä yhteistyössä 
lähiyhteisönsä sidosryhmien kanssa selkeyttää omaa arvoperustaansa ottamalla 
huomioon muun muassa ihmisen suhde uskontoon. 

 
Opetushallituksen ennakkotulkinta uskonnonvapauslain sisällöstä ja uskonnollisesta 
tunnustuksettomuudesta tarkoittaa sitä, että ”muihin oppiaineisiin ei saa sisältyä 
uskontoon kuuluvia tavoitteita ja sisältöjä” (Opetushallituksen asiakirja 
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22.10.2002). Tätä ”uskonnollisen aineksen” pois sulkemista muista oppiaineista ei 
ole oikaistu 

Uskonnollinen aines sisältyy usein opetukseen. Kulttuurikaan ei ole uskonnosta 
vapaata. Nykyisin on vielä suuri ja kasvava määrä uusia uskontoja ja 
uskonnollisiksi suuntauksiksi luettavia ideologioita, kuten esimerkiksi erilaiset 
mietiskelyt, terapiat, noituus tai satanismi. Peruskouluissa on musiikkitunneilla 
käytetty eri kansojen ja niiden uskontoihin liittyviä lauluja, samoin erilaista 
hengelliseen perintöömme liittyvää musiikkia, joululauluja, gospelmusiikkia ja 
virsiä, kirjallisuudessa käsitellään kristillisen aineksen lisäksi monenlaisia 
uskonnollisia aineksia, kuten new agea tai suomalaisen perinteen samanismia, 
samoin historian ja maantiedon opetuksessa, liikuntatunneilla voidaan kohdata 
esimerkiksi hinduismista peräisin olevia liikuntalajeja, kuten joogaa ja taistelulajeja. 
Kansallinen kristillis-humanistinen kulttuuriperintö, kuten muidenkin kansojen 
erilaiset kulttuuriperinnöt uskontoineen, liittyy melkein kaikkeen opetukseen. 
Viimeksi mainituista ei aina tunnistettane uskonnollisia sisältöjä ja aineksia. 
Kristillinen perinne osataan tunnistaa, kuten viime vuosien keskustelu esimerkiksi 
suvivirren laulamisesta ja joulukuvaelmista osoittaa. 

Arvokasvatus ja arvoihin liittyvien asioiden käsittely ei saa olla pakkosyöttöä, joka 
on vastoin ihmisarvoa. Ihmisarvo perustuu "itsenäisyyteen", oman elämän 
subjektiuden kokemiseen – ei objektina olemiseen. Lapsen tulee saada elää oman 
elämänsä subjektina rakkauden ja hyväksynnän kokemisen kautta ja antaa tämän 
kokemuksen ymmärtämisen avulla arvo toisillekin (vrt. Pietilä 2003). 

Oppilaan valinnanvapaus vaikuttaa myös siten, että koulun kasvatustavoitteiden 
vastaisille arvovalinnoille on tunnustettava oikeutus. Kun tarkoitus on oppilaiden 
oman ajattelun tukeminen, joudutaan väistämättä kohtaamaan sekä valinnanvapauden 
ja toisaalta vastuun että opettajan kasvatustavoitteiden välisiä ristiriitoja. Niiden 
käsitteleminen vaatii kasvattajilta kypsyyttä kohdata lapsen oman vapauden ja 
vastuun vain vähitellen hahmottuvaa ja muodostuvaa kokonaisuutta hienotunteisesti. 
(Saari 1995.) Opetuksen tulee selkeyttää ja opettaa oppilaille erilaisten 
ideologioiden77 ja järjestelmien taustalla olevia maailmankatsomuksellisia aineksia. 

Suomen perustuslaki kertoo uskonnonvapaudesta 11 §:ssä Uskonnon ja 
omantunnon vapaus: 

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. 

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa 
uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta 
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan 
omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. 

                                                 
77 Ideologia on aatteiden järjestelmä, jonka perusteella ihmiset järjestävät maailmaansa ja 
arvioivat suhteitaan toisiin ihmisiin tai ihmisryhmiin (Lappalainen 1985, 14). 



203 

Perustuslaissa todetaan siis, että jokaisella on oikeus ilmaista vakaumuksensa – ei 
pakkosyöttää vakaumusta. Sitä ei voi tulkita niin, että jos ei uskota yliluonnollisen 
Jumalan olemassaoloon, tällaista ateistista vakaumusta saisi jakaa vapaammin kuin 
esimerkiksi kristillistä vakaumusta. Uskonnon ydin on sen todellisuuskäsityksessä 
ja yliluonnollisen olemassaolossa. Sandsmarkin (2000, 139) väitöskirjatutkimus 
Norjasta esittää, että kristillinen kasvatus kertoo avoimesti perustansa ja 
vaikutuksensa, ja niitä voidaan ja tulee myös aina arvioida. Näin kristillisen 
kasvatuksen vaara tuottaa "pakkosyöttämistä" on pienempi kuin niin sanotussa 
neutraalissa kasvatuksessa. 

Puolimatka (2003) argumentoi perusopetuksen uskonnollisen tunnustuksetto-
muuden problemaattisuutta. Ajatus perusopetuksen uskonnollisesta tunnustuksetto-
muudesta on hänen mukaansa ongelmallinen ensinnäkin siksi, että tieteelliset teoriat 
eivät ole uskonnollisesti neutraaleja. Perusopetuksessa opetettava tieto ei ole 
maailmankatsomuksellisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Puolimatka viittaa 
Notre Damen (USA) yliopiston filosofian professorin Alvin Plantingan (1996) 
argumentaatioon siinä, että tieteellistä tutkimusta tehdään käytännössä erilaisista 
uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista lähtökohdista, koska tieteellinen 
tutkimus ei ole mahdollista ilman tällaista lähestymistapaa silloin, kun se joutuu 
tekemään oletuksia maailmankaikkeuden alkuperästä ja järjestyksestä.  

Puolimatkan mukaan Plantinga ajattelee, että mitä keskeisemmin tieteellinen 
tutkimusalue pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, mitä tarkoittaa olla inhimillinen 
olento, sitä vaikeampi sen on olla uskonnollisesti neutraali. Puolimatka jatkaa:  

Jos tiede ei voi olla uskonnollisesti neutraalia, kun sen tutkimusalue koskettaa 
keskeisiä ulottuvuuksia inhimillisessä olemassaolossa, ei ole mahdollista ennalta 
sulkea pois jotakin tiettyä uskonnollista lähtökohtaa. Erilaiset uskonnolliset, 
maailmankatsomukselliset ja normatiiviset lähtökohdat ovat tällöin perustana 
keskenään kilpaileville tutkimusohjelmille. Tällöin ei ole myöskään mahdollista 
sulkea ennakolta pois lähtökohtaa että Jumala on olemassa ja on koko 
maailmankaikkeuden ja sen järjestyksen alkuperä.  

 

Toiseksi Puolimatka väittää, että tiedon uskonnollisten ja maailmankatso-
muksellisten sitoumusten salaaminen johtaa indoktrinaatioon. Suurin osa koulussa 
opetettavista asioista on hänen mukaansa teoreettisesti sen verran kehittyneellä 
tasolla, että niihin liittyy maailmankatsomuksellisia ja uskonnollisia taustaoletuksia. 
Koska nämä sitoumukset ovat läsnä oppimateriaalissa, seurauksena uskonnollisen 
tunnustuksettomuuden vaatimuksesta on uskonnollisten ja maailman-
katsomuksellisten sitoumusten salaaminen. Se taas estää oppilaita suhtautumasta 
niihin kriittisesti. Se myös estää keskustelun, joka tekisi nämä sitoumukset 
julkisiksi. 

Kolmanneksi perusopetuksen uskonnollisen tunnustuksettomuuden vaatimuksen 
tekee problemaattiseksi Puolimatkan mukaan se, että uskonnon käsitettä käytetään 
määrittelemättömässä muodossa. Tässä hän viittaa sekä professori Juha 
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Pentikäiseen (1986, 13) että professori Roy Clouseriin (1989), jotka osoittavat 
uskonnon tuntomerkkien löytyvän esimerkiksi materialismista. Materialismi antaa 
aineelle monia sellaisia ominaisuuksia, joita sillä ei empiirisen tutkimuksen 
perusteella ole. Aineesta tulee näin yliluonnollinen ilmiö.  

Neljänneksi Puolimatka toteaa:  

Uskonnon käsitteen määrittelemättömyys johtaa siihen, että käytännössä sallitaan 
vain sekulaarit uskonnolliset teoriat kuten materialismi, koska niiden 
uskonnollisuus on peitettyä. Materialismin mukaan vain aine on olemassa ja kaikki 
tapahtumat ja ilmiöt voidaan selittää luonnollisten ja aineellisten tekijöiden 
perusteella. Princetonin yliopiston filosofian professori Bas C. van Fraassen 
("Science, Materialism and False Consciousness", teoksessa Warrant in 
Contemporary Epistemology, toim. J. Kvanvig, Rowman & Littlefield 1996) 
kuitenkin argumentoi, että kukaan ei ole onnistunut määrittelemään materialismin 
peruskäsitettä "aine" tai "materia" riittävän selvästi. Siitä ei seuraa niin selkeitä 
väitteitä, että niitä voisi tieteellisesti testata. Koska suurin osa materialisteista 
katsoo puolustavansa selkeitä ja perusteltuja väitteitä todellisuudesta, materialismi 
on esimerkki vääristyneestä tietoisuudesta. Se on ennemminkin useiden tieteellisten 
teorioiden taustalla vaikuttava uskonnollinen vakaumus.  

 
Puolimatka esittää seuraavan loppupäätelmän opetuksen uskonnollisesta 
tunnustuksettomuudesta: 

Käytännössä monet kouluissa opetettavat tieteelliset teoriat rakentuvat 
materialistisen katsomuksen varaan. Kun tämä materialistinen uskonnollisuus on 
piilotettuna, sitä voidaan opettaa kouluissa, vaikka sen vaihtoehtojen opetus 
’uskonnollisella tunnustuksettomuudella’ kielletään. Näin uskonnollisen tunnus-
tuksettomuuden vaatimus johtaa yksipuoliseen uskonnolliseen indoktrinaatioon.  

Puolimatka 2003 

Yhteenveto uskonnollisesta tunnustuksettomuudesta 

Kouluyhteisön tulee pyrkiä luomaan avoin toimintakulttuuri (Opetussuunnitelman 
perusteet 2004, 8) eli välttämään niin sanottujen piilonormien ja piilosääntöjen 
käyttämistä kasvatustehtävässään. Monet opetuksessa käytettävät käsitteet ovat 
uskonnollista alkuperää, mutta emme välttämättä tunnista näitä asioita uskonnollisiksi 
– paitsi tietysti nykyisin vielä kristilliseen perinteeseen liittyvät asiat ja käsitteet. Näin 
oudompi uskonnollinen aines pääsee ainakin jollakin tasolla opetukseen, mutta oman 
kansamme historiaa monelta osin kirjoittanut kristillis-eettinen aines ei, koska sitä 
osataan uskonnollisesti tunnustuksellisena aineksena välttää. Jos perusarvojen 
käsitteet esiintyvät koulussa vain yleisellä käsitteellisellä tasolla, olennaiset 
ihmisyyteen liittyvät asiat käsitellään pinnallisesti tai sitoumukset salataan.  
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Neutraalia kasvatusta ei ole olemassa. Neutraaliuden vaade poistaisi yhteiskunnasta 
erilaiset lähtökohdat – erilaiset käsitykset hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta 
elämästä.  

 

Poliittinen ja uskonnollinen tunnustuksettomuus 

Jos vertaan opetussuunnitelman perusteiden kahta samantapaista opetusta määrittävää 
ilmaisua – ”poliittisesti sitoutumaton”78 ja ”uskonnollisesti tunnustukseton”, ne 
näyttävät ilmaisutavaltaan samanlaisilta. Eli jos poliittisesti sitoutumaton opetus 
tarkoittaisi sitä, että politiikkaa voi käsitellä opetuksessa, myös eri puolueitten 
ohjelmia voitaisiin käsitellä sitoutumatta opetuksessa niistä mihinkään. Tätä 
tulkintatapaa noudattaen uskonnollisesti tunnustukseton tarkoittaisi sitä, että uskontoa, 
myös eri uskontojen sisältöjä, voi käsitellä opetuksessa sitoutumatta opetuksessa 
niistä mihinkään. Näin näitä sanontoja ei voine kuitenkaan tulkita.  

Käsitteen ”politiikka” voi eksplikoida tarkoittavan yhteiskuntapolitiikkaa, 
koulutuspolitiikkaa, terveydenhuoltopolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa, kulttuuri-
politiikkaa, puoluepolitiikkaa ja niin edelleen. Tulkitsen sen opetussuunnitelman 
perusteissa tarkoittavan puoluepolitiikkaa. Tämä käsite ”poliittinen 
sitoutumattomuus” tulisi opetussuunnitelman perusteissa myös selkeyttää; se on 
liian yleisellä tasolla. 

 

Käsitteiden sisällön avaamattomuus 

Avaamattomat käsitteet on seuraavassa kirjoitettu kursivoidulla fontilla. 

Opetussuunnitelma-käsite itsessään on tulkittu käsite.  

Opetushallituksen johtokunnan kokouksen 2/2002 (18.2.2002) liitteessä 3 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002, päivätty 7.2.2002) kohdassa 3. 
todetaan (kuten sivulla 151 on jo todettu) seuraavaa:  

Yhdessä opetusministeriön juristin kanssa tulkittiin, että Opetushallitus voi antaa 
sitovat ohjeet opetussuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista. Opetushallituksen 
ohjeet katsotaan opetussuunnitelma-käsitteen määrittelyksi, jollaista ei 
lainsäädäntöön sisälly. 

 
Perusopetuslain (628/1998) 14 §:n 2 momentissa todetaan, että ”Opetushallitus 
päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen 
ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä 
kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen 
kuuluvan oppilashuollon tavoitteista” (saman §:n 3 momentin mukaan kuitenkin 

                                                 
78 Sarjala (1982, 110) on sanonut, että koulutuspolitiikassa on ylläpidetty poliittisesti 
sitoutumattoman kasvatuksen ihannetta. 
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sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa yhteistyössä 
esiopetusta, oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevat osat). Asetus 
opetushallituksesta (183/1991) säätää sen 15 §:ssä, että opetussuunnitelman 
perusteiden tulee olla yhdenmukaiset valtioneuvoston ja opetusministeriön 
hyväksymien koulutuspoliittisten tavoitteiden sekä koulutusjärjestelmää opetuksen 
tavoitteita koskevien päätösten kanssa. Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 11 
§:ssä todetaan, että opetussuunnitelman perusteissa määrätään ne tiedot ja taidot, jotka 
oppilaan tulee perusopetuksen oppimäärän suorittaessaan saavuttaa. Kuuluvatko 
arvopohja ja perusopetuksen tehtävä Opetushallituksen päätösvaltaan? Viranomainen 
voidaan valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä; valtuuden kattamat asiat olisi kuitenkin 
määriteltävä tarkasti laissa ja valtuuksien tulisi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti 
rajattu (HE 1/1998 vp s. 132; Saraviita 2000, 385–386, perustuslain 80 §:n 2 
momentin perusteluja). 

Opetussuunnitelman perusteiden opetusta määrittävät lausumat sisältävät monella 
tavalla tulkittavia lauseita ja käsitteitä, jotka täten menettävät merkitystään. 
Käsitteiden sisällöllinen avaamattomuus ja siten mahdollisuus ymmärtää ne eri 
tavoin aiheuttavat tulkintavaikeuksia. 

Luettelen seuraavassa avaamattomia käsitteitä ja kommentoin avaamattomuudesta 
johtuvaa problematiikkaa. Esittelen näissä yhteyksissä sivistysvaliokunnan 
kannanotot vastaaviin seikkoihin, mikäli valiokunta asiasta jotain esitti: 

 
Ihmisoikeudet79, myös yksilön oikeudet, yksilön velvollisuudet 

                                                 
79 Ihmisoikeuksien ytimen muodostavat ihmisoikeuksien julistus (10.12.1948), taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus (tuli voimaan Suomen osalta 3.1.1976) 
sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus (tuli voimaan Suomen osalta 23.3.1976) 
ja vielä lisäpöytäkirjat. Sopimuksissa julistuksessa todetut oikeudet ovat laillisesti sitovassa 
muodossa. Kesällä 1991 tuli Suomessa voimaan Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia 
koskeva yleissopimus, jonka noudattamista valvotaan. Valtiot raportoivat sitä viisivuosittain. Sen 
mukaan lapsella on oikeus häiriöttömään ja säännölliseen opetukseen ja koulutuksessa pyritään 
lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien mahdollisimman 
täyteen kehittämiseen kunnioittaen lapsen omaa kulttuuri- ja arvotaustaa (Sosiaali- ja 
terveysministeriön esitteitä 1997:3, 9).  

Ihmisoikeuksien julistus 1. artikla: Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan 
ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan 
veljeyden hengessä. 

21. artikla: (1) Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai 
vapaasti valittujen edustajien välityksellä. (2) Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa 
julkisiin toimiin. (3) Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava 
määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa 
äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattava. 

26. artikla, kohta (2) Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen 
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää 
ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja 
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Ihmisoikeuksiin (yleinen käsite) kuuluvat opetussuunnitelman perusteiden useat 
arvot. Arvot liittyvät oikeuteen saada opetusta, persoonallisuuden kehittämiseen 
(ihmisoikeuksien julistus sanoo: opetuksen on pyrittävä ihmishengen täyteen kehit-
tämiseen), osallistuvaan kansalaisuuteen oikeuksineen ja velvollisuuksineen, 
kulttuurien väliseen ymmärrykseen, suvaitsevaisuuteen (ja kaikkien kansakuntien, 
rotu- ja uskontoryhmien keskeiseen ystävyyteen), jopa tasa-arvoon.  

Kuten luvussa ”Valtioneuvoston asetuksen analyysi” totesin, ihmisoikeuksien 
toteutuminen80 edellyttää paitsi tietoa ihmisoikeuksista ennen kaikkea kasvamista 
ihmisoikeuksiin, niiden sisältämiin arvoihin, käyttäytymiseen ja asenteisiin. 
Ihmisoikeuksien universaalit arvot – ihmisarvo, yksilön vapaus, oikeudenmukaisuus 
ja tasavertaisuus – ilmaisevat keskeisinä pyrkimyksinä olevia arvoja ja samalla 
toimintaperiaatteita. Ihmisoikeuksissa ei ole kuitenkaan kysymys minkään etiikan 
painotuksesta. Ihmisoikeudet eivät ole myöskään uskonnon korvike; ne ilmaisevat 
oikeuden uskonnon vapauteen ja spiritualiteettiin (Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 
2000, 16, 22, 23). Pietilä (2003, 48–49) kuitenkin esittää, että ihmisoikeuksien 
ajatusten sovellusten pohtiminen on ainoa tapa tehdä ne eläviksi ja esittää 
ajatuskuvion: koska ihmiset ”syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan”, merkitsee se sitä, että ihmisoikeudet voivat toteutua vain toinen 
toistensa ihmisarvon kunnioittamisessa ja keskinäisessä huomioon ottamisessa.  

 

Ihmiskäsitys 

Kaikkeen opetukseen perustavaa laatua olevaa asiaa, ihmiskäsitystä ei ole 
määritelty. Ihmiskäsitys on yksi kasvatuksen keskeinen arvomuodostelma. 
Ihmiskäsitys ilmaisee ontologisesti, millainen ihminen on perusominaisuuksiltaan 
(Hirsjärvi 1983, 62). Opetussuunnitelman perusteiden ihmiskäsitys edustaa 
kulturistis-eksistentialismia (yksilön hyvän elämän edellytykset muodostuvat 
kulttuurissa, josta ihminen itse valitsee hyvän elämänsä ja itsensä). Koska 
ihmiskäsitystä ei ole määritelty, kukin opettaja on oman (ehkä 
                                                                                                                        
uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa rauhan 
ylläpitämiseksi. 

29. artikla kohta (1) Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain 
sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen, ja kohta (2): 
Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla 
säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien 
ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen 
hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. 
80 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohjan tuntemisen tasosta kertoo Unicefin 
TNS Gallupilla (2006) teettämä kyselytutkimus 1782:lle yläkoulun oppilaalle. Niistä 40 koulusta, 
joille kyselylomakkeet lähetettiin, 34 koulua palautti lomakkeet. Vastausten reliaabeliutta tulee 
tietysti miettiä ottaen huomioon muun muassa vastaajien ikä ja vastaustilanne. Lähes kaikki 
vastanneet olivat kuulleet puhuttavan ainakin jossain ihmisoikeuksista ja valtaosalla oppilaista oli 
myös perustietämys ihmisoikeuksista. Mutta lapsen oikeuksista tiesi 41 % hyvin vähän, tai ei 
osannut sanoa lapsen oikeuksista, 64 % ei tiennyt tai ei osannut sanoa lapsella olevan 
erityisoikeuksia suhteessa aikuiseen. 
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tiedostamattomankin) ihmiskäsityksen edustaja. Ihmiskäsitys jää näin 
epämääräiseksi käsitteeksi. Nykyisessä monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
huoltajille ja oppilaille on erityisen tärkeää tietää opetuksen kautta välittyvät 
kasvatustavoitteiden taustasitoumukset. Lisäksi huoltajille kuuluu oikeus vaikuttaa 
annettavaan kasvatukseen. Kansainvälisin sopimuksin on sitouduttu siihen, että 
hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee 
kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten 
ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus (ks. sivu 163). 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 (s. 9) asia ilmaistaan näin: 
oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa etenkin opetussuunnitelman 
kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Kasvatusta määrittävät oleelliset elementit ovat 
ihmiskäsitys ja maailmankuva. 

Sivistysvaliokunta esitti, että sivistyksen pohjana on käsitys ihmisestä, joka järkensä 
ja omantuntonsa perusteella tekee persoonallisia ratkaisuja ja valintoja. Hän on 
kriittinen, vahvan moraalisen identiteetin omaava kansalainen, jolla on järjen lisäksi 
myös tahto hyvään ja halu parantaa sekä itseään että yhteiskuntaa. 

 

Yleissivistys 

Tulkitsen tämän oppivelvollisuuden suorittamiseksi. Yleissivistyksellä (moninainen 
käsite) voidaan esimerkiksi tarkoittaa arvomaailman laajentumista ja syvenemistä. 
Sivistysvaliokunta (SiVM 3/1998 vp) totesi yleissivistykseen kuuluviksi tiedolliset 
valmiudet, eettisen ja esteettisen herkkyyden, kehittyneen tunne-elämän, 
havainnoimistaidot, kommunikoinnin taidot, työnteon perustaidot sekä taidot toimia 
yhteiskunnan jäsenenä. Yleissivistyksen tarkoitus on persoonallisuuden 
monipuolinen ja kokonaisvaltainen kehittyminen, jonka tarkoitus on suunnata 
tiedon perimmäiseen yhteyteen, jolloin tiedon yksityiskohdat ja arvot saavat 
merkityksen (Puolimatka 2002, 344).  

 

Monikulttuurisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus 

Tarkoittaako monikulttuurisuuden hyväksyminen sitä, että hyväksytään erilaisten 
ihmisten muodostama yhteiskunta, vai tarkoitetaanko sillä monista eri kulttuureista 
olevien ihmisten hyväksymistä, ymmärtämistä – suvaitsevaisuutta? Jos 
monikulttuurisuus ei viittaa sosiaalisuuteen vaan etiikkaan, silloin se sallii toiselle 
esimerkiksi uskonnon. 

Monikulttuurisuus (multiculturalism) -käsite syntyi Kanadassa 1960-luvulla. Siitä 
lähtien monikulttuurisuudella on ollut kolme eri merkitystä: 1) luonnehdinta 
yhteiskunnasta, jota leimaa etninen tai kulttuurinen heterogeenisuus; 2) tavoiteltava 
yhteiskunnallinen tilanne, jossa väestön etniset tai kulttuuriset ryhmät nauttivat 
yhdenvertaisuutta ja toistensa vastavuoroista kunnioitusta; 3) politiikka, jota 
julkinen valta harjoittaa väestön etniseen tai kulttuuriseen heterogeenisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. Monikulttuurisuus-käsitteen levitessä eri puolille 
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maailmaa sen deskriptiivinen ja normatiivinen ulottuvuus ovat sekoittuneet ja se on 
saanut merkitystä myös kauhukuvana monikulttuurisesta yhteiskunnasta. (Soukola 
1999, 2.)  

Seuraavassa on muutamien tutkijoiden eri näkökulmista tuomia ajatuksia 
monikulttuurisuudesta, joiden perusteella voi ymmärtää, että myös 
monikulttuurisuus-käsite edellyttää sisällön määrittelyä. Martin (1998, 232) väittää, 
että monikulttuurisuus aiheena nostaa erilaisuuden kysymyksen esiin sellaisella 
tavalla, joka ei noudata perinteisiä filosofisen tai sosiaalisen teorian rakenteita. 
Monikulttuurisuudelta puuttuukin Willettin (1998) mukaan yhdistävä teoria 
poliittisena, sosiaalisena ja kulttuurisena liikehdintänä. 

Blumin (1998, 73) mukaan monikulttuurisuus on kiistanalainen käsite, jonka alue 
on rasismin vastakohta tai rodullisen oikeudenmukaisuuden idea. Mason (2003) 
tulkitsee samoin monikulttuurisuuden positiivisesti. Se on hänen mukaansa 
yhteiskunnallinen liike, joka keskittyy kulttuurierojen tarkasteluun ja edellyttää eri 
kulttuureita edustavien oikeudenmukaista ja kunnioittavaa kohtelua. La Belle ja 
Ward (1994, 30) näkevät puolestaan monikulttuurisuuden käsitteenä, jolla on 
reflektoitu ryhmien välisiä suhteita. Tällöin keskusteluissa ja kiistoissa ei ole ollut 
kyse kommunikaatio-ongelmista tai kahdenvälisestä ymmärryksestä vaan ryhmien 
välisestä kilpailusta ja ristiriidoista; näin on allokoitu valtaa sekä resursseja eri 
ryhmille mutta myös selkeytetty ryhmien identiteettiä.  

Sivistysvaliokunta totesi uskonnonvapauslain käsittelyn yhteydessä antamassaan 
lausunnossa monikulttuurisuuden edellyttämästä monipuolisesta ja syvästä 
arvoymmärryksestä seuraavan (SiVL 14/2002 vp – HE 170/2002 vp): 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuudessa katsomusaineiden 
opetuksen haasteita ovat kansainvälistymisen mukanaan tuomat 
monikulttuurisuuden ongelmat ja mahdollisuudet. Eri yhteiskuntajärjestelmien 
rakentava vuorovaikutus perustuu kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen, jossa 
arvokysymykset ovat viime kädessä ratkaisevia. Tämä tarkoittaa sitä, että arvo-
kasvatuksessa ei enää suvaitsevaisuuteen kasvattaminen riitä vaan syvemmän 
kulttuurisen vuoropuhelun edellytyksenä on oman uskonto- ja kulttuuriperinteen 
entistä parempi tuntemus. Menestyksellinen monikulttuurinen vuorovaikutus ei 
onnistu ilman kansallisen ja kristillisen perinteemme hyvää tuntemusta ja 
ymmärtämistä. Valiokunta pitää välttämättömänä näiden haasteiden huomioon 
ottamista niin opetussuunnitelman perusteissa kuin opetussuunnitelmatyössä.  

 
Näyttäisi siltä, että sivistysvaliokunta yhdistää suvaitsevaisuuden vain 
jonkinasteiseen hyväksymiseen edellyttäessään uskonto- ja kulttuuriperinteen 
syvällisempää tuntemusta. Rakentava kulttuurinen vuorovaikutus olisi valiokunnan 
mukaan enemmän kuin suvaitsevaisuus. Olisiko se mahdollisuutta syventää omaa 
identiteettiä ja oppia oman kokemuksen ja ymmärryksen kautta arvostamaan 
toisenlaista identiteettiä suomalaisen kulttuurin keskellä ja rakentamaan kaikkien 
yhteiseksi kokemaa koulua ja yhteiskuntaa. Ollaanko nyt kuitenkin kääntämässä 
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kouluopetusta opetussuunnitelman perusteiden uskonnollisesti tunnustuksetonta 
opetusta edellyttämällä siihen suuntaan, että ei puhuta uskonnosta.  

Ongelmallisia tulkintatilanteita voi syntyä sovitettaessa yhteen suvaitsevaisuutta, 
ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, jos kulttuurin yhteisiä arvoja tai suvaitsevaisuutta ei 
määritellä. Relativistinen suvaitsevaisuus ja tasa-arvo ilman muita arvoja kriteereinä 
hyväksyvät kaikki aatteet; ihmisoikeudet asettavat hyväksynnälle rajoja!  

Pitkänen ja Kouki (1999, 35–36) esittävät kulttuuristandardien säätelevän 
yksilöiden käyttäytymistä ja tekevän sen myös ennustettavaksi. 
Kulttuuristandardien poikkeamat mielletään epänormaaleina ja vieraina ja tulevat 
jollakin tavalla torjutuiksi. Kuitenkaan käyttäytyminen ei ole koskaan täydellisesti 
kulttuuristandardin mukaista, koska kulttuuri ja yksilön käyttäytyminen ovat 
muutoksessa. Kulttuurin monimuotoisuuteen suhtautumisessa voidaan 
käsitteellisesti erottaa kolme perusnäkemystä: singularismi, relativismi ja 
pluralismi. Käytännössä nämä esiintyvät sekoittuneina monina eri muunnelmina. 
Singularismi on ajattelumalli, jossa yksi ainoa elämäntapa ja arvomaailma on oikea 
(ks. myös Kotkavirta 1995, 81–88; Pitkänen 1997, 69–70). Singularistinen 
suvaitsemattomuus on haluttomuutta tai kyvyttömyyttä hyväksyä erilaisuutta 
(Pitkänen & Vanhalakka-Ruoho 1997, 440). Relativismissa kaikki arvot ja eettiset 
periaatteet ovat suhteellisia eivätkä mitkään ole yleispäteviä (ks. myös Kotkavirta 
1995, 81–88; Pitkänen 1997, 71). Relativisti on täydellisen suvaitsevainen 
(Pitkänen & Vanhalakka-Ruoho 1997, 441). Pluralismi tarkoittaa kulttuurisen 
moninaisuuden ja moniarvoisuuden hyväksymistä kuitenkin niin, että kaikkien tulee 
sitoutua joihinkin yleisiin periaatteisiin. Tällöin ajatellaan, että arvot ja normit eivät 
ole pelkästään kulttuurisidonnaisia, vaan ne ilmentävät ihmisten samankaltaisuutta 
ja yleisempää pyrkimystä elää hyvin ja toimia oikein (ks. myös Gay 1995, 174–183; 
Pitkänen 1998, 44–45). Pitkänen ja Vanhalakka-Ruoho (1997, 441) esittävät, että 
pluralistinen suvaitsevaisuus parhaimmillaan on aitoa solidaarisuutta ja ihmisten 
samanarvoisuuden tunnustamista.  

 

Kulttuurien välinen ymmärtämys  

Onko kulttuurien välisessä ymmärtämyksessä kyse sosiaalisesta kanssakäymisestä 
vai pelkästä tietämisestä? Kulttuurienvälisyys (cross-cultural ja intercultural) 
englannista käännettynä tarkoittaa joko kulttuurien välistä vertailua tai kulttuurien 
välistä vuorovaikutusta, josta seuraa yhdessä oppiminen (Kemppainen 2006, 193). 
Interkulttuurisuus-termillä korostetaan vuorovaikutusta kulttuurien välillä eikä 
pelkästään viitata yhteisöön, joka koostuu eri etnisistä ryhmistä (vrt. 
monikulttuurisuus) (Jokikokko 2002, 86).  

 

”Opetuksen avulla tuetaan oppilaan osallisuutta globaalistuvassa maailmassa” 

Mitä mainitulla lauseella tarkoitetaan? Minkälaiseen globalisaatioon pyritään 
oppilaan osallisuudella? Mihin häntä opetuksen avulla tuetaan? Selviytymäänkö 
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globaalistuvassa maailmassa? Suvaitsemaan? Ymmärtämään? Vai vaikuttamaan 
osallistumalla?  

Sanalla ”globalisaatio” ei ole yksiselitteistä merkitystä. Sen suomalaisiksi 
vastineiksi ovat tarjolla ’maailmanlaajuistuminen’, ’maapalloistuminen’ 
(Kielitoimiston sanakirja 2006) tai vastaavasti ’maailmanlaajuistaminen’, 
’maapalloistaminen’. Kulttuurinen globalisaatio ei tarkoita, että maailmasta olisi 
tulossa kulttuurisesti homogeeninen. Globalisaation syntyä ja tarvetta on myös 
perusteltu monin eri syin, jopa vastakkaisin ajatuksin. Globalisaatiota kuvaa 
teoreettinen pluralismi niin talouden (globaalin hyvinvoinnin probleemineen), 
teknologian, tieteen kuin kulttuurinkin alalla. (Beck 2000, 30–31.) 

 

Yhteiskunnan perustana olevat arvot 

Sivistysvaliokunta (SiVM 3/1998 vp) määritti kansalliset arvot: humanistinen ja 
kristillinen perinne, kodin arvostus, työn kunnioittaminen, suvaitsevaisuus ja 
kansainvälisyys. Opetussuunnitelman perusteiden arvopohjasta löytyy näistä 
suvaitsevaisuus; kansainvälisyyttä voi löytää monikulttuurisuuden hyväksymisessä 
ja globaalistuvassa maailmassa; työn arvostuksen löytänee oppimisessa ja elämässä 
tarvittavien taitojen ja osaamisen hankkimisessa.  

Kodeista puhutaan yhteistyökumppanin osassa. Tämä asia on opetussuunnitelman 
perusteissa omana kappaleenaan opetuksen järjestämistä koskevissa luvuissa.81  

Humanistiseen perinteeseen viittaavia käsitteitä on vaikeampi yksilöidä, koska 
humanismia on monenlaista (ks. esimerkiksi Lindqvist 1980, 63–64; Rauste-von 
Wright & Wright 1994, 136). Opetussuunnitelman arvopohjassa esitetyn yksilön 
oikeuksien ja vapauksien kunnioittamisen voinee tulkita väkivallattomaksi 

                                                 
81 ”Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää 
näiden  kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen 
kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan 
oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huoltajilla on 
ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa 
oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun on oltava yhteistyössä 
huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja 
koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen 
edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä 
yhteisö- että yksilötasolla. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee määritellä opetussuunnitelmassa yhteistyössä kunnan 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. 

Huoltajien mahdollisuus osallistua koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen ja 
arviointiin yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Huoltajille 
tulee antaa tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja 
mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tämä edellyttää opettajien 
aktiivista aloitetta yhteistyössä sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan 
oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.” 
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asenteeksi ja ihmisarvon itseisarvoiseksi kunnioittamiseksi kuten myös lausuman 
”antaa oppilaalle mahdollisuudet terveen itsetunnon kehittymiseen”.  

Eksplikoin kristilliseen perinteeseen kuuluviksi esimerkiksi seuraavien asioiden 
ymmärtämisen: kristillisten pyhä- ja juhlapäivien vietto, lähimmäisen auttaminen ja 
pitäminen yhtä arvokkaana kuin itsen, kodin arvostaminen ja vanhempien 
tietynlainen kunnioittaminen, työn arvostaminen, rehellisyys, vähempiosaisista 
huolehtiminen, luonteen jalostumiseen pyrkiminen ja Jumalan Sanan 
kunnioittaminen. 

Myös seuraavien tekstissä käytettyjen käsitteiden sisältö jää avaamatta: 

– suomalainen kulttuuri 
– alkuperäinen kulttuuri 
– pohjoismainen kulttuuri 
– eurooppalainen kulttuuri 
– oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen 
– yhteisöllisyys 
– demokraattinen yhteiskunta. 
 

Eri kulttuurit, joihin suomalaisen kulttuurin muotoutumisessa viitataan, jäävät 
konkretisoimatta. Myöskään sitä ei kerrota, mistä aineksista suomalainen kulttuuri 
on muodostunut. Siitä seuraa, että kulttuurin sisältö himmenee. Näin myös 
kristillinen perinne sivuutetaan ja tilalle tulee kulttuurin monipuolistuminen ja 
uuden kulttuurin luominen. Suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen ja edellä 
mainitut arvot ilmenevät perustekstissä monikulttuurisuuden edistämisenä ja tiedon 
korostumisena, samalla kun suomalaisen kulttuurin ja oman maailmankatsomuksen 
merkitys näyttäisivät vähenevän. Kulttuuri ei ole pysyvää, ja perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tehtävänä on luoda uutta 
kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Erilaiset kulttuurit ja 
ajattelutavat toisia ihmisiä mahdollisesti alentavinekin piirteineen voivat 
suvaitsevaisuuden nimissä saada huomaamatta tasa-arvoisen aseman kulttuurien 
joukossa. 

Globaalistuminen (teknis-taloudellisessa merkityksessä) on osaltaan synnyttänyt 
sen murroksen, jossa yhteiskunnassamme nyt eletään. Näyttäisi siltä, että 
opetussuunnitelman perusteiden arvopohjan suuntaa etsittäessä ei ole kiinnitetty 
huomiota ainoastaan lapseen lähtökohtana vaan on ajateltu aikuislähtöisesti. Lapsen 
ja nuoren tulisi saada rauhassa ja turvallisissa oloissa kasvaa ensin omaksumaan 
oma kulttuuri ja sen käsitteistö, jotta hän kykenee pohtimaan ja vertailemaan 
kulttuureita ja omaksumaan uusia aineksia maailmankuvaansa ja  
-katsomukseensa.  

Arvopohjan ilmaus ”osallisuutta globaalistuvassa maailmassa” tarkoittanee 
tutustumista muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja siten valmiuksien 
saamista toimimiseen monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä 
yhteistyössä sekä kulttuuri-identiteetin osatekijöiden ymmärtämistä ja niiden 
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merkitystä yksilölle ja yhteisölle, kuten kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys  
-aihekokonaisuudessa on tavoitteena. Perusteiden arvopohjassa todetaan kuitenkin 
syvällisempi tarkoitus: opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-
identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
globaalistuvassa maailmassa, ei pelkästään kulttuuri-identiteetin osatekijöiden 
ymmärtämistä ja merkitystä. Kristillis-eettinen perinne on vuosisataisen 
suomalaisen yhteiskunnan ja useimpien oppilaiden kulttuuritausta82, mutta siihenkö 
ei tutustuta opetuksen uskonnollisen tunnustuksettomuuden määrittelyn perusteella 
muissa oppiaineissa kuin oman uskonnon opetuksessa? Onko siis vain uskonto 
kristillistä perintöä? 

Entä oman kulttuuri-identiteetin ja äidinkielen kehityksen tukeminen? Tarkoittaako 
tämä oman äidinkielen opetuksen lisäksi esimerkiksi oman uskonnon opetusta vai 
muuta kasvatuksellista tukemista? Oman maailmankatsomuksen (johon liittyisi 
paitsi näkemys omasta tehtävästä maailmassa, myös eettinen ja normatiivinen 
näkemys siitä, mitä ihmisen pitäisi tehdä, jotta maailma muuttuisi paremmaksi) 
pohdintaa mahdollistavat seuraavat lausumat: kaksi kertaa opetussuunnitelman 
arvopohja- ja tehtäväkappaleissa ”tuetaan” kulttuuri-identiteetin ja kerran kielellisen 
identiteetin rakentumista ja kerran terveen itsetunnon kehittymistä, jotta voi hankkia 
tietoja ja taitoja. Epäselväksi jää kuitenkin, mitä kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaan 
(ks. kulttuuri-käsite otsikon ’Keskeiset uudet arvot’ alla s. 199).  

Kaikilla normeilla on arvopohja, myös opetussuunnitelman perusteilla. Korkein 
arvo ei ole asia-arvo, tunnearvo tai lain arvo, vaan ihmisarvo, yksilön arvo. (Scheler 
1973, 572.) 

 

Lisänäkökulmia opetussuunnitelman perusteiden tarkasteluun 

– Uskonnollisen aineksen opettamisesta 

Perustuslakivaliokunta (PeVM 10/2002 vp – HE 170/2002 vp) totesi, että vaikka 
tunnustuksellisen uskonnon opetuksen käsite korvataan perusopetuslaissa oman 
uskonnon opetuksella, muutos ei vaadi uskonnonopetuksen sisältöjen muuttamista 
ja vielä: 

Tiedollisen aineksen ohella oman uskonnon opetusta on esimerkiksi rukous, virsi ja 
tutustuminen uskonnollisiin toimituksiin.  

 
Uskonnonopetuksen tunnustuksellisuus oli ollut peruskoulun syntymisestä asti 
erimielisyyden aihe. (Lappalainen 1985, 154.) 

                                                 
82 Suomessa oli uskonnonvapauslain perustelujen mukaan (HE 170/2002 s. 17) noin 100 000 
maahanmuuttajaa, mutta yli 4 miljoonaa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvaa uuden 
uskonnonvapauslain valmisteluvaiheessa. 
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Oman uskonnon opetus ei ole perustuslakivaliokunnan lausuman perusteella vain 
tiivis tietopaketti, vaan siihen kuuluu myös elämyksellisyys. Rukouksellakin on 
paikkansa. Hiuksenhieno raja on sillä, että opetetaan rukous vain tietona, ja sillä, 
että rukoillaan rukous. Opittaessa on ajateltava rukouksen sisältöä, jotta sen voi 
ymmärtää. Pelkkä ulkoa oppiminen ”hauki on kala” -systeemillä ei sovellu 
rukouksen opettamiseen, ja ilman ajatusta tällainen oppiminen olisi vastoin 
konstruktivistista oppimiskäsitystä.  

– Lain tulkinnasta 

Koska eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan ehdottamat perusopetuslaki-
esityksen muutokset, päätettyjen muutosten osalta eduskunnan tahto poikkeaa 
hallituksen esityksestä ja sitä tulee tutkia ensisijaisesti valiokunnan mietinnöstä. 
Perusopetuslain 2 § hyväksyttiin eduskunnassa valiokunnan esittämin 
sanamuutoksin. 

4.5.3.2 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 arvoanalyysi – 
oikeus-, mahti- ja hedoniset arvot esillä 

Taulukossa 5 ovat arvolajit / kategoriat (Ahlmanin mukaan), joita 
opetussuunnitelman perusteiden perusopetuksen tavoitteet (tehtävä) sisältävät.  

 

Taulukko 4 Opetussuunnitelman perusteiden 2004 perusopetukselle määrittämien 
tavoitteiden arvot (n=40, todettuja arvoesiintymiä 121) 

Arvot HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
Esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

4,1 % 5,8 % 9,1 % 20,7 % 3,3 % 17,4 % 7,4 % 14,9 % 17,4 % 

Ensisijaisten 
esiintymien 
suhteellinen 
osuus 

0,0 % 2,1 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 29,2 % 4,2 % 22,9 % 8,3 % 

Esiintymien 
ensisijaisuuksilla 
painotettu osuus 

3,0 % 4,7 % 6,5 % 24,3 % 2,4 % 20,7 % 6,5 % 17,2 % 14,8 % 

*) Arvot ja niiden lyhenteet: 
Hedoniset arvot = HA; Vitaaliset arvot = VA; Esteettiset arvot = Est; Tiedolliset arvot = TA; 
Uskonnolliset arvot = UA; Sosiaaliset arvot = SA; Mahtiarvot = MA; Oikeusarvot = OA; 
Eettiset arvot = EA 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät 40 luokitusyksikköä, 
arvolatautunutta yksikköä; näissä on yhteensä 121 arvolajiesiintymää, keskimäärin 
3 arvolajia yksikköä kohti. Painotettuja ensisijaisia arvoja on 48. (Ks. liite 10: 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004: Arvoanalyysi.) 
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Ensisijaisten arvojen painottamisen jälkeen opetussuunnitelman perusteissa esiintyy 
eniten tiedollisia arvoja (24,3, %), sitten sosiaalisia (20,7 %), oikeus- (17,2 %) ja 
eettisiä arvoja (14,8 %). Esteettiset ja mahtiarvot saavat saman painotetun osuuden 
perusteiden tavoitteiden arvosisällöissä (6,5 %). Vitaalisia arvoja sisältyy 
perusteiden tehtävälausumiin sekä arvopohjaan 4,7 % kaikista painotettuina 
lasketuista arvoesiintymistä, hedonisia arvoja 3 % ja vähiten uskonnollisia arvoja 
(2,4 %). (Kuva 11.)  

 

 

Kuva 11. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004: perusopetuksen 
tavoitteiden arvoesiintymät 

Mahtiarvot ovat lisääntyneet sivistysvaliokunnan määrittämistä tavoitteista 
(arvosisällöt) 175 %. Tämä johtuu muun muassa opetuksen välineellistämisestä 
tuottamaan yhteiskunnalle sivistyspääomaa, mutta ennen kaikkea monipuolisen 
kasvun ja oppimisen samoin kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen korostamisesta. 
Niihin liittyy mainitussa tapauksessa toisten arvojen ohittaminen, kun tietäminen 
palvelee mahdin tarkoitusperiä. Elämä kokonaisuudessaan on mahtisuhteiden 
vallitsemaa, sillä yksilö on monin eri tavoin vallan harjoittamisen kohde tai 
esimerkiksi yhteiskunnalliseen (poliittiseen) toimintaan kasvattamisen kohde 
(Ahlman 1976, 78–79). Opetussuunnitelman perusteiden lausumista 18/40 sisältää 
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oikeusvarmuutta takaavan ajatuksen. Tasa-arvon moninainen korostus koulutuksen 
toteuttamisessa yhteiskunnassa samoin kuin monipuolisen oppimisen korostaminen 
yhteiskunnallisine taitoineen (joihin mahtiarvot liittyvät) ovat nostamassa 
oikeusarvojen osuuden korkeammaksi kuin muissa perusopetuksen tavoitteita 
määrittävissä asiakirjoissa.  

Lopuksi vertaillaan vielä taulukon avulla sivistysvaliokunnan perusopetuksessa 
keskeisinä korostamia asioita opetussuunnitelman perusteisiin (taulukko 5). 

 
Taulukko 5 Vertailua sivistysvaliokunnan mietinnön ja Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden tavoitteisiin liittyvien asioiden kirjaamisessa 

Aihe Sivistysvaliokunta Opetussuunnitelman perusteet 
Arvopohdinta Määritelty eettisen pohdinnan 

lähtökohdat 
Ei perusopetuksen arvo- ja 
tehtäväkappaleissa – Käsitellään 
aihekokonaisuuksissa  

Opetuksen 
tavoite 
 

Lähimmäisyys todetun 
perinnön pohjalta 

Halu elinikäiseen oppimiseen 

Välineellisyys 
 

Koulutus ei ole väline – sillä 
on sivistystehtävä 

Yhteiskunnalle koulutuksesta 
(perusopetuksesta) väline kehittää 
sivistyksellistä pääomaa 

Persoonallinen 
kasvu 
 

Korostetusti esillä 
 

Puhutaan kulttuurisesta ja 
kielellisestä identiteetistä – 
Esiintyy aihekokonaisuuksien 
tavoitteissa 

Kristillinen 
perinne 
 

Kansallinen arvo 
 

Ei perusopetuksen arvo- ja 
tehtäväkappaleissa – Yksittäisen 
oppiaineen (evankelisluterilainen ja 
ortodoksinen uskonto) sisältönä 

Yhteiskunnan 
määrittely 

Osaamisyhteiskunta – ei 
tietoyhteiskunta 

Tietoyhteiskunta (määritellään 
luvussa 3.2. Oppimisympäristö) 

4.5.4 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 ja Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004 

Tässä luvussa kerrotaan ensin lyhyesti opetusneuvos Erkki Merimaan 
muistiinpanojen mukaan Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 1994 
valmistelusta. Sitten vertaillaan vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteita 
pääasiassa Leevi Launosen tutkimustuloksiin vuoden 1994 opetussuunnitelmasta. 

Opetussuunnitelman perusteiden 1994 suunnitteluvaiheessa arvopohjasta käyty 
keskustelu oli ollut vaikeaa silloisessa monikulttuurisuuden kasvun vaiheessa. 
Arvopäämääristä puhumiseen ei ollut totuttu. Lamahuolet painoivat yhteiskuntaa, ja 
se oli näkynyt keskustelussa (yrittäjyyskasvatus). Monessa koulussa oli myös 
vastustusta ryhtyä itse laatimaan oman koulun opetussuunnitelmaa. Puuttui yhteinen 
visio.  



217 

Kouluhallitus oli asettanut 1990-luvun alussa Opetussuunnitelma-ajattelun 
syventäminen -työryhmän. Työryhmä, jota johti toimistopäällikkö Tuomo Häyhä, 
oli nähnyt tärkeäksi käynnistää kansalaiskeskustelun peruskoulun tehtävästä. 
Opetushallitus järjesti opetussuunnitelmasta ja arvoista seminaareja, joista Kasvatus 
ja arvot -seminaari oli 3.2.1993 Jyväskylässä. Jyväskylän seminaarissa muun 
muassa silloinen Opetushallituksen pääjohtaja Vilho Hirvi oli esittänyt 
näkemyksensä kasvatuksen arvolähtöisyydestä. Hänen mukaansa siihen kuuluu 

– kyky eettiseen pohdintaan 
– valmius ja halu kokonaisuuksia muodostavaan ajatteluun 
– humaanin ihmiskuvan omaksuminen ja pyrkimys hyvään elämään 
– tiedostavaan luontosuhteeseen kasvaminen 
– aktiivisuus omassa elämässä ja yhteiskunnassa.  
 

Jouni Välijärvellä (Koulutuksen tutkimuslaitos) ja Päivi Atjosella (Oulun 
yliopisto/Kajaanin opettajankoulutusyksikkö) oli merkittävä rooli vuoden 1994 
opetussuunnitelman perusteiden valmistelussa. Välijärvi oli akvaariokouluille 
esittänyt, että ne arvot, jotka ovat suunnilleen samat kuin koulutuksen päämäärät, 
luovat kasvatukselle tavoitteet. Ne puolestaan ohjaavat pedagogisia valintoja. Arvot 
määrittävät kehitykselle suunnan ja vaikuttavat sen vuoksi voimakkaasti 
pedagogisiin valintoihin. (Merimaa 1993.)  

Siitä, minkälaisiksi arvot vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa 
muodostuivat, kertoo Launonen. Hänen väitöstutkimuksensa (2000, 278–280) 
mukaan Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 1994 arvokäsitys on 
relativistinen. Opetussuunnitelman perusteissa viitataan yhteiskunnan arvoperustan 
muutokseen ja sen edellyttämään omien käsitysten tarkistamiseen. ”Arvostukset 
muuttuvat sukupolvittain paljolti maailmantilanteen mukaan”, sanotaan vuoden 
1994 opetussuunnitelman perusteissa. Yksilölle ei riitä, että sukupolvien 
arvostukset muuttuvat, ihminen ja oppilas joutuu omasta kokemushistoriastaan 
käsin tuottamaan omat arvonsa (mts. 13). Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteista 2004 voi ymmärtää saman ajatuksen. Launonen huomauttaa, että 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 ei määrittele yhteistä eettistä 
arvopohjaa koulukasvatukselle, vaan opetussuunnitelman perusteet viittaavat 
arvojen löytyvän lähinnä antiikin ajan tärkeissä peruskysymyksissä ja jatkuvassa 
vastausten etsinnässä niihin (mts. 13). Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2004 ei myöskään määrittele tässä mielessä yhteistä arvopohjaa. Arvo-
pohjaksi ei ole määritelty antiikin arvoja, ihmisarvoa, elämän kunnioittamista 
(ilmenevät maailmanlaajuisissa julistuksissa) vaan ihmisoikeudet, tasa-arvo, 
demokratia, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristön 
elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. 
Molempien opetussuunnitelmien arvoihin on kirjattu tasa-arvo.  

Launonen argumentoi, että Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 tarjoaa 
muodollisia arvolähtökohtia ja vain joitakin sisällöllisesti määriteltyjä. Eettinen 
herkkyys (mts. 11) esimerkiksi on muodollinen määrittely, koska sitä ei 
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sisällöllisesti avata. Opetussuunnitelman perusteissa todetaan arvojen merkitys, 
mutta sisältö jää avoimeksi. (Launonen 2000, 279.) Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2004 kasvatusta määrittävien käsitteiden sisältöä 
(arvo ja ymmärrettävyys) ei määritellä, kuten aiemmin on todettu. 

Myönteinen ihmiskäsitys on valittu peruskoulun opetustyön perustaksi. Se tarkoittaa 
uteliasta, oppimishaluista ja aktiivista lasta ja nuorta (Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteet 1994, 12). Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa 2004 ei esitetä ihmiskäsitystä; mutta se on luonteeltaan horisontaalisesti 
laajeneva: ”Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin 
rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
globaalistuvassa maailmassa.” (Mts. 12.) Elinikäinen oppiminen ja uuden kulttuurin 
luominen perusopetuksen tehtävinä antavat myös tukea kulttuuris- eksistentialistiselle 
ihmiskäsitykselle. Launosen mukaan sivistyneen ihmisen käyttäytymistä kuvataan 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 1994 konsekventiaalisen etiikan 
näkökulmasta: tässä hän viittaa lauseeseen ”Sivistynyt ihminen kykenee rakentavaan 
yhteistyöhön, ottaa huomioon oman toimintansa seuraukset ja kantaa niistä vastuun.” 
(Launonen 2000, 279.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 
korostetaan yhteisöllisyyttä (vertaa yhteistyö), vastuullisuutta (konsekutiivinen piirre) 
ja yksilön oikeuksien sekä vapauksien kunnioittamista. Tässä pyritään tasapainoon 
yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. 

Peruskoulun eettisyyteen liittyy Launosen mukaan suvaitsevaisuus erilaisia 
kulttuuritaustoja ja katsomuksia omaavia kohtaan, sukupuolten välinen tasa-arvo ja 
valmius toimia kriittisenä ja vastuuntuntoisena yhteiskunnan jäsenenä. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004 voi löytää saman ajatuksen, 
jos yhdistää sekä suvaitsevaisuuden, kulttuurien välisen ymmärtämyksen, 
sukupuolten välisen tasa-arvon että kyvyn arvioida asioita kriittisesti, 
vastuullisuuden ja osallisuuden suomalaisessa yhteiskunnassa. Launonen toteaa, 
että opetussuunnitelman perusteissa sitoudutaan voimakkaasti yhteen aatteeseen, 
kestävään kehitykseen. (Launonen 2000, 279.) Kestävän kehityksen ajatus on 
uusissa opetussuunnitelman perusteissa (2004) vaihtunut ympäristön 
elinkelpoisuuden säilyttämiseksi.  

Yhteenvetona edellisistä Launonen toteaa, että Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteissa 1994 arvolähtökohta on humanistinen, yhteiskunta-eettinen ja luontoa 
vaaliva ja oppimiskäsitys konstruktivistinen. Konstruktivismia perustellaan tiedon 
suhteellisen totuuden korostuksella ja opettajan roolin muuttumisella tiedon 
jakajasta ohjaajaksi ja sillä, että oppilaalla on oppimisessaan aktiivinen rooli. 
Valtakunnallisesti ei näissä perusteissa määritellä suomalaiskansallista arvoperustaa 
eikä sitouduta yhteisiin eettisiin päämääriin. (Launonen 2000, 279–280.) 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 (s. 12) ei myöskään kerrota, 
mistä aineksista suomalainen kulttuuri on muodostunut; siitä seuraa kulttuurin 
sisällön himmeneminen. Tehtävänä sanotaan kuitenkin olevan tietoisuuden 
lisääminen yhteiskunnan arvoista, yhteiskunnan jatkuvuuden varmistaminen ja 
tulevaisuuden rakentaminen. Konstruktivismia olen perustellut sanojen käytöstä: 
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oppilaasta tulee vastuullinen oppimisestaan ja hänen toiminnalleen tulee tarkoitus ja 
opettajasta ohjaaja, kun perusopetus edistää (esimerkiksi yhteisöllisyyttä), lisätään 
(tasa-arvoa), opetuksella tuetaan (muun muassa oppilaan oman kulttuuri-identiteetin 
rakentumista), tarjotaan (mahdollisuus hankkia yleissivistystä) tai annetaan 
mahdollisuuksia (esimerkiksi monipuoliseen kasvuun). 

Kuten aiemmin todettu, Norris ym. totesivat vuonna 1996 arviointiraportissaan tästä 
peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksen (1994) suunnasta ja pyrkimyksistä 
kuusi perusolettamusta (muutos, joustavuus, evoluutio, kestävä kehitys, 
demokraattiset arvot ja koulutus välineenä, jolla evoluutiota toteutetaan). Ne 
vaatisivat kuitenkin toteutuakseen tiettyjä edellytyksiä. (Norris ym. 1996, 16–25.) 

 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 ja opetuksen sisältöä 
määrittävät käsitteet 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 tukivat moninäkökulmaista 
asioiden punnitsemista, kuten kestävä kehitys, kulttuuriperinne, kansainvälisyys ja 
monikulttuurisuus, arvo- ja moraalikysymykset sekä fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen terveys ja hyvinvointi. Keskeisenä arvojen perustana mainittiin 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (s. 9). 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 1994 oli esitelty opetuksen perustana 
keskeisesti opetusta määrittävät – nykyisistä opetussuunnitelman perusteista 
puuttuvat – ihmiskäsitys, maailmankuva, yleissivistys, kouluyhteisön arvoperustan 
selkeyttäminen (muun muassa ottamalla huomioon suhde omaan itseen, toisiin 
ihmisiin, työhön, yhteiskuntaan, uskontoon, kulttuuriin ja luontoon) sekä eettisen 
pohdinnan ja identiteetin pohdinnan lähtökohdat ja kulttuuri-identiteetti. 

Opetussuunnitelman perusteissa 1994 edellytettiin arvopohjan selkeyttämistä 
paikallistasolla ja perusteissa todettiin, että pysyvien, ihmisen kasvuun ja 
kehitykseen liittyvien kysymysten pohdintaan kouluissa tulisi olla riittävästi tilaa ja 
aikaa. Näissä yhteyksissä korostettiin myös suhdetta uskontoon, joka uusista 
opetussuunnitelman perusteista (2004) puuttuu. Arvoperustan selkeyttäminen ja 
tiedostaminen nähtiin tärkeinä lähtökohtina koko opetussuunnitelmatyölle. 
Arvoperustan määrittäminen luo myös kouluyhteisölle edellytykset ohjata oppilaita 
heidän omia arvojaan ja niistä johtuvia tekojaan koskevaan pohdintaan ja 
valintoihin. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 12–13.) Uusissa 
opetussuunnitelman perusteissa todetaan neutraalisti oppilaiden arvopohdintaa 
korostamatta, että perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee 
tarkentaa opetuksen perustana olevia arvoja, joiden tulee välittyä opetuksen 
tavoitteisiin ja sisältöihin sekä jokapäiväiseen toimintaan (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004, 12). Eettinen korostus jää hennoksi arvopohja- 
ja tehtävä-kappaleissa verrattuna edellisiin perusteisiin. 

Opetussuunnitelmien arvoanalyysien vertailu on luvussa 5.2.2 (Tulokset verrattuina 
aiempien tutkimusten ja edellisten opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden 
arvosisältöihin).  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 PERUSOPETUKSEN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTYMINEN 

Tutkimuksessa selvitettiin sitä, millaisena tutkittava ilmiö, suomalaisen 
perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketju, esiintyy dokumenteissa. 
Esitystapa on kronologinen. Tapahtumaketjun viimeinen asiakirja on 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, joka määrittää suomalaisen 
perusopetuksen tehtävät arvopohjineen. Tutkittuja dokumentteja, joista tärkeimmät 
ovat lopullisten päätösasiakirjojen lisäksi pöytäkirjoja (ei puhepöytäkirjoja), on 
tuhansia sivuja. Neljä perusopetuksen tavoitteita koskevaa päätösasiakirjaa (HE 
86/1997 vp, SiVM 3/1998 vp VNA 1435/2001 ja Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004) on analysoitu ja opetussuunnitelman perusteita 
verrattu lisäksi edellisen samankaltaisen prosessin päätösasiakirjaan eli 
opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 1994. Tavoitteista on tutkittu niiden 
arvosisältöä ja ymmärrettävyyssisältöä merkityksien kautta. 

Koska tutkittu tapahtumaketju on monitahoinen ja eri tahot liittyvät toisiinsa, esitän 
tutkimustulokset tutkimuksen kronologisesta kulusta jonkin verran poiketen. 

Ensimmäisen tutkimustehtävän perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen kuvaus 
ja päätösasiakirjoihin kirjattujen tavoitteiden muuttumisen kronologinen kuvaus 
suomalaisessa yhteiskunnassa poliittisten päättäjien päätöksenteossa ja 
viranomaisten valmistelussa 9.9.1993–16.1.2004 sekä päätösasiakirjoissa 
ilmaistujen perusopetuksen tavoitteiden arvojen ja tavoitteiden merkitysten 
analysointi muodostuu luvun 4 pitkästä, noin kymmenen vuoden, 
tapahtumaketjusta. Tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketju koostuu useasta 
erillisestä vaiheesta. Välillä oli kyse työryhmien työstä, välillä eduskunnan työstä ja 
välillä valtioneuvoston työstä. Päätöksentekoon osallistui satoja, ellei jopa yli tuhat 
ihmistä, joista jotkut olivat osallisina useissa vaiheissa ja toiset vain yhdessä 
vaiheessa. Tapahtumaketjussa osallisina olleiden määrä nousee tästä vielä suuresti, 
jos mukaan otetaan ne henkilöt, joita asioiden valmistelussa kuultiin. Kyseessä oli 
päätöksentekojen tapahtumaketju, jossa monessa vaiheessa on etsitty jonkinasteinen 
konsensus. Päätösasiakirjat ovat velvoittavia säännöksiä.  

Esitän tapahtumaketjun tiivistetysti luetelmaviivoin ja mahdollisuuksien mukaan 
seuraavat asiat peräkkäin: tekijä/tekijät ja työryhmän henkilömäärä, 
työskentelyaika, työn kesto, kokoontumiskerrat, tuotetun asiakirjan nimi ja 
sivumäärä sekä lyhyt kuvaava lausuma työstä.  

– Nummisen komitea 1+16 jäsentä, 9.9.1993–20.1.1995, 1 v 5 kk, 22 
kokoontumiskertaa, Koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus 
211-sivua; eri intressitahoja edustava laajapohjainen asiantuntijaryhmä 

– Hirven toimikunta 1+9 jäsentä, 26.1.1995–19.3.1996, 1 v 2 kk, 25, 
Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus 313-sivua; parlamentaarinen 
toimikunta 
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– Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 
86/1997 vp) luovutettiin eduskunnalle 23.5.1997, 191-sivua 

– Perusopetuslaki eduskunnan lähetekeskustelussa 4.6.1997  
– Sivistysvaliokunta 17 varsinaista jäsentä + valiokuntaneuvokset, 

28.5.1997–4.6.1998, 1 v, 70, Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 3/1998 
vp) 97-sivua; sivistysvaliokunta muutti hallituksen esitystä perusopetuslain 
tavoitteista 

– Perusopetuslaki eduskunnan täysistunnon käsittelyssä 4.6.1998–17.6.1998; 
eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan esittämät muutokset 
perusopetuslakiin 

– Perusopetuksen uudistamistyöryhmä 1+9 jäsentä, 20.11.2000–27.4.2001, 5 
kk, 17, Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistio 41-sivua; seitsemän 
yhdeksästä jäsenestä virkamiehiä, perusopetuksen tavoitteiden 
määrittämisessä tapahtui ajattelutavan muutos  

– Valtioneuvoston asetus 1435/2001, 20.12.2001 / Johtaja Kirsi Lindroosin 
muistio 17.12.2001 / Ehdotus Valtioneuvoston asetukseksi perusopetus-
laissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perus-
opetuksen tuntijaosta  

– Uskonnonvapauslaki 6.6.2003/453 ja muutos perusopetuslakiin 6.6.2003 
– Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 valmistelu monine 

työryhmineen, joissa oli yhteensä satoja jäseniä, lokakuu 1999–16.1.2004. 
 

Ensimmäinen tutkimustehtävä sisälsi tutkimuskysymyksen: Miten 
Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät perusopetuksen tavoitteet vastaavat 
eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämiä perusopetuksen tavoitteita? 
Vastaus ensimmäisen tutkimustehtävän tutkimuskysymyksen alkuosaan 
(eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämät perusopetuksen tavoitteet) 
on esitelty luvun 4.1.6.5 otsikon ”Tavoitepykälän muoto” alla ja analysoitu luvuissa 
4.1.6.4, ja 4.1.7.1 sekä 4.1.7.2. Sivistysvaliokunta muutti hallituksen esityksessä 
olleen perusopetuslain tavoite-pykälän muodon ja määritteli monet opetuksen 
kannalta perustavaa laatua olevat käsitteet sekä sivistyskäsityksen ja kansalliset 
arvot. Valiokunta korosti perusopetuksen tavoitteena persoonallisuuden 
monipuolista kehittämistä. Eduskunta hyväksyi perusopetuslain valiokunnan 
esittämin muutoksin. Alla on tavoite-pykälän perusopetuslakiin (628/1998) 
hyväksytty muoto. 

2 § 

Opetuksen tavoitteet 

Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on 
osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. 
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Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 
oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään 
elämänsä aikana. 

Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa 
koko maan alueella. 

 
Ensimmäisen tutkimustehtävän tutkimuskysymyksen alkuosaa (Opetushallituksen 
16.1.2004 määrittämät perusopetuksen tavoitteet) on käsitelty luvun 4.5.2 
alaluvussa ”Perusopetuksen tehtävän ja arvopohjan määrittyminen” sekä luvuissa 
4.5.4, 4.5.3.1, 4.5.3.2 ja 5.1. Viimeksi mainituissa luvuissa on tarkasteltu myös 
kokonaisuutena ensimmäisen tutkimustehtävän tutkimuskysymystä (Miten 
Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät perusopetuksen tavoitteet vastaavat 
eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämiä perusopetuksen tavoitteita?). 
Jatkan seuraavassa tutkimuskysymyksen tulosten käsittelyä samanaikaisesti. 

 Kansallinen kulttuuriperintö siirtyy suurelta osin opetuksen välityksellä. 
Valiokunta määritteli mietinnön yleisperusteluissa kansallisiksi arvoiksi 
humanistisen ja kristillisen perinteen, kodin arvostuksen, työn kunnioittamisen sekä 
suvaitsevaisuuden ja kansainvälisyyden ja edellytti perusopetuslain 
yleisperusteluissa, että oppilaille annetaan persoonallisuuden monipuoliseksi 
kehittämiseksi kansallisten arvojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. Molempiin 
edellä mainittuihin perusteluihin valiokunta viittasi edellä mainittujen tavoitteiden 
perusopetuslain yksityiskohtaisten perustelujen yhteydessä. 

Havainto, että opetussuunnitelman perusteiden arvopohjassa sivistysvaliokunnan 
esittämän lain sanamuodon muutoksen perustelujen mukainen arvopohja näytti 
jäävän osin huomiotta, nostaa kysymyksen lain sanamuodon muutosten 
merkityksestä todellisuutta rakentavana ja muuttavana voimana. Lakia seuraavissa 
viranomaisissa ei ole mainittu sivistysvaliokunnan linjauksia eikä kansallisia arvoja. 
Ohjaavana asiakirjana ei näyttäisi kertaakaan mainitun Sivistysvaliokunnan 
mietintöä (SiVM 3/1998 vp), joka selittää eduskunnan hyväksymän lain 
sanamuodon muutokset.  

Dokumenttien perusteella nousee näkyviin kansallisen arvopohjan osittainen 
häivyttäminen. Eduskunnan välillisesti hyväksymät kansalliset arvot eivät ole enää 
valtioneuvoston asetuksessa eivätkä opetussuunnitelman perusteissa eksplisiittisesti 
esillä. Tällaista ratkaisua ei ole mitenkään perusteltu. Sivistysvaliokunnan 
mietinnön huomiotta jättämistä voi pitää ongelmallisena (ks. perustelut sivuilta 38 
ja 141). Valtioneuvoston asetuksen valmistelussa palattiin hallituksen esityksen (HE 
86/1997 vp) perusteluihin. Näyttää käyneen, kuten edustaja Pulliainen esitti (ks. 
sivu 128, 21. puheenvuoro pöytäkirja 92.1998 vp 3 K ja AK, 17.6.1998) lain 
viimeisessä käsittelyssä, että eduskunnasta lähtee vain eduskunnan vastaus 
hallituksen esitykseen ja mietintö, jonka sisältöä tämän lain tulkinnassa tulisi lukea, 
unohdetaan. 
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Koska eduskunnan sivistysvaliokunta muutti hallituksen esitystä koululaeista ja 
sivistysvaliokunnan muutosesitys hyväksyttiin eduskunnassa, kyseisten muutettujen 
lainkohtien tulkinta tulee tutkia muutetuilta osin sivistysvaliokunnan mietinnöstä. 
Tämän tutkimuksen kohde on perusopetuslain pykälässä 2 Perusopetuksen 
tavoitteet. Hallituksen esityksessä 1 momentti kuului: ”Tässä laissa tarkoitetun 
opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja 
taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten 
oppimisedellytyksiä.” Sivistysvaliokunta muutti siis kyseessä olevan momentin 
muotoon: ” Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 
kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä 
antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena 
on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.” Tämän lausuman 
laajat perustelut löytyvät sivistysvaliokunnan mietinnöstä. 

Perusteluissa sivistysvaliokunta on halunnut korostaa sitä, että opetuksen 
kasvatuksellisena tavoitteena on erityisesti kasvu ihmisyyteen ja eettisesti 
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Sen vuoksi valiokunta on muuttanut 1 
momentin sanamuotoa.  

Valiokunta on katsonut, että kasvu ihmisyyteen on arvo sinänsä. Ilmaisu kuvastaa 
yhteiskuntamme syvimpiä arvoja, koska sen filosofisena lähtökohtana on ihmisen 
perusolemus itsessään arvokkaana ja hyvänä.  

Tavoitteen uudelleen muotoilu korostaa valiokunnan mukaan kodin toimintaa ja 
vastuuta täydentävänä opetuksen kasvatuksellista tehtävää ihmisen luonteenomaista 
kehitystä tukevana ja ohjaavana toimintana. Valiokunta on myös halunnut korostaa 
yksilön asemaa yhteiskunnan jäsenenä. Toisaalta ihmisyyden ja toisaalta 
yhteiskunnan jäsenyyden ottaminen lähtökohdaksi korostaa sekä yksilöä ja hänen 
omia lähtökohtiaan että suuremman yhteisön jäsenyyttä. Näin määritelmässä 
korostuvat molemmat lähtökohdat ja niiden välille syntyy positiivinen jännite, joka 
toimii luovuuden ja toiminnan voimana. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ovat siis 
toisiinsa kytkeytyneitä, samanaikaisesti vaikuttavia ja opetuksen läpikäyviä 
toimintaperiaatteita.  

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp s. 31–32 

Kulttuuriperinnön siirtyminen vaikeutuu, jos sitä ei tunnisteta tai ei käsitellä 
opetuksessa. Opetussuunnitelman perusteissa kristillinen perinne saa eksplisiittisen 
muodon vain uskonnon opetuksessa, muuten opetuksen arvoperustan lause 
”opetuksen uskonnollisesta tunnustuksettomuudesta” eksplikoimattomana 
toteamana ja Opetushallituksen jo ennalta tulkitsemana (muihin oppiaineisiin ei saa 
sisältyä uskontoon kuuluvia tavoitteita ja sisältöjä), jättää määrittelemättömän 
aukon kristillisen kulttuuriperinteen siirtämiselle. Kuitenkin sivistysvaliokunta 
edellytti, että kouluyhteisön tulee selkeyttää arvoperustansa myös ihmisen suhteessa 
uskontoon (SiVM 3/198 vp s. 18). Valiokunnan määrittämistä muistakaan 
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kansallisista arvoista (humanistinen perinne, kodin arvostus, työn kunnioittaminen, 
suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys) ei tuoda eksplisiittisesti esille muita kuin 
suvaitsevaisuus opetussuunnitelman perusteiden arvopohja- ja tehtäväluvuissa. 

Toisena tutkimustehtävänä oli: ”Perusopetuksen tavoitteita ja opetussuunnitelman 
perusteita koskevien lausumien ja käsitteiden eksplikointi ja sen toteaminen, mitä 
päätöksentekijät eivät ole tutkimuksen empiirisessä lähdeaineistossa eksplikoineet.”  

Perusopetuksen tavoitteita ja opetussuunnitelman perusteita koskeva lausumien ja 
käsitteiden sisällöllinen määrittelemättömyys näkyi sanonnan yleisyytenä, sanonnan 
moninaisuudessa ja käsitteiden epämääräisyytenä (ks. Niskanen 1996a, 15). 
Perusopetuksen tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelman perusteissa sellaiseen 
muotoon, joka mahdollistaa monet erilaiset arvopohjat. Opetuksen tavoitteina ja 
tehtävinä todetut asiat jäävät määrittelemättöminä monimerkityksisiksi.  

Sivistysvaliokunta määritteli perusopetuksen käsitteistöä laajasti: kansalliset arvot, 
sivistynyt yhteiskunta, koulutuksen tehtävä, yleissivistys, maailmankuva, 
ihmiskäsitys, kasvatuksen lähtökohtatavoite, sivistyskoulu, kouluyhteisön 
arvoperustan selkeytys, eettisen pohdinnan arvolähtökohdat ja persoonallisuuden 
monipuolinen kehittyminen. Sekä valtioneuvoston asetuksessa että 
opetussuunnitelman perusteissa käsitteiden eksplikointi ja joidenkin valiokunnan 
määrittämien käsitteiden sisällön tarkentaminen – myös viittaus valiokunnan 
määrityksiin – jäivät tekemättä. 

Perusopetuksen tavoitteita ilmaisevia lausumia ja käsitteitä, joita olen eksplikoinut, 
ovat muun muassa seuraavat: yleissivistys, ihmiskäsitys, yhteiskunnan perustana 
olevat arvot, kulttuuriperintö, monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus, kulttuurien 
välinen ymmärtämys, osallisuus globaalistuvassa maailmassa sekä poliittisesti ja 
uskonnollisesti tunnustukseton ja viime mainitun lähikäsitteet (ks. luku 4.5.3.1 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden analyysi, erityisesti mainitun luvun 
alaluvut Uskonnollinen aines ja Käsitteiden sisällön avaamattomuus sekä luku 4.4.1 
Opetushallituksen tulkintaa esimerkkinä maailmankatsomukselliset peruskoulut ja 
pohdinta asiasta). Opetuksen ja kasvatuksen käsitteet opetussuunnitelman 
perustavaa laatua olevina lähtökohtina tulisi myös selvittää (ks. luku 2.3.2 
Opetuksen terminologia, jossa edellä mainittuja käsitteitä on eksplikoitu). 

Alaluvussa ”Käsitteiden sisällön avaamattomuus” (alkaen sivulta 205) ovat myös 
eksplikoimattomat käsitteet suomalainen kulttuuri, alkuperäinen kulttuuri, 
pohjoismainen kulttuuri, eurooppalainen kulttuuri, oman kulttuuri-identiteetin 
rakentaminen, yhteisöllisyys ja demokraattinen yhteiskunta. Valtioneuvoston 
asetuksen analyysissä, luvussa 4.3.6.1, ovat eksplikoimattomia käsitteitä myös 
muun muassa seuraavat: yleissivistys, kulttuuri, elämänkatsomus ja ihmiskäsitys 
siihen liittyvine käsitteineen.  

ja julkilausuttujen tarkoitusten välillä pakottaa panostamaan piilovaikuttamisen 
muotoihin, mikä osaltaan estää rationaalisesti avoimen vuorovaikutuksen 
oppilaiden kanssa (Puolimatka 1997). Opetussuunnitelman perusteiden opetusta 
määrittävät lausumat sisältävät monella tavalla tulkittavia lausumia ja käsitteitä, 
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jotka täten menettävät merkitystään. Käsitteiden sisällöllinen avaamattomuus ja 
siitä juontava mahdollisuus ymmärtää ne eri tavoin aiheuttavat tulkintavaikeuksia. 
Käsitteiden sisällöllinen avaamattomuus toisaalta mahdollistaa erilaiset 
tulkintatavat. Tämä ei kuitenkaan tue sivistysvaliokunnan lausumaa, että sen 
määrittämät kansalliset arvot ovat kestäviä uudelle vuosituhannelle. 

Kuvattuun monitulkintaisuuteen myötävaikuttaa opetussuunnitelman perusteiden 
pyrkimys neutraaliuteen, jota ei kuitenkaan kasvatustoiminnassa ole. Kaikki 
valinnat, myös opetusta koskevat, ovat arvojen perusteella tehtäviä valintoja, ja ne 
tulisi oppilaiden kasvumahdollisuuden takaamiseksi pyrkiä tuomaan avoimesti 
esille. Opetuksen tulee selkeyttää ja opettaa oppilaille heidän persoonallisuutensa 
kehittymisen mukaisesti erilaisten ideologioiden ja järjestelmien taustalla olevia 
maailmankatsomuksellisia aineksia, jotta taataan oppilaan kehittyminen 
ymmärtämään perustavaa laatua olevia opetuksen sidoksia tai yleensä ihmisen 
ajattelun sidoksia erilaisiin ideologioihin tai jopa tieteellisiin taustaoletuksiin. 
Oppilaan valinnanvapauden tulee vaikuttaa myös siten, että koulun 
kasvatustavoitteiden vastaisille arvovalinnoille on tunnustettava oikeutus. 
Opetuksen tarkoituksena tulee olla oppilaiden oman ajattelun tukeminen, mikä 
väistämättä johtaa siihen, että joudutaan kohtaamaan sekä valinnanvapauden ja 
toisaalta vastuun että opetuksen ja opettajan kasvatustavoitteiden välisiä ristiriitoja 
(ks. Saari 1995, s. 202).  

Indoktrinaatiossa auktoriteettiin perustuva hallinta muodostuu koulutuksen 
järjestäjän ylhäältä päin toteuttamaksi, mikä estää kehitystä, koska opetuksen 
pääasiallinen tavoite ovat opetussisällöt, informaation oppimisen määrä, ja jos 
käsitteiden ja opetuksen lähtökohtia ei avata sisällöllisesti, oppilas omaksuu 
uskomuksia epäkriittisesti. Ristiriita todellisten 

 

Ehdotan tutkimustulosten perusteella seuraavan: Tulevaisuudessa 

1. valtioneuvoston asetus olisi aiheellista muuttaa selkeämmin 
sivistysvaliokunnan kantojen mukaiseksi (PL §:t 106–107; ks. Laaksonen s. 
149) 

2. opetuksen tavoitteet tulee eksplikoida, jotta niiden arvosisältö ja 
ymmärrettävyys ovat tarvittavan yksiselitteisiä ja takaavat myös 
oikeusvarmuuden 

3. käsitteet pitää täsmentää, erityisesti paradigmakäsitteet, lähtien erilaisista 
opetukseen liittyvistä käsitteistä (kuten perusopetus ja opetus ja niiden 
liittyminen kasvatukseen), ihmiskäsityksestä ja persoonallisuudesta 
kasvatusilmiönä kulttuuriin, sivistykseen ja yleissivistykseen. Myös 
sellaiset kasvatustavoitteita ilmaisevat käsitteet kuin tuntemus, valmius, 
taito, tieto ja niin edelleen tulee täsmentää. (Ks. esim. E. A. Niskasen 
teokset.) 

4. määrittelyssä on otettava huomioon, että määritelmät ovat arvosidonnaisia 
siinä mielessä, että ne nostavat tarkastelun kohteiksi tärkeinä pitämiämme 
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asioita (Ahlman 1976/1939, 19), mutta myös siinä mielessä, että niiden 
arvosisältö määräytyy valitun arvopohjan perusteella.  

 
Opetussuunnitelman perusteet sinänsä on tulkinnallinen käsite, sillä Opetushallitus 
on tulkinnut voivansa antaa sitovat ohjeet opetussuunnitelmaan sisällytettävistä 
seikoista. Opetushallituksen ohjeet katsotaan opetussuunnitelma-käsitteen 
määrittelyksi, jollaista ei lainsäädäntöön sisälly, todettiin Opetushallituksen 
johtokunnan pöytäkirjan 2/2002 liitteessä (ks. sivu 159). 

Tietynlainen tulkinnanvaraisuus liittyy myös Opetushallituksen päätösvaltaan (ks. 
myös luku Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2002 valmistuminen s. 177). Opetussuunnitelman 
perusteiden sisällöstä on laissa ja asetuksessa säädetty seuraava: Opetushallitus 
päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen 
ja muun perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä 
sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista 
ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (kuitenkin sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa yhteistyössä esiopetusta, 
oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevat osat) (perusopetuslaki 
628/1998) ja opetussuunnitelman perusteissa määrätään ne tiedot ja taidot, jotka 
oppilaan tulee perusopetuksen oppimäärän suorittaessaan saavuttaa 
(valtioneuvoston asetus 1435/2001). Edellisten säännösten lisäksi asetuksessa 
opetushallituksesta (183/1991) todetaan: 

Opetushallituksen on laadittava perusopetuslaissa, lukiolaissa (629/1998) ja 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetut 
opetushallituksen päätökset opetussuunnitelmien perusteista siten, että ne ovat 
yhdenmukaisia valtioneuvoston ja opetusministeriön hyväksymien 
koulutuspoliittisten tavoitteiden sekä koulutusjärjestelmää ja opetuksen tavoitteita 
koskevien päätösten kanssa. 

Asetus opetushallituksesta 25.1.1991/183 15 § 2 mom. 

Kuuluuko Opetushallituksen päätösvaltaan kuitenkaan perusopetuksen arvopohjan 
ja tehtävän määrittely? Voidaanko niiden katsoa kuuluvan perusopetuksen 
oppimäärään tai opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien tiedoista, taidoista, 
tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä päättämiseen?  

Koska opetuksen tarkoituksena (SiVM 3/1998 vp) on kokonaispersoonallisuuden 
kasvu, opetussuunnitelman perusteiden arvopohja ja tavoitteet saavat suuren 
merkityksen. Tällä hetkellä kuitenkin opetussuunnitelmastrategia, joka toteuttaa 
oppiainekohtaista opetussuunnitelmaa, on saanut ”reseptikokoelma-ilmiasun”, jolle 
ei ole arviointien tukea, kuten Jyväskylän yliopiston lausunnossa (26.3.2003) 
perusopetuksen opetuskokeiluissa lukuvuonna 2003–2004 noudatettavia 
opetussuunnitelman perusteita kuvataan.  
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Suomalaisen yleissivistävän koulun luonnehdinta yleissivistäväksi jo kertoo sen 
tavoitteesta, joka ilmaistaan perusopetuslain 2 §:ssä. Sivistysvaliokunnan mukaan 
yleissivistykseen kuuluvat niin tiedolliset valmiudet kuin eettinen ja esteettinen 
herkkyys, kehittynyt tunne-elämä, havainnoimisen ja kommunikoinnin taidot, 
työnteossa tarpeelliset perustaidot sekä taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä. 
Valiokunnan mukaan sivistys on kokonaispersoonallisuuden kehittymisen alue, ei 
pelkästään tiedollinen alue. Kun katsellaan opetussuunnitelman perusteita 
kokonaisena asiakirjana, ei siis pelkkiä tavoitteita, korostuvat tiedolliset tavoitteet. 
Saavutetaanko näin se sivistys, jota lapset ja nuoret tänään tarvitsevat? 
Kokonaispersoonallisuuden kasvu, ihmisyyden idea – eettinen, järjellinen ja 
tiedollinen, emotionaalinen, sosiaalinen, aktiivinen, toiminnallinen ja vapaa, on 
vaativa tehtävä.  

Kasvatus ei ole vain tiedon asia, vaan kasvatusta koskevat ratkaisut tehdään 
aatteellisella tasolla. Yhteiskunnan jäsenten olisi koulun kanssa keskustellen 
löydettävä tarpeeksi yhtenäinen kasvatustietoisuus. Opettajankoulutuksen 
keskeisenä sisältönä tulisi olla moraali ja arvot. Opettajan ammatti on eettinen 
ammatti. Koululaisten, etenkin pienten koululaisten, kanssa opettaja joutuu 
päivittäin keskustelemaan sitä, mikä on oikein ja mikä väärin. (Turunen 2000, 22.)  

Uudet opetussuunnitelman perusteet antavat – sanoisin vaativat – todellisen 
mahdollisuuden maailmankuvien avaamiseen ja avoimeen tarkasteluun sekä syvään 
arvokasvatukseen. Uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 on 
koko opetusta eheyttäväksi tarkoittavissa seitsemässä aihekokonaisuudessa sellaista 
opetettavaa ainesta, joka vaikuttaa syvästi kokonaispersoonallisuuden kasvuun. 
Näitä aihekokonaisuuksia ovat muun muassa Ihmisenä kasvamisen -
aihekokonaisuus sekä Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuus. 
Ihmisenä kasvamisen ”tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta 
yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen 
pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä” (Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2004, 56). Opettaja tarvitsee syvällistä persoonallisuuden kehittymisen 
sekä erilaisten tieteellisten suuntausten ja maailmankäsitysten ymmärtämystä. 
Hänen pitäisi myös tutustua lainsäädännön sisältöön (vrt. eduskunnan täysistunnot, 
edustajat Gustafsson 10.6.1998 ja Pulliainen 17.6.1998), sillä määrittelyjen 
implisiittisyys jättää kasvatuksen ilman tukevaa perustaa. Arvojen määrittämisessä 
jää paljon pohdittavaa ja tarkennettavaa kuntiin ja kouluihin. 

Kasvatuksen päämääriä ovat Niskasen (1993, 2) mukaan 
kokonaispersoonallisuuden kasvu, arkipäivän elämässä selviytymiseen tarvittavat 
tiedot, affektit, taidot, dispositiot ja valmiudet sekä kulttuuriperinnön siirto. 
Monikulttuurisessa yhteiskunnassa on mielekästä pohtia myös sosiokulttuurista 
osaamista. Varis (2005b, 4–5) näkee sosiokulttuurisen osaamisen muodostuvan 
yksilön lahjakkuudesta ja valmiudesta samoin kuin yhteistyötaidoista. 
Sosiokulttuurinen osaaminen sisältää käyttäytymisen, arvo- ja tunneosaamisen, 
motivaation ja tahdon samoin kuin asenteet, joita tarvitaan erilaisuuden 
kohtaamisessa. Kysymys ei ole vain älykkyydestä tai kirjoista opitusta tietotaidosta 
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vaan erilaisista taidoista, jotka voidaan siirtää sosiaalisiin tilanteisiin. Lapsuuden 
sosialisaatioprosessi on kulttuurisen osaamisen ensimmäinen vaihe. Murrosiässä 
nuori tulee toiseen vaiheeseen, jolloin tutkitaan niitä kulttuurisia taitoja, joita on 
opittu. Kolmas vaihe aikuisuudessa on ennen kaikkea ennakkokäsitysten 
muuttamisessa. Elinikäiseen uusiutuvaan oppimiseen kuuluvat ennakkokäsitysten 
väheneminen, erilaisten perspektiivien käyttö, virheellisten käsitteiden, käsitysten ja 
asenteiden korjaaminen, arvojen priorisointi ja tunneäly tilanteittain käyttäytymisen 
kontrollointiin. Kulttuurinen kompetenssi tulee selkeäksi vasta kun integroidutaan 
vähintään kahteen erilaiseen kansalliseen tai etniseen kulttuuriin. Koska kulttuurit 
muuttuvat jatkuvasti, myös kulttuurisen toimijan tulee uudistua käytökseltään 
kaiken aikaa. Se edellyttää toisen ihmisen asenteiden, arvojen ja ajattelun 
ymmärtämistä ja tietoiseksi tulemista siitä, että ongelmanratkaisuprosessia voidaan 
oppia ja kehittää eri tavoin. Tätä samaa sivistysvaliokunta mietinnössään tavoitteli. 

Venkula (1989, 110) sanoo nykyisestä ylikorostuneesta empiristisestä 
tiedonkäsityksestä, että ”tiedämme tiedon, mutta se ei auta”, koska nykyisillä 
opettajilla, opiskelijoilla ja oppilailla filosofinen perustietämys on heikoissa 
kantimissa. He eivät opiskele filosofiaa, klassisia kieliä eivätkä läntisen kulttuurin 
perusteita.  

Vaikka voidaan loputtomiin väitellä esimerkiksi siitä, onko jokin jumala todella 
olemassa, on toisaalta eittämätöntä se, että ihmisen kokemusmaailmaan jumaluus 
on kuulunut niin kauan kuin tietoista ajattelua on ollut. 

Venkula 1998, 92 

Tiedon tulvasta oli kyse vuoden 1984 koulutuspolitiikankin tavoitteita arvioitaessa, 
ja siitä, mikä tieto on toista tärkeämpi. Tähtinen (1984, 15) toteaa, että 
yleissivistävässä opetuksessa tiedon osuus on lisääntynyt muiden tavoitteiden 
kustannuksella.  

 Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt koulutuksen sisällön kriittinen 
arviointi. Tuntimäärien lisäys- tai vähentämisehdotuksia on tehty, mutta opetuksen 
sisältöjen kokonaisarviointi puuttuu, vaikka oppimistuloksia on arvioitu. Kahdessa 
viimeisessä opetussuunnitelmauudistuksessa on keskitytty oppiaineiden 
tuntimääriin (oppimääriin), ei niinkään sisältöjen kriittiseen tarkasteluun, vaikka 
oppiaineiden sisältöjä on huomattavasti lisätty ja tarkennettu. Tärkeä ja 
ajankohtainen opetussuunnitelmallinen uudistus oli aihekokonaisuudet, 
nimenomaan niiden aiheet. Mutta jos arvoja koskeva osuus paikallisissa 
opetussuunnitelmissa jää implisiittiseksi, se kaventaa opetuskeskustelut.  

Tutkimuksessa on tullut esille, että juuri päättyneessä opetussuunnitelma-
uudistuksen työryhmissä on ollut melko vähän tohtoritasoisia tutkijoita. Joissakin 
työryhmissä ei ollut ainoatakaan. Opetussuunnitelmatyössä uutta tutkimustietoa 
olisi voinut tehostetummin käyttää, jos olisi kutsuttu opetussuunnitelman 
perusteiden valmistelijoiksi useampia opetussuunnitelma- sekä kasvatuspsykologian 
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ja kasvatussosiologian tutkijoita suhteessa opetusalan asiantuntijoiden määrään. 
Tässä yhteydessä voi todeta sen, että yliopistojen tulee olla aktiivisia ja tehtäviään 
hoitaessaan toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää 
tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, todetaan 
yliopistolaissa (30.7.2004/715).  

Demokratian kehittämiseen kuuluu kansalaisten laaja kuuleminen sekä 
mahdollisimman laajapohjainen päätöksenteko kaikkia kansalaisia koskevassa 
asiassa, kuten perusopetuksessa. Näin tapahtui perusopetuslain valmistelussa. Matti 
Vanhasen ensimmäisen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma otti 
huomioon tämän pyrkimyksen:  

Käynnistetään kansallinen demokratiahanke kansalaisten osallisuuden 
vahvistamiseksi ja demokratian toimivuuden parantamiseksi. Tavoitteena on 
parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja äänestysaktiivisuutta, lisätä 
demokratiakasvatusta sekä muutoinkin vahvistaa edustuksellista demokratiaa. 

--- 

Kunnallisvaalien osalta tulee erityisesti tarkastella sitä, miten kuntien ja valtiovallan 
toimin voidaan parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta, edistää 
vaalien kiinnostavuutta sekä helpottaa äänestämistä. Samalla tulee harkita 
lautakuntien, johtokuntien ja muiden luottamushenkilöorganisaatioiden työn 
kehittämistä, jotta kansalaiset voisivat vaikuttaa nykyistä paremmin heitä koskevien 
asioiden käsittelyyn. 

Vanhasen hallitusohjelma 24.6.2003 - 19.4.2007 

Dokumenttien valossa näyttää kuitenkin siltä, että varsin pieni joukko oli 
valmistellut asiakirjan Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistio 2001. Se oli 
valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 valmisteluasiakirja, joka puolestaan on 
suomalaisen perusopetuksen keskeisen asiakirjan, opetussuunnitelman perusteiden, 
pohjana. Mielenkiintoisena yksityiskohtana tässä yhteydessä mainittakoon se 
seikka, että viranomaiset, jotka tavoitteita valmistelevat, antavat lisäksi puolin ja 
toisin lausuntoja. Esimerkiksi Perusopetuksen yhdeksänhenkisessä kehittämis-
työryhmässä oli neljä Opetushallituksen edustajaa vaikuttamassa tavoitteiden 
sisältöön ja Opetushallitukselta pyydettiin myös lausunto. Tämän lisäksi on syytä 
todeta, että kyseisen työryhmän muistion laatijoina oli Opetushallituksesta samoja 
henkilöitä, jotka olivat laatimassa myös perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita; näin muutama henkilö on voinut olla vaikuttamassa voimakkaasti 
suomalaiseen perusopetukseen.  

Perusopetuksen arvopohja on määritelty lopullisesti ja oleelliselta osaltaan vasta 
sitten, kun opetussuunnitelman muu sisältö on kirjoitettu. Asiakirjojen perusteella 
voi tehdä sen johtopäätöksen, että perusopetusta määrittävä lausuma 
”perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta” on saanut muodon vasta valmistelun viimeisinä 
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kuukausina ja lopullisen muodon 16.1.2004 siinä johtokunnan kokouksessa, jossa 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 on hyväksytty. Näin sitä ei ole 
voitu ottaa huomioon oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita määriteltäessä. Tämä 
perusteiden rakentamisen järjestys on vähintään kyseenalainen. Opetuksen 
tavoitteet selkiytyvät oppiaineiden sisältöjen ja valittujen opetusmenetelmien kautta 
(Niskanen 1996b). Arvopohja olisi määriteltävä ensimmäisenä, koska kaikki 
opetuksen sisältöjen ja menetelmien valinnat ovat arvovalintoja (ks. myös Tähtinen 
1984, 1).  

 

5.2 ARVOANALYYSIT 

Analyysien lähtökohta oli Ahlmanin (1976/1939) arvotaksonomia. 
Tapahtumaketjun analysoidut asiakirjat ovat hallinnossa tapahtuneen 
perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketjun toisiaan seuraavia 
asiakirjoja.  

Päätulkintalinjat olivat seuraavat:  

1. Hallituksen esityksen (HE 86/1998 vp) perusopetuksen tavoitteet 
perustuivat hallituksen esityksen mukaan suurelta osin peruskoululakiin 
(476/1983). Peruskoululain tavoitteita ilmaisevat lausumat ja käsitteet on 
tulkittu Arajärven (1985) selvityksen mukaan. 

2. Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 3/1998 vp) perusopetuksen 
tavoitteet on tulkittu valiokunnan määrittämiin kansallisiin arvoihin 
pohjautuen.  

3. Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) perusopetuksen tavoitteet on 
tulkittu hallituksen esitykseen (HE 86/1997 vp) perustuen niissä käsitteissä, 
joissa se on ollut mahdollista, koska kyseisen asetuksen 
valmisteluasiakirjat viittaavat hallituksen esityksen perusteluihin.  

4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 perusopetuksen 
tavoitteet perustuvat laadinta-asiakirjojen mukaan valtioneuvoston 
asetukseen (1435/2001) ja Perusopetuksen uudistamistyöryhmän (2001) 
työhön. 

 
Havaintoyksikkönä oli perusopetuksen tavoitteita kuvaava asiakirjateksti ja 
luokitusyksikkönä lausuma tai käsite. Luokitusyksiköt kuvaavat niitä 
perusopetuksen tavoitteita, joihin perusopetus pyrkii. Useissa tapauksissa on 
tavoitteiden arvosisällön tulkinnassa päädytty useampaan arvokategoriaan; 
luokitusyksiköt sisälsivät keskimäärin 2,5–3 arvolajia. Mikäli luokitusyksiköitä 
luokitettaessa niiden on päädytty ilmentävän useaa arvokategoriaa/lajia, niistä on 
toisessa vaiheessa valittu analyysiä varten ensisijainen arvolaji tai ensisijaiset 
arvolajit. Yhtä useampi ensisijainen arvolaji on valittu silloin, kun jonkin 
luokitusyksikön tulkinnassa ei ole ollut mahdollista päätyä vain yhteen 
arvokategoriaan/lajiin.  
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Periaatteena arvojen analysoinnissa oli löytää luokitusyksiköiden arvojen 
ydinkategoria tai ydinkategoriat – ei se, että valittaisiin kaikki arvokategoriat, jotka 
jotenkin sisältyvät tai joissain olosuhteissa voisivat liittyä kyseiseen 
luokitusyksikköön.  

5.2.1 Arvoanalyysien keskeiset tulokset 

Analysoidut perusopetuksen asiakirjat (hallituksen esitys 86/1997 vp, 
sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp, valtioneuvoston asetus 1435/2001 ja 
opetussuunnitelman perusteet 2004) ovat eetokseltaan samansuuntaiset 
(tarkastelussa ovat painotettuina lasketut asiakirjojen tavoitteiden arvosisällöt). 
Niissä korostuvat tiedolliset, sosiaaliset ja eettiset arvot. Näiden lisäksi 
opetussuunnitelman perusteet korostavat oikeusarvoja. Mainituilla arvoesiintymillä 
on asiakirjoissa kuitenkin eroja (ks. taulukko 7 ja kuva 12). Tiedollisia arvoja 
esiintyy eniten valtioneuvoston asetuksessa, mutta se johtuu osin siitä, että 
asetuksessa käsitellään joitain yksittäisiäkin oppiaineita. Muissa perusopetuksen 
tavoiteasiakirjoissa ei yksittäisiä oppiaineita perusopetuksen tavoitteiden käsittelyn 
yhteydessä kosketella. Myös esteettisiä arvoja esiintyy kaikissa asiakirjoissa 
yhdensuuntaisesti – joskin karkeasti arvioiden puolet vähemmän kuin tiedollisia, 
sosiaalisia ja eettisiä arvoja.  

 

 

Kuva 12. Arvolajien painotetut osuudet eri asiakirjoissa 
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Asiakirjojen kronologisuus ei näkynyt arvojakautumissa. Jokaisella asiakirjalla on 
erilainen arvoprofiili. Tapahtumaketjun eri vaiheissa korostettiin eri arvolajeja 
(kuvat 12 ja 13). Hallituksen esityksessä nousivat muita asiakirjoja suuremmaksi 
arvokategoriaksi eettiset arvot. Sivistysvaliokunnan arvoissa korostuivat muita 
asiakirjoja enemmän uskonnollisten arvojen lisäksi sosiaaliset arvot (valiokunta 
korosti kokonaispersoonallisuuden kehitystä ja yleissivistystä sosiaalisine 
ulottuvuuksineen). Valtioneuvoston asetuksessa aiemmin mainittujen tiedollisten 
arvojen lisäksi muita tavoiteasiakirjoja korkeammat esiintymät olivat myös 
vitaalisissa ja esteettisissä arvoissa; vitaaliset ja esteettiset arvot korostuvat osittain 
samoista asetuksen painotuksista, kuten luovuus ja käden taidot, terve itsetunto sekä 
liikunta. Vitaalisten arvojen osuutta nostivat myös monipuolinen terveyden ja 
elämän korostus, esteettisten arvojen osuutta kulttuurin ja luonnon arvostus. 
Opetussuunnitelman perusteissa esiintyi muita asiakirjoja suuremmat määrät 
mahtiarvojen lisäksi hedonisia ja oikeusarvoja. Oikeusarvojen ensisijaisilla arvoilla 
painotettua suhteellista osuutta nosti muun muassa tasa-arvon moninainen korostus 
ja hedonisia arvoja monipuolisen kasvun ja oppimisen ja osaamisen painottaminen. 
Koska kyseessä on monipuolinen kasvu ja oppiminen sekä osaaminen, niihin 
sisältyvät myös hedonisia arvoja sisältävät tavoitteet. 

 

Kuva 13. Asiakirjojen profiilit arvolajeittain 
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nousivat voimakkaasti esille tiedolliset arvot. Kuten jo todettiin, se johtui osin siitä, 
että kyseisessä tavoiteasiakirjassa tuotiin esille myös yksittäisten oppiaineiden 
tavoitteita. Muiden asiakirjojen suurimman ja pienimmän arvokategorian 
esiintymien välillä ero oli 19,7–22,5 %. (Taulukko 7.) 

 

Taulukko 6 Pääarvoin painotettuina lasketut asiakirjojen tavoitteiden sisältämät 
arvot (HE 86/1997 vp - SiVM 3/1998 vp – VNA 1435/2001 - OPS 2004) 

Arvot HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
HE 86/ 
1997 vp 0,8 % 11,7 % 6,7 % 23,3 % 2,5 % 19,2 % 2,5 % 14,2 % 19,2 % 

SiVM 3/ 
1998 vp 2,6 % 10,8 % 7,6 % 20,1 % 8,7 % 22,1 % 2,4 % 8,0 % 17,7 % 

VNA 
1435/2001 1,7 % 13,3 % 10,4 % 34,1 % 1,2 % 17,3 % 2,3 % 4,0 % 15,6 % 

OPS 2004 3,0 % 4,7 % 6,5 % 24,3 % 2,4 % 20,7 % 6,5 % 17,2 % 14,8 % 

*) Arvot ja niiden lyhenteet: 
Hedoniset arvot = HA; Vitaaliset arvot = VA; Esteettiset arvot = Est; Tiedolliset arvot = TA; 
Uskonnolliset arvot = UA; Sosiaaliset arvot = SA; Mahtiarvot = MA; Oikeusarvot = OA; 
Eettiset arvot = EA 
 

Tästä analyysista voi selvimmin lukea sen, että ne arvojen lajit, joita 
koulukulttuurin edellytetään edellä olevan perusteella kantavan, ovat tiedolliset, 
sosiaaliset ja eettiset arvot.  

Inhimillinen toiminta edellyttää aina jonkin arvohierarkian tunnustamista. Launosen 
ja Pulkkisen mukaan yksilön ja yhteisön toiminnassa arvot ovat ohjaavassa 
asemassa. Koulunkin eetos rakentuu aina tiettyjen arvojen ohjaamana. (Launonen & 
Pulkkinen 2004, 13.) Ahlman (1976/1939, 26–28) korostaa etiikan merkitystä 
silloin, kun keskenään erilaisia arvoja pannaan järjestykseen tai kun niitä joudutaan 
vertailemaan keskenään.  

Tarkastelen seuraavassa erikseen uskonnollisia arvoja, koska ne tutkimuksen 
tapahtumaketjun ajankohdan takia ovat keskeisiä. Uskonnonvapausalain 
uudistaminen tapahtui Suomessa opetussuunnitelmauudistuksen kanssa 
samanaikaisesti.   Uskonnolliset arvot liittyvät myös erityisesti tämän tutkimuksen 
case-ryhmään, Suomessa marginaalisiin kristillisiin kouluihin, mutta myös yleensä 
monikulttuurisuuden tasa-arvoproblematiikkaan.  

Sivistysvaliokunnan viesti kristillisen perinteen kestävyydestä tälle vuosituhannelle, 
joka näkyisi uskonnollisissa arvoissa (kristillinen perinne), saa pienen osuuden 
valtioneuvoston asetuksessa (1,2 %) ja opetussuunnitelman perusteissa (2,4 %). 
Uskonnollisten arvojen suurin esiintyminen (8,7 %) sivistysvaliokunnan mietinnön 
luokitusyksiköissä johtuu mietinnön perusteluissa esiintyneestä kansallisten arvojen 
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määrittelystä. Eetos, arvojärjestys, asiakirjoissa jättää uskonnolliset arvot 
viimeiseksi sekä valtioneuvoston asetuksessa että opetussuunnitelman perusteissa ja 
viimeistä edelliseksi hallituksen esityksessä (2,5 %) hedonisten arvojen jälkeen (0,8 
%). Sivistysvaliokunnan eetoksessa (Ahlmanilla ethos) uskonnolliset arvot ovat 
viidentenä (8,7 %) yhdeksästä arvokategoriasta (ks. kuva 12). Tulos myötäilee 
sisällön analyyttistä tulkintaani. Muissa asiakirjoissa korostuu arvorelativismi ja 
arvojen muuttuminen ajassa sekä monikulttuurisuus valtioneuvoston asetuksessa 
(1435/2001) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004.  

Ahlman toteaa, että hedoniset arvot katsotaan yleensä alinta luokkaa edustaviksi 
arvoiksi. Hedoninen (Ahlmanilla hedonistinen) orientaatio on korostunut 
rappeutuvissa kulttuureissa (mts. 28). Vitaalisen puolen tärkeänä pitäminen ilmenee 
kulttuurissa esimerkiksi terveydenhoidon ja urheilun korostumisena (mts. 35–37). 
Perusopetuksen arvopohjassa vitaaliset arvot eivät korostu. (Huomautus: 
Opetussuunnitelman perusteissa vitaaliset arvot ovat esillä oppilashuoltoa 
käsittelevässä luvussa.) Esteettisyys ilmenee myös urheilussa, erityisesti 
nykyisinkin korostuvassa tanssiurheilussa (mts. 38). Ahlmanin aikaan kulttuurissa 
korostuivat vitaaliset ja esteettiset arvot (huomautus: suomalaisessa kulttuurissa 
näyttävät korostuvan samat arvot, vaikka peruskoulun arvopohjassa ja tehtävänä 
niistä ei ole säädetty). Henkisiksi arvoiksi luettavat esteettiset arvot esiintyvät 
erityisesti taiteessa (mts. 43) ja teoreettiset arvot tieteessä (mts. 52). Tietojen 
siirtämisessä tarvitaan didaktiikkaa, ja tietämiskulttuuria kannattavia ovat oppilaat 
(mts. 63). Esteettiset arvot eivät opetuksessa näytä analyysin perusteella saavan 
korkeaa arvostusta, jota sen sijaan tiedolliset arvot nauttivat. Ahlman toteaa, että 
”korkeimpana arvojen lajina mainitaan usein uskonnot ja sen kannattaja (jumaluus) 
käsitetään tärkeämmäksi kuin muut tekijät” (mts. 67). Uskonnolliset arvot ovat 
kuitenkin väistyneet monien kulttuurien edustajista koostuvan yhteiskuntamme 
opetuksen arvoista. Sosiaalisia arvoja sen sijaan painotetaan. Ahlmanin mukaan 
”sielullisesti katsoen” tämä arvo toteutuu ihmisten keskeisenä rakkautena ja 
sympatiana ja kasvatus on se kulttuuriala, jossa nämä arvot toteutuvat (mts. 74–75). 
Mahtiarvot esiintyvät auktoriteettiin, etevyyteen, rikkauteen ja kauneuteen 
perustuvina käskijä- ja alistussuhteissa. Elämä kokonaisuudessaan on mahtiarvojen 
hallitsemaa; sitä ilmentää myös poliittinen elämä. (Mts. 78–79.) Oikeusarvot ovat 
välinearvoja, mistä on osoituksena oikeusjärjestys (mts. 91), ja eettisesti 
(Ahlmanilla eetillisesti) arvokasta on tahto jonkin sellaisen toteuttamiseen, missä 
esiintyy ristiriita kahden tai useamman arvon välillä (mts. 96–97). Oikeusarvot 
korostuvat hallituksen esityksessä ja opetussuunnitelman perusteissa 
kaksinkertaisina sivistysvaliokunnan ja valtioneuvoston perusopetuksen tavoitteiden 
arvosisältöihin verrattuna.  
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Kuva 14. Perusopetuksen päätösasiakirjojen arvoesiintymien visuaalinen 
yhteenveto 

5.2.2 Tulokset verrattuina aiempien tutkimusten ja edellisten 
opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden arvosisältöihin 

Vertailen arvojen toteutumista Tähtisen (1984) ja Hirsjärven (1975) pari kolme 
vuosikymmentä sitten tekemiin tutkimuksiin sekä Sarjalan vuonna 1982 
julkaistuihin kannanottoihin.  

Tähtinen (1984) pohti peruskoulun tavoitteiden ja arvojen teleologiaa hiukan eri 
näkökulmasta kuin tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen ensimmäisen 
tutkimustehtävän tutkimuskysymykseen sisältyi myös sen selvittäminen, miten 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 arvot (Opetushallituksen 
16.1.2004) vastaavat eduskunnan välillisesti (sivistysvaliokunnan 4.6.1998) 
hyväksymiä arvoja, ei kyseenalaistaa demokraattisin menettelytavoin säädettyä 
arvopohjaa. Arvopohja osoittautuu kyseenalaiseksi tämänkin tutkimuksen mukaan 
muissa normatiivisissa perusopetuksen tavoiteasiakirjoissa kuin sivistysvaliokunnan 
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mietinnössä (SiVM 3/1998 vp). Sivistysvaliokunnan mietinnössä opetuksen 
arvopohjalle on määritetty eettinen perusta ja opetuksen suunta on selkeä. 
Mietinnön jälkeiset perusopetuksen arvopohjaa ja tavoitteita määrittävät asiakirjat 
eivät sitoudu perusteltuun arvopohjaan. 

 Tähtisen lähtökohta oli erottaa tavoitteet ja arvot. Tavoitteet ovat tosiasiallisia, 
empiirisesti havaittavia, ja ne voivat olla ei-toivottavia, kun taas arvot ovat hyviä ja 
toivottavia tavoitteita. Arvo luo kokonaisuuden ja antaa koulutukselle suunnan. 
Tähtinen totesi, että uskonnon merkityksen vähentyessä sanan traditionaalisessa 
mielessä Raamatun tilalle on otettu Yhdistyneiden kansakuntien ja sen 
alajärjestöjen julkilausumat. Tähtinen arvioi tämän ideologian autoritaariseksi ja 
siksi ongelmalliseksi ja pohti siitä syystä tukeutumista opetuksen tavoitteiden 
asettelussa myös yleiseen mielipiteeseen ja kasvatusfilosofisiin koulukuntiin. 
Pohdinnassa nousi esille muun muassa se, onko sellaisia yhteisesti hyväksyttyjä 
arvoja, jotka monikulttuurisessa yhteiskunnassa voidaan hyväksyä opetuksen 
arvopohjaksi. Tähtinen huomautti, että arvopohja oli esimerkiksi sivuutettu pitkällä 
luettelolla erilaisista hyvistä asioista. Normatiivisessa, kasvatusfilosofisessa ja 
yleiseen mielipiteeseen pohjaavassa menettelyssä on hänen arvioimanaan omat 
ongelmansa. Lopuksi Tähtinen toteaa, ettei opetussuunnitelmien arvopremisseistä 
ole päästy yksimielisyyteen ja että arvohierarkkinen järjestys ja painotuksen suunta 
puuttuvat. Tällöin ajateltaneen, että oppilaiden moraalikasvu on jokaisen oma asia. 
Koulu jakaa vain arvovapaita tietoja. (Tähtinen 1984, 1–9, 22, 51.) Hän toteaa 
Hirsjärven (1975, 78) sanoin: ”Silloin kun tässä normatiivisesti sekavassa 
tilanteessa, ”moniarvoisessa” yhteiskunnassa yritetään löytää yhtenäisyyttä, on 
seurauksena juhlavasti korkean abstraktiotason ilmaus vailla perusteluja.” 

 Edellä olevasta voi todeta, että eduskunnan tasolla opetuksen arvopohja on 
määritelty, mutta 20 vuodessa asiassa ei ole opetussuunnitelman tasolla vastaavalla 
tavalla edetty. Opetussuunnitelmatasolla ”tyhjät lauseet” määrittävät opetuksen 
perustaa. Sen Tähtinen (mts. 10) ilmaisi sanoilla ”sisällyksellinen 
mitäänsanomattomuus”. Sarjala esitti jo vuonna 1982, että koulujen 
opetussuunnitelmista tulee irrallisten tietojen kokoelmia ilman johdonmukaista 
ihmis- ja maailmankäsitystä ja että pohdinta tietojen käytön eettisistä perusteista jää 
sivuasiaksi. Uudet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ei esitä 
ihmiskäsitystä eikä maailmankuvaa. Sarjala (1982, 111) tekee johtopäätöksen: 
”Ihmisen mahdollisuuksia kasvaa moraalisten ihanteiden mukaan ei ole pidetty 
yhteiskuntapoliittisesti yhtä arvokkaina kuin ihmisen aineelliseen hyvinvointiin 
välittömästi liittyviä asioita”. Tähtinen (mts. 44) päättelee saman asian toisin 
sanoin. Hän toteaa, että yleissivistävä koululaitos valmistaa pragmaattisen 
ideologian mukaisesti oppilaita ammatillista jatkokoulutusta varten ja huolehtii 
persoonallisuuden kasvatukseen sisältyvistä moraali- ja arvokasvatuksesta 
minimaalisesti ja epäyhtenäisesti, ristiriitaisesti ja sattumanvaraisesti. ”Kasvattajan 
pitäisi keskellä ristiriitaista arvomaailmaa myötävaikuttaa ehyen ja lujan 
elämänkatsomuksen muodostamiseen ja samalla kuitenkin välttää arvovalintoja” -
lauseella Sarjalan (1981, 110) ilmaisema ongelma on voimassa Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteiden 2004 pohjalta. Aiemmin on todettu 
Opetushallituksen julkaisun viittauksesta perusopetuksen tavoitteissa 
valtioneuvoston asetukseen (1435/2001). Valtioneuvoston asetus ei priorisoi 
perusopetuksen tavoitteita, jotka se säätää pykälissä 2–4. Asetus myös siirtää 
konstruktivistisin sanamuodoin (esimerkiksi seuraavasti: tavoitteena on tukea 
oppilaan kasvua, opetuksella tuetaan ja annetaan valmiuksia, opetuksen on 
tarjottava kokemuksia ja mahdollisuuksia kehittää) vastuuta valinnoista oppilaille 
(eli opettaja välttää arvovalintoja), joille kaikille opettajan tulisi olla tukena. 
Lainsäätäjä on ilmaissut opetuksen tavoitteeksi ”hyvän lähimmäisen”:  

Koulutuksen tärkeä tarkoitus on opettaa ihmistä olemaan hyvä lähimmäinen tämän 
perinnön (tarkoittaen humanistista ja kristillistä perinnettä, kodin arvostusta, työn 
kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta ja kansainvälisyyttä) pohjalta. 

Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 v, 17 

Sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta voi todeta, että tieto ei ole itseisarvo; kasvu 
ihmisyyteen on valiokunnan mukaan arvo sinänsä (SiVM 3/1998 vp s. 17 ja 31). 
Valtioneuvoston asetuksessa (1435/2001) todetaan: 

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, 
terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi 
yhteiskunnan jäseniksi lähtökohtana elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen sekä oman ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen. Tavoitteena 
on lisäksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen 
sekä oppilaiden kasvu hyviin tapoihin.  

 
Asetuksessa jatketaan, että yleissivistys antaa virikkeitä maailmankuvan 
avartumiseen ja syvenemiseen. Tieto ei asetuksessakaan näy itseisarvona, mutta 
ongelmaksi jäävät käsitteiden sisällöt. Tästä otan vielä muutaman esimerkin 
aiemmin esitettyjen lisäksi. Minkälainen on tasapainoinen ihminen? Mitä 
tarkoitetaan kriittisellä? Kielitoimiston sanakirja (2006) määrittelee sen 
arvostelevaksi, tarkoin punnitsevaksi, harkitsevaksi, tieteellisen tarkaksi, 
käänteentekeväksi, ratkaisevaksi, arveluttavaksi tai huolestuttavan vaaralliseksi. 
”Ihmisoikeuksien kunnioittaminen” lähtökohtana ei vielä edistä ihmisoikeuksien 
toteutumista; ihmisoikeuksien sisäistäminen toiminnaksi edistää. ”Näytetään 
uskottavan, että elämä kouluyhteisössä on sinänsä moraalisesti (huomautus: 
moraalista ei mainitussa asiakirjassa puhuta) kasvattava kokemus”, kuten Tähtinen 
(1981, 31) kasvatustavoitteista ilmaisi.  

 Tähtinen (1984, 37) osoitti arvojen välttämättömyyden esimerkin avulla: Ei ole 
järkeä kehittää yksin teknologiaa, on opittava myös käyttämään sitä. Hän esitti 
tämänkin päivän opetussuunnitelman perusteisiin ajankohtaisia kysymyksiä: Onko 
niin, että tiedot ja taidot sopii määritellä kasvatustavoitteina, mutta asennetavoitteet 
pannaan sulkeisiin? Koska moniarvoisuus on politisoitu, voidaanko silloin puhua 
kasvatustavoitteiden yleispätevyydestä? Onko asia, jonka joku hyväksyy, 
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moniarvoisessa yhteiskunnassa hyväksyttävä arvo? (mts. 41–42.) Samalla Tähtinen 
kyseenalaisti moniarvoisen kasvatusfilosofian. Ristiriidat eivät ole vain teoreettisia 
vaan myös henkisiä (mts. 42). Edelliseen on lisättävä, että ristiriidat ovat myös 
käytännöllisiä ja voivat johtaa liian suuriin ristiriitoihin lapsen kehityksen kannalta. 
Yksilön ja yhteiskunnan suhde on suuri filosofinen kysymys kaiken opetuksen 
järjestämisessä (Tähtinen 1984). 

Eri toimintajärjestelmillä on pyrkimys arvojen konsistenssitilaan; yhteisötasolla 
väline on kasvatus. Kiihtyvässä muutoksessa on yhteiskunnassa alettu sallia 
yksilölle vapautta asettaa kasvatustavoitteita. Lienee kuitenkin niin, että sallivuus 
on lisääntynyt moraalisten arvojen kohdalla, kun taas muilla arvojen alueilla on 
tapahtunut kaventumista (Hirsjärvi 1975, 111–113). Hirsjärvi viittaa 1970-luvulla 
tekemällään huomiolla muun muassa ympäristönsuojeluun, joka on saanut aikaan 
lukuisia heijastusvaikutuksia. Arvojen ottamista opetussuunnittelun lähtökohdaksi 
puolustaa se, että arvot säätelevät inhimillisiä pyrkimyksiä ja käyttäytymistä ja siten 
vaikuttavat sosiaalisen elämän periaatteisiin. Kulttuurin tuotteet ovat ilmauksia 
pyrkimyksistä toteuttaa tiettyjä arvoja ja siten saada aikaan jotain mielekästä. 
(Hirsjärvi 1986, 67.)  

Tässä on syytä palata lyhyesti johdannossa todettuun ja mihin tämän tutkimuksen 
avulla pyritään. Valtakunnalliset koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteet tulee 
perustella tutkimalla valintoja ohjaavat periaatteet ja päämäärät, joihin valinnat 
tähtäävät, ja siten systemaattisesti päätyä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin 
(Airaksinen 1991, 13 ).  

Tässä tutkimuksessa ei keskeisenä pyrkimyksenä ollut selvittää sitä, mitä 
kvalitatiivinen kontekstuaalinen tutkimus yleensä tutkii. Kontekstuaalisen 
tutkimuksen päämäärä on sijoittaa tulokset laajempaan yhteiskunnalliseen ja 
historialliseen kontekstiin. Silloin tutkitaan sitä, mitä on meneillään koko 
yhteiskunnan ymmärtämiseksi ja myös sitä tarkoitusta, mikä asialla on 
yhteiskunnan jäsenille. (Bryman 1992, 64–65.) Nämä tutkimustulokset kuitenkin 
merkitsevät myös sitä. Ahlman korostaa, että kulttuuritodellisuuden takana voi aina 
nähdä arvoja ja arvojärjestelmiä (s. 18). ”Koetamme silloin saada selville siinä 
vallitsevasta arvosuuntaumat, niiden keskinäisen hierarkian, ja siten aikamme 
kulttuuriethoksen, sen ”hengen”, minkä suuntaan se on kehittymässä.” 
Perusopetuksen arvopohja ja tavoitteet vaikuttavat opetukseen osallistuneiden 
elämään ja siten myös muuttavat yhteiskuntaa. Arvojen muutos kertoo koulutuksen 
suunnan muuttumisesta.  

Arvot ilmenevät ensisijaisia arvolatauksia painotettaessa yhdensuuntaisina 
molemmissa opetussuunnitelman perusteissa (Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteet 1994 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) siten, että 
tiedolliset, sosiaaliset ja eettiset arvot painottuvat selvästi enemmän muihin arvoihin 
verrattuna – lukuun ottamatta oikeusarvojen suurta osuutta uusissa 
opetussuunnitelman perusteissa (2004). Vitaaliset ja esteettiset arvot esiintyvät 
keskinkertaisesti verrattuna muihin arvoihin. Esteettisten arvojen osuus on pysynyt 
noin 7 %:ssa. Vähäisimmät osuudet ovat mahti-, uskonnollisilla ja hedonisilla 
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arvoilla (hedonisia arvoja on vähiten tavoitteiden sisältönä molemmissa 
opetussuunnitelman perusteissa). Tiedollisten (noin 24 %) ja eettisten arvojen (noin 
15 %) esiintymisen suhteellinen taso on pysynyt samalla tasolla, sosiaaliset arvot 
ovat tavoitteiden sisällöissä jonkin verran (13,4 %) vähentyneet (23,9 %:sta 20,7 
%:iin). (Taulukko 8.) 

Arvoanalyysin mukaan kyseisissä perusteissa erot ovat suhteellisesti vähiten 
esiintyvien arvojen välillä. Vitaalisia arvoja tavoitteiden sisältönä oli vuonna 1994 
yli kaksinkertaisesti (11,8 %) verrattuna vuoden 2004 perusteisiin (4,7 %) samoin 
kuin uskonnollisia arvoja lähes kaksinkertaisesti (4,6 % ja 2,4 %) ja vuonna 2004 
oikeusarvoja sisältyy tavoitteisiin huomattavasti enemmän kuin vuonna 1994. Jos 
tarkastellaan muutosta prosentteina, vitaaliset arvot ovat vähentyneet 59,9 % (11,8 
%:sta 4,7 %:iin) Peruskoulun opetussuunnitelman perusteista 1994, joissa 
vitaalisten arvojen esiintymistä olivat nostamassa monet elämänhallintaan, itsestä 
huolehtimiseen, tunne-elämään ja toiminnallisuuteen sekä terveyteen viittaavat 
tavoitteet. Uskonnolliset arvot ovat vähentyneet 48,7 % (4,6 %:sta 2,4 %:iin). 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 nosti esille uskonnon merkityksen 
huomioimisen eri suhteissa, kun taas vuoden 2004 Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet toteavat opetuksen uskonnollisesti 
tunnustuksettomaksi. Hedoniset arvot puolestaan ovat lisääntyneet samassa 
suhteessa eli 46,7 %. Hedonisten arvojen lisääntyminen (muutos 1 % eli 2 %:sta 3 
%:iin) johtuu monipuolisuuden korostamisesta oppimisen, osaamisen, taitojen ja 
kasvun tavoitteissa uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Koska kyseessä on 
monipuolinen oppiminen ja osaaminen, niihin sisältyvät myös hedonisia arvoja 
sisältävät tavoitteet. 

 Oikeusarvot ovat lisääntyneet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
2004 tasa-arvon moninaisen korostamisen myötä 92,1 % eli 8,9 %:sta 17,2 %:iin. 
Tämä korostus perustuu perusopetuslakiin. Oikeusarvojen vahva esiintyminen 
vuoden 2004 perusteiden arvopohjassa ja perusopetuksen tehtävässä selittyy tasa-
arvon korostuksen lisäksi demokratian ja yleismaailmallisten julistusten vuoksi, 
yleensä oikeusvarmuuden korostuksesta. Mahtiarvojen lisääntyminen 182,3 %:lla 
(lisäys näissäkin arvoissa suhteellisen pienissä ensisijaisilla arvoilla painotetuissa 
esiintymissä 2,3 %:sta 6,5 %:iin) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
2004 on seurausta yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vaikutuksen korostuksesta. 
(Taulukko 9.) 
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Taulukko 7 Arvojen esiintyminen painotettuina suhteellisina osuuksina (OPS 1994 
vs. OPS 2004) 

Arvot HA VA Est TA UA SA MA OA EA 

OPS 1994 2,0 % 11,8 % 7,5 % 24,5 % 4,6 % 23,9 % 2,3 % 8,9 % 14,4 % 

OPS 2004 3,0 % 4,7 % 6,5 % 24,3 % 2,4 % 20,7 % 6,5 % 17,2 % 14,8 % 

*) Arvot ja niiden lyhenteet: 
Hedoniset arvot = HA; Vitaaliset arvot = VA; Esteettiset arvot = Est; Tiedolliset arvot = TA; 
Uskonnolliset arvot = UA; Sosiaaliset arvot = SA; Mahtiarvot = MA; Oikeusarvot = OA; 
Eettiset arvot = EA 
 
Kokoavasti voi sanoa, että persoonallisuuden kasvun korostus näyttää vähentyneen; 
huomio kiinnittyy uusissa opetussuunnitelman perusteissa enemmän 
oikeusvarmuuden takaamiseen. Henkilökohtaisesta etiikan pohdinnasta näyttäisi 
oltavan siirtymässä suvaitsevaisuuteen kasvattamiseen. Tällä suuntauksella voidaan 
olla antamassa tilaa yksilön vapaille valinnoille. Mutta uusien perusteiden kiistatta 
oppilailta edellyttämä suuren tietomäärän omaksuminen kaikissa oppiaineissa (joka 
ei ollut tämän tutkimuksen aihe) vie tilaa lapsen kehityksen tukemiselta. 

 

Taulukko 8 Erot arvolajien esiintymisen painotettujen suhteellisten osuuksien 
välillä (OPS 1994 vs. OPS 2004) 

Arvot HA VA Est TA UA SA MA OA EA Min Max 
Esiintymien 
suhteellisten 
osuuksien erotus 

-1,2 % 4,9 % -0,8 % -2,7 % 7,6 % 1,5 % -4,1 % -6,6 % 0,6 % -6,6 % 7,6 % 

Ensisijaisten es.
suhteellisten 
osuuksien erotus 

0,0 % 10,2 % 4,6 % -9,5 % 2,3 % 2,3 % -4,2 % -14,4 % 8,6 % -14,4 % 10,2 % 

*) Luku on suhteellisten osuuksien erotus OPS 1994 - OPS 2004. JOS ' - ' --> OPS 2004 
korostaa arvoa enemmän. JOS ' + ' OPS 1994 korostaa arvoa enemmän. 
**) Arvot ja niiden lyhenteet: 
Hedoniset arvot = HA; Vitaaliset arvot = VA; Esteettiset arvot = Est; Tiedolliset arvot = TA; 
Uskonnolliset arvot = UA; Sosiaaliset arvot = SA; Mahtiarvot = MA; Oikeusarvot = OA; 
Eettiset arvot = EA 
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6. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTIA 

Vaikka hyväksytyt säännökset ja viralliset opetussuunnitelmat eivät 
reaalimaailmassa toteudu sellaisenaan, lain velvoittavalla asiakirjatasolla päätösten 
tulisi toteutua. Tutkimuksessa kuvattu noin kymmenen vuotta kestävä 
tapahtumaketju sinänsä mahdollistaa muutostarpeen pelkästään ympäröivän 
yhteiskunnan muuttumisen takia. Tosin perusopetuslain (628/1998) voimaantulosta 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 valmistumiseen on vain viisi 
vuotta. Lisäksi tapahtumaketjun päätöksiin vaikuttajien suuri määrä ja heidän omat, 
hyvinkin erilaiset arvonsa ja maailmankuvansa asettavat omia vaatimuksia asioiden 
muuttamiseksi sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti. Tällaisessa 
tapahtumaketjussa ja prosessissa olisi suoranainen ihme, jos käsitteet pysyisivät 
täysin muuttumattomina. Asia on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Mutta se, 
että eduskunnan välillisen hyväksynnän saanut perusopetuksen tavoitteiden arvo-
pohja, kansalliset arvot, näyttää perusopetuksen tavoitteista päätettäessä jäävän osin 
huomiotta, on merkityksellistä.  

Tässä yhteydessä täytyy pitää mielessä se, että tämä tutkimus on toteutettu 
perehtymällä saatavana olleeseen kirjalliseen asiakirja-aineistoon. Tulkinta on 
syntynyt tämän asiakirja-aineiston pohjalta. Julkisten dokumenttien rajoitus on 
Uusitalon (2001, 96) mukaan se, että ne jättävät paljon kertomatta ja näin syntyy 
kiiltokuvamainen tulos, jossa roskat on lakaistu maton alle. Tämän takia olisi syytä 
käyttää muutakin lähdeaineistoa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kysymys 
”kiiltokuvan vaarasta”. Haastattelut olisivat mahdollisesti antaneet lisäselvyyttä 
asiaan. Ainakin toinen tutkimus olisi mielenkiintoista tehdä haastatteluihin 
perustuen ja verrata sitten kahden eri menetelmällä toteutetun tutkimuksen kenties 
erilaisia tuloksia.  

Miksi sitten haastatteluja ei tehty? Ensinnäkin tutkimusaineisto on jo asiakirja-
aineistona laaja, ja tutkimuksen laajentaminen haastatteluin olisi sitä vielä suuresti 
laajentanut ja lisännyt menetelmiin fenomenografian. Toiseksi se jälki, joka 
historiaan jää, jää asiakirjoista. Viralliset asiakirjat kirjoitetaan niin, että ne kertovat 
tehdyt päätökset, vaikka perustelut olisivat puutteelliset. Valmistelun ja päätösten 
perustelun uskottavuudesta kertoo valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2001. 
Edellä mainitulla valtioneuvoston periaatepäätöksellä valtion henkilöstöpolitiikan 
linjasta valtiolle työnantajana asetettiin tavoitteeksi, että julkinen toiminta on 
arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista. Muun muassa tarpeellisen asiakirja-
aineiston käyttäminen valmistelussa ja päätösten perusteleminen lakeihin ja muihin 
säädöksiin vedoten on sitä laatua ja vahvaa asiantuntemusta, jota virkamiehiltä 
edellytetään ja joka on lainvalmistelutyössä ja päätöksen valmistelussa 
huolellisuutta (Valtionhallinnon käsikirja 2005, 10).  

Tässä tutkimuksessa on pyritty perusopetuksen tavoitteiden sisältöaspektien 
ymmärtämiseen. Siihen on pyritty myös kuvaamalla tiettyyn ajalliseen kontekstiin 
sijoittuva päätöksentekojen tapahtumaketju, jossa perusopetuksen tavoitteet on 
määritetty. Ensimmäiseen tutkimustehtävään sisältyi kronologinen kuvaus 
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perusopetuksen tavoitteiden määrittymisestä ja päätösasiakirjoihin kirjattujen 
tavoitteiden muuttumisesta poliittisten päättäjien päätöksenteossa ja viranomaisten 
valmistelussa 9.9.1993–16.1.2004. Näin on selvitetty kokonaiskuva ilmiöstä, jonka 
ytimessä tavoitteiden sisältö on.  

Olen tutkijana tiedon ankkuri; olen käsitellyt, tulkinnut ja eksplikoinut aineiston. 
Ilmiön ymmärtämiseen olen saanut sekä koulutusta että käytännön kokemusta muun 
muassa opetussuunnitelmauudistuksia kouluissa johtamalla ja perehtyessäni 
lainsäädäntöön opetustoimen oikeusturvaan liittyvissä tehtävissä. Tutkijan tulee 
ymmärtää myös tutkimuksen kontekstisidonnaisuus. Tutkijan subjektiivisuuteen 
sisältyy yksi virhelähdemahdollisuus ja tutkijan vastuullisuuteen toinen. Kyseessä 
on epistemologinen realismi – tutkija saattaa erehtyä havaintoja tehdessään.  

Käsittelen Perttulan (Perttula 1995, 102–104; Virtanen 2006, 198–204) esittämän 
tutkimuksen yhdeksän luotettavuuskriteerin avulla tutkimuksen luotettavuutta. 
Edellä mainittu tutkijan subjektiivisuus samoin kuin myös vastuullisuus ja 
tutkimuksen kontekstisidonnaisuus ovat niistä kolme luotettavuuskriteeriä. 
Vastuullisuuteen liittyy muun muassa tutkimusraportin seikkaperäinen ja 
systemaattinen kirjaaminen ja subjektiivisuuteen tutkijan reflektoinnin, 
analysoinnin ja raportoinnin avoimuus.  

Perusopetuksen tavoitteita ilmaisevien lausumien ja käsitteiden 
ymmärrettävyyssisällön merkityksiä olen eksplikoinut ja arvosisältöä analysoinut 
Ahlmanin arvoluokittelua käyttäen. Näillä analyysitavoilla pyrin avaamaan 
tavoitteiden sisältöaspektit, jotta voisin vastata seuraavaan ensimmäisen 
tutkimustehtävän tutkimuskysymykseen: miten Opetushallituksen 16.1.2004 
määrittämät tavoitteet (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004) 
vastaavat eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 määrittämiä perusopetuksen 
tavoitteita (jotka eduskunta välillisesti hyväksyi 17.6.1998). Näiden analysoitujen 
asiakirjojen keskinäinen vertailu antaa vastauksen tämän tutkimuksen kannalta 
keskeiseen kysymykseen.  

Luotettavuuden varmentamiseksi ja objektiivisen tutkimusotteen saavuttamiseksi 
asiakirjojen sisällön analyysin lisäksi sain lisätietoa ja tulkintaa tarkentavaa tietoa 
päätöksentekijöinä toimineiden kansanedustajien ja virkamiesten haastatteluista. 
Kolmen kansanedustajan ja neljän opetushallinnon virkamiehen haastattelut 
syvensivät tutkittavan asian ymmärtämistä ja tarkensivat asiasisältöjä. Haastatteluja 
en analysoinut, koska yksittäisten kansanedustajien ja virkamiesten mielipiteillä ei 
sinänsä ole merkitystä tuloksille; heidän kannanottonsa ovat tulleet esille 
päätöksenteon vaiheissa ja otettu huomioon tietynlaisina konsensuksina syntyneiden 
päätösasiakirjojen valmistelussa. Menetelmiä yhdistämällä ja tutkimusyhteistyöllä 
pyrin lisäämään tulkinnan tarkkuutta ja siten lisäämään tutkimuksen luotettavuutta 
(metodien yhdistäminen -kriteeri ja tutkijayhteistyökriteeri). Kattava ja 
alkuperäinen tutkimusaineisto jo sinänsä lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

Joka tapauksessa tällaiseen tutkimukseen, joka perustuu pääasiassa asiakirja-
aineistoon, jää kirjaamattomien asioiden osalta mahdollisia virhelähteitä. 
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Esimerkiksi pöytäkirjat eivät olleet keskustelupöytäkirjoja; tällöin tutkija tulkitsee 
niitä omasta näkökulmastaan, joka voi sisältää virhepäätelmiä 
(aineistolähtöisyyskriteeri). Tapahtumaketjusta ei ole myöskään kirjattu 
asiakirjoihin kaikkea matkan varrella tapahtunutta. Henkilöhaastatteluin toteutettu 
tutkimus toisi asiaan lisävalaistusta ja uusia näkökulmia, vaikka lisäymmärrystä 
tältä näkökannalta tutkijana sainkin tekemällä edellä selostetut haastattelut. 
Laadullinen analyysi on aina kuitenkin tutkijan rajallinen tuotos.  

Koska perusopetuksen arvojen määrittyminen jo sinänsä sisältää paljon hiljaista, 
vaikeasti todennettavaa tietoa, se tarvitsee tuekseen teoriaa ja selkeästi määritellyt 
käsitteet. Jotta tutkimusprosessi olisi johdonmukainen, tutkimuksen luotettavuuden 
kannalta tutkittavan ilmiön ja sen merkityksellisyyden takia myös 
tutkimusmenetelmien eksakti valinta on tärkeää. Tiedon, jota kerätään ja 
käsitellään, tulee pysyä alkuperäisessä merkityksessä eikä tutkija saa sitä ”värittää”.  

Monien tutkijoiden mukaan kaikkien valintojen takana on arvot ja näin tavoitteet on 
johdettu arvoista. Ahlmanin määrittelemänä arvo on sitä, minkä toteuttamista varten 
jokin viime kädessä on tai tapahtuu. Kysymykseen siitä, millaisten arvojen 
toteuttamiseen perusopetuksen tavoitteet suuntaavat (millaisiksi tavoitteet on 
määritelty ja millaisina ne toteutuvat asiakirjoissa), on pyritty löytämään vastaus 
määritetyistä tavoitteista analysoimalla näiden tavoitteiden ”taakse” kätkeytyviä 
arvoja.  

Tutkimuksen aineisto on tutkimuksen olennainen osa, jonka valintaa ja tarkastelua 
ohjaa tutkimusasetelma. Tässä tutkimuksessa, jonka tarkoitus ja 
tutkimuskysymykset olivat aineiston osalta selkeät alusta asti, on aineistoa 
koskeviin menettelytapakysymyksiin pyritty validisti vastaamaan. Arvoteorian 
valinta ja tutkimuksen kulku on selitetty tutkimuksen alkuluvuissa. Näiltä osin on 
toteutettu tutkimusprosessin johdonmukaisuutta. Mutta vaikka asiakirja-aineisto on 
laaja ja alkuperäisyydessään niin totuudenmukainen kuin saatavilla on ja käsittänee 
saatavilla olleen dokumentoidun materiaalin asiasta, sitä ei voi kuitenkaan pitää 
kaiken kattavana.  

Guban ja Lincolnin (1981, 104) esittämässä käsitteistössä, jota myöhemmin muut, 
esimerkiksi Saari (1997), ovat käyttäneet, kvalitatiivisen tutkimuksen 
luotettavuuden tarkastelussa ominaisuuksia ovat uskottavuus, siirrettävyys, varmuus 
ja vahvistuvuus. Uskottavuus kertoo totuusarvosta, siirrettävyys yleistettävyydestä, 
varmuus yhtäpitävyydestä ja vahvistuvuus neutraaliudesta. Nämä kriteerit 
vahvistavat tai heikentävät tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen uskottavuuden kannalta oleellista on käsitteiden selkeä määrittely. 
(Ruohotie 2006; Hirsjärvi & Hurme 1985, 14). 

Uskottavuutta pohdittaessa on selvää, että toisen ihmisen kirjoittamaa tekstiä tai 
ajatuksia ei ole mahdollista tulkita aina samalla tavalla. Eri ihmisille käsitteet 
aukeavat eri merkityksisinä, vaikka niille olisi annettu yleisesti tunnettu tulkinta. 
Esimerkiksi tähän tutkimukseen liittyvät monet käsitteet saavat todellisen 
merkityksen vasta kunkin henkilön omaavan ideologian kautta. Tässä tutkimuksessa 
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käsitteiden tulkinta perustuu osin hallinnon antamiin perusteisiin, osin tutkijan 
ammattitietouteen, osin Arajärven tulkinnan perusteella tehtyyn luokitteluun. 
Vaikka olen pyrkinyt tietoisesti arvoanalyyseissä eri käsitteiden samantasoiseen 
tulkintaan, sitä on mahdoton sanoin todistaa, koska työskentely perustuu 
yksilölliseen ajatteluun mutta myös intuitioon. Lisäksi voi todeta, että käsitteet eivät 
ole varmuuden kannalta yhteismitallisia. Tässä yhteydessä totean kuitenkin, että 
koska tutkijana olen pyrkinyt samanlaiseen tulkintaan eri asiakirjoja 
analysoidessani enkä pyri yleistyksiin vaan vertailemaan asiakirjojen tavoitteita, 
uskottavuus toimii näiden asiakirjojen keskinäisessä vertailussa. Varmuuden 
lisäämiseksi yksi arvotutkija on toiminut rinnakkaisluokittelijana ja toinen 
arvotutkija analyysin tarkistajana; myös monituntinen pohdinta tutkijoiden kanssa 
on tarkentanut tulkintaa. 

Tämä tutkimus on laadullista siinä mielessä, että tutkijan tulisi ymmärtää 
tutkimuksen käsitteet niin kuin ne on tarkoitettu ymmärrettäviksi. Tulkintaa pitää 
tarkastella kriittisesti, koska lainsäädäntövaiheessakaan käsitteiden tulkinta ei ollut 
yksiselitteistä. Lisäksi tutkimuksessa on käsitteiden kirjo. Mutta näin on myös 
elävässä elämässä. Jos nykypäivän monia erilaisia arvoja kantavien tahdotaan 
ymmärtävän käsitteet, ne tulee määritellä selkeästi ja yksiselitteisesti. Näin tulkinta 
ei aiheuta haittaa – ei ainakaan oikeudellista haittaa – käsitteiden käyttäjälle.  

Asiakirjat on analysoitu tulkinnan varmistamiseksi paitsi tekstin tulkinnalla myös 
lausumiltaan ja käsitteiltään (merkitykset ja arvosisällöt) siirrettävyyden 
parantamiseksi. 

Miten uskottavia tulkintani ovat? Lukija saa muodostaa aineiston ja tutkijan 
tuomien näkökulmien perusteella oman käsityksensä. Olen pyrkinyt kuvaamaan 
tulkinnan ja tulkinnat arvoista selkeästi. Liitteenä on lisäksi keskeiset kaksi 
analysoitua asiakirjaa, sillä laadullisen tutkimuksen tuloksissa ratkaiseva piirre on 
mahdollisimman täydellinen tutkimusaineiston analyysin artikulointi (Bryman & 
Burgess 1995, 224). Ei ole olemassa vain yhtä totuutta, vaan on erilaisia 
näkökulmia samaan ilmiöön. Erilaiset näkökulmat, joita on pyritty tuomaan esille, 
laajentaessaan tutkittavan ilmiön tulkintaa samalla vahvistavat sitä.  

Merkityksistä puhumiseen tarvitaan kieltä. Ajatukset, tulkinnat ja niiden 
merkitykset eivät kuitenkaan ole tyhjentävästi kerrottavissa tai kuvattavissa. 
Tekstiasiakirjoissa on varmasti myös piileviä merkitystasoja, joita en ole 
välttämättä tiedostanut; tämä heikentää tutkimuksen uskottavuutta ja varmuutta. 
Mutta asia voi olla myös toisinpäin: tekstien tulkintaan ja arvoihin liittyvistä 
teemoista tutkija voi löytää uusia näkökulmia, mikä lisää tutkimuksen uskottavuutta 
ja varmuutta.  

Tutkimuksen siirrettävyyden ja vahvistuvuuden takaamiseksi tutkijan tulee 
ymmärtää tutkimuksen käsitteistö ammatilliselta kannalta, siltä kannalta, mistä 
tekstit puhuvat. Siihen minulla on vuosikymmenten kokemus.  
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Arvoanalyysit 

Analyysien perusta on Ahlmanin arvotulkinta. Käyttämällä yhdenmukaista 
tulkintatyövälinettä kaikkien asiakirjojen analyyseissä tulkinnassa on pyritty 
johdonmukaisuuteen. 

Havaintoyksikkönä on teksti ja luokitusyksikkönä lausuma tai käsite. 
Luokitusyksiköt kuvaavat niitä perusopetuksen tavoitteita (arvosisältöä), joihin 
perusopetus pyrkii.  

Periaatteena tavoitteiden analysoinnissa oli löytää luokitusyksiköiden arvosisällön 
ydinkategoria tai ydinkategoriat – ei se, että valittaisiin kaikki arvokategoriat, jotka 
jotenkin sisältyvät tai joissain olosuhteissa voisivat liittyä kyseiseen 
luokitusyksikköön. Keskimäärin arvolausumat sisälsivät 2,5–3 keskeistä arvolajia. 
Mikäli luokitusyksiköiden luokituksessa on päädytty niiden ilmentävän useaa 
arvokategoriaa/luokkaa, niistä on valittu analyysiä varten ensisijainen arvo tai 
ensisijaiset arvot, jos ei jonkin luokitusyksikön tulkinnassa ole ollut mahdollista 
päätyä vain yhteen ensisijaiseen arvokategoriaan/luokkaan. Joissakin tapauksissa 
tulkinnassa on päädytty useampaan ensisijaiseen eli pääarvokategoriaan. 

Ahlmanin arvoteoria on hyvä luokittelun väline; se erittelee ilman luokkien 
päällekkäisyyttä. Edellytyksenä kuitenkin on, että teksteissä käsitteet ja lausumat 
tulkitaan oikein ja niistä ja niiden perusteella tehdään oikeat johtopäätökset.  

Koska arvot eivät ole välittömästi havaittavia seikkoja (Takala 1976b) ja ovat 
kuitenkin päätöksenteon (Hirsjärvi 1984) ja valintojen takana, olen kehittänyt 
menetelmän löytää näitä arvoja. Luokittelun välineeksi valitsin Ahlmanin 
arvoteoriaan kuuluvan arvotaksonomian. Arvoanalyysi varmistaa tutkimustulosta 
triangulaatiossa. Tutkimuksessa ei ole pitäydytty valmiiseen malliin ja tämä sisältää 
virhelähdemahdollisuuden. Arvoanalyysiä tulisi jatkotutkimuksin kehittää 
opetuksen tavoitteiden sisällön ymmärtämisen välineeksi, sillä tavoitteet liikkuvat 
useimmiten varsin abstraktilla tasolla.  

Vaikka on mahdoton tehdä erehtymätön analyysi (yleensäkään käsitteen 
määrittelyssä eivät käsitteelliset totuudet ole mahdollisia), pyrkimyksenä on ollut 
samantasoinen tarkkuus. Rinnakkaisluokittelijana toimi arvotutkija, kasvatustieteen 
tohtori Leevi Launonen. Hänen osuutensa oli analyysin arviointi. Hän ei ollut 
tutkimuksessa muuten mukana. Leevi Launosen kanssa perehdyttiin asiakirjoihin ja 
käytettyyn arvoteoriaan analyysin lähtöasetelman ymmärtämisen tarkistamiseksi 
perusteellisesti. Arvojen luokittelusta käytiin rinnakkaisluokittelijan kanssa lisäksi 
useina päivinä monien tuntien perusteellinen pohdiskelu lausumien ja käsitteiden 
analyysistä. Näin sain mahdollisuuden syventää arvoymmärrystäni, reflektoida 
muodostamiani käsityksiä ja perusteluja arvoluokituksen valinnoista. Esimerkkeinä 
käydyistä keskusteluista esitän keskustelua elinikäisestä oppimisesta 
kasvatustavoitteena. Nähtiin, että kyseinen lausuma voisi sisältää kaikki arvolajit. 
Elämän aikana ihminen joutuu kaikkien arvolajien kanssa kosketuksiin. 
Ydinkategorioiksi tällä perusteella voisi tulkita kaikki Ahlmanin arvolajit. 
Ahlmanin (1939/1976, 52–66) mukaan kuitenkin teoreettiseen eli tiedolliseen 
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arvolajiin kuuluvat hallitsemistietäminen (luonnon tai psykofyysisen elimistön 
hallitseminen) sekä sivistystietäminen (sisäisen ihmisen kehittäminen) että 
pelastustietäminen (tietäminen kohdistuu maailman absoluuttiseen todellisuuteen). 
Myös hedonisten, vitaalisten, esteettisten, uskonnollisten, sosiaalisten, mahti-, 
oikeus- ja eettisten arvojen todellisuuteen voidaan etenkin institutionaalisessa 
oppimisessa perehtyä olematta tekemisissä niiden kanssa. Koska tulkinnassa oli 
pyrkimys valita keskeiset arvolajit ja samanlainen tarkkuus arvovalinnoissa, ei 
valittu kaikkia mahdollisia arvolajeja. Tässä tapauksessa teoreettinen arvolaji 
muodostuu keskeiseksi arvolajiksi. Teoreettinen arvolaji on ydinarvo. Samalla se on 
pääarvolaji. Toisena esimerkkinä mainitsen tunteen ilmaisun valmiudet 
kasvatustavoitteena, jossa päädyttiin tietyllä tavalla päinvastaiseen arvovalintaan. 
Pelkkä tunteen ilmaisu kasvatustavoitteena sisältäisi vain vitaalisia arvoja; se on 
henkistä terveyttä. Mutta, koska tavoite onkin tunteen ilmaisun valmiudet, tarvitaan 
erilaisten tunteiden ilmaisun valmiudet. Sen takia ainoa arvolaji, mikä ei tähän 
tavoitteeseen sisälly, on oikeusarvo, joka on oikeusjärjestystä ja edellyttää vain 
loogista ajattelua. Hedoniset (mielihyvä), vitaaliset (elämä, terveys), esteettiset 
(kauneus, ylevyys), uskonnolliset (pyhyys), sosiaaliset (yleiset rakkausarvot), 
mahti- (valta) ja eettiset arvot (vaativat ristiriitaa) ovat tunteilla koettavia ja 
ilmaistavia ja vaativat tiedon lisäksi kokemustiedon asiasta, mutta erilainen tieto tai 
kokemustieto, vaatii erilaista ymmärtämistä ja saa aikaan erilaisia tunteita. Siksi 
tunteen ilmaisun valmiudet -kasvatustavoitteen ydinarvoja ovat kaikki arvolajit 
paitsi oikeusarvot, ja pääarvolaji on vitaalinen. Voi todeta, että tutkijoiden 
näkemykset ”korreloivat” melko täydellisesti keskenään. Analyysit tuottivat samat 
pääarvolajit, joissakin ”toissijaisissa” ydinarvovalinnoissa oli tutkijoiden 
analyyseissä eroja. Rinnakkaisluokittelija valitsi joihinkin tavoitteita ilmaisemiin 
lausumiin ja käsitteisiin useampia ydinarvolajeja. 

Toinenkin arvoanalyyseihin perehtynyt arvotutkija, kasvatustieteen lisensiaatti 
Venla Varis piti niitä luotettavina. Hänen pohdintansa perusteella tarkistin joidenkin 
perustelujen pitävyyttä ja yhdenmukaisuutta. Joidenkin arvolausumien sisällön 
ymmärrykseni oli lisääntynyt asiantuntijahaastatteluissa, joissa olin haastatellut 
kolmea kansanedustajaa ja neljää opetushallinnon virkamiestä. 

Tulkinnasta tulee oikeampi, kun perustan luovat käsitteet on märitelty. Vaikka 
asiakirjoissa käytetään samoja sanoja, tulkinta voi olla erilainen perustavien 
määrittelyjen vuoksi. Ne on analysoiduissa asiakirjoissa otettu huomioon. 

Tapahtumaketjun analysoidut asiakirjat ovat tietyn tapahtumaketjun toisiaan 
seuraavia asiakirjoja. Kaikki olivat hallinnossa määriteltyjä ja sisältävät 
perusopetuksen tavoitteita (arvosisältö). Sivistysvaliokunta perusteli suurelta osin 
käyttämänsä käsitteet. Perusopetuksen tavoitteita määrittäviä asiakirjoja selvittivät 
osaltaan niihin liittyvät oheisasiakirjat. Vaikka niissä ei olisi tavoitteita ja niiden 
arvosisältöä selvitetty, ne antoivat analyysiin kokonaisymmärrystä.  

Analyysin kvantifioidussa yhteenvedossa, arvolajien suhteellisessa esiintymisessä, 
on otettu huomioon kaikki luokitusyksiköistä erotellut arvolajit. Jos olisi päädytty 
vain ensisijaisten arvolajien valintaan, suuri osa luokitusyksiköiden sisältämistä 
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arvolajeista olisi jäänyt kokonaan huomiotta, mikä olisi vääristänyt arvolajien 
esiintymistä asiakirjoissa. 

Analysoiduissa tapahtumaketjun neljässä asiakirjassa otoskoko oli yhteensä 225 
luokitusyksikköä (lausumia ja käsitteitä), joista hallituksen esityksessä (HE 86/1997 
vp) 30, sivistysvaliokunnan mietinnössä (SiVM 3/1998 vp) 109, valtioneuvoston 
asetuksessa (1435/2001) 46 ja Opetussuunnitelman perusteissa 2004 40. 
Tutkimuksen keskeiset asiakirjat eli sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 3/1998 
vp) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ovat melko luotettavasti 
vertailtavia; otoksien koot olivat 109 ja 40. Kaikkien asiakirjojen vertailun tulokset 
sen sijaan ovat suuntaa antavia, koska pienimmän otoksen koko oli melko pieni 
(n=30). Kvantitatiivisuutta voi Pietilän (1976) mukaan epäillä myös sen takia, että 
tutkittavat luokitusyksiköt olivat kielellisiä. Tuomi (2003, 119) sen sijaan esittää 
Pattoniin (1990) viitaten, että kvantifiointi tuo uuden, erilaisen näkökulman 
laadullisen aineiston tulkintaan.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeä kysymys on, pystyvätkö toiset tutkijat 
toistamaan arvoanalyysin samanlaisena. Perusolettamuksena on, että ihmiset 
ymmärtävät, tulkitsevat ja ilmaisevat maailmaa eri tavoin. Arvot vaihtelevat myös 
tilassa ja ajassa (Hirsjärvi 1986, 68). Tämän tutkimuksen arvoanalyysi on siinä 
mielessä vaativa, että analysoijan on hallittava sekä Ahlmanin arvotaksonomia että 
opetuslainsäädäntö erilaisine arvopohjineen ja käsitteineen. Analyysit ovat 
kuitenkin suuresti samansuuntaiset, mikäli analysoija perehtyy huolellisesti edellä 
mainittuihin asioihin. Lisäksi suhteelliset arvoesiintymät takaavat suuremman 
varmuuden.  
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7. POHDINTA 

Kasvatustieteellinen intentioni on nostaa keskusteluun nykyisen suomalaisen 
perusopetuksen tavoitteet sekä niiden arvosisältö ja ymmärrettävyys. Kun 
perusopetuksessa hankittava arvopääoma tiedostetaan, voidaan joko kyseenalaistaa 
tai vahvistaa voimassa olevia valintoja. Tätä voidaan edistää kehittämällä 
arvoanalyysimenetelmiä. Tässä tutkimuksessa on kehitetty alustava 
arvoanalyysimenetelmä. 

Tutkimuksessa arvot rajattiin suomalaisen perusopetuksen tavoitteisiin, niiden 
arvosisältöön; siihen mihin opetuksella pyritään. Arvo-käsitettä on käytetty 
Ahlmanin (1976/1939) mukaan kuvaamaan sitä, minkä toteuttamista varten jokin 
viime kädessä on tai tapahtuu. Tutkimuksessa on kuvattu vuosien 1993 ja 2004 
välisen ajan perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen tapahtumaketju vastaamaan 
ensimmäisen tutkimustehtävän osaan, joka muodostaa tutkimuksen juonen 
(perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen kuvaus suomalaisessa yhteiskunnassa 
poliittisten päättäjien päätöksenteossa ja viranomaisten valmistelussa 9.9.1993–
16.1.2004), jotta sitä tarkastellen voi joko pyrkiä vahvistamaan tai 
kyseenalaistamaan perusopetuksen eri asiakirjoihin kirjattuja tavoitteita ja niiden 
määrittymiseen liittyviä menettelytapoja. Tapahtumaketjuun sisältyivät eduskunnan 
välillisesti hyväksymät sivistysvaliokunnan määrittämät tavoitteet ja 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 tavoitteet; niiden vertailu on 
keskeinen tutkimustulos ja vastaus ensimmäisen tutkimustehtävän 
tutkimuskysymykseen.  

Tarkastelen tässä yhteydessä tutkimuksen nostamia kysymyksiä. Varsinaisia 
tutkimustuloksia ja niiden luotettavuutta tarkastelin edellisissä luvuissa.  

Julkisen hallinnon tehtäviin kuuluvat muun muassa hyvinvointitehtävät, joihin 
luetaan myös opetus, tiede ja kulttuuri. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin 
(lainalaisuus) ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (laki-
sidonnaisuus) (Perustuslaki 2 § 3 mom.; Saraviita 2000, 571). Valtioneuvoston 
periaatepäätöksellä valtion henkilöstöpolitiikan linjasta vuodelta 2001 valtiolle 
työnantajana asetettiin tavoitteeksi, että julkinen toiminta on Suomessa 
arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista. Muun muassa tarpeellisen asiakirja-
aineiston käyttäminen valmistelussa ja päätösten perusteleminen lakeihin ja muihin 
säädöksiin vedoten on sitä laatua ja vahvaa asiantuntemusta, jota virkamiehiltä 
edellytetään ja joka on lainvalmistelutyössä ja päätöksen valmistelussa 
huolellisuutta. (Valtionhallinnon käsikirja 2005, 10.) Tämän tutkimuksen mukaan 
näyttää siltä, että sosiaalisen todellisuuden sanallinen rakentaminen sekä 
valtioneuvoston asetuksessa (1435/2001) että Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (2004) on osittain ohentunut siitä, mitä lainsäätäjä on tahtonut. 
Valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet näyttävät 
tulleen osittain puutteellisesti määritellyiksi pelkästään hallituksen esityksen 
pohjalta. Ajatuksena lienee ollut se hallituksen esityksessä todettu, että arvot 
painottuvat ja muuttuvat yhteiskunnan kehityksen mukana. Sivistysvaliokunta 
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kuitenkin muutti hallituksen esityksen perusopetuksen tavoitepykälän (2 §) muodon 
ja tarkensi sen perusteluita. Eduskunta hyväksyi perusopetuslain 
sivistysvaliokunnan esittämässä muodossa.  

Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ilmaisevien käsitteiden avaamattomuus 
näyttäytyy pyrkimyksenä neutraaliuteen, joka ihmisten kanssakäymisessä ei ole 
kuitenkaan mahdollista. Kun käsitteiden sisältöä ei ole avattu, käsitteet voidaan 
myös tulkita eri tavoin kulttuurisesta taustasta riippuen. Niistä asiakirjoista, joissa 
perusopetuksen tavoitteista päätettiin, muissa kuin sivistysvaliokunnan mietinnössä 
(SiVM 3/1998 vp), näkyi asioiden ja käsitteiden määrittelemättömyys. Tällainen 
kirjoitustapa antaa kyseenalaista ja kontrolloimatonta valtaa. Silloin kun selkeä 
yhteinen ymmärrys puuttuu, arvopohja määräytyy kulloiseenkin kontekstiin 
osallistuvien näkemyksestä siitä, mitä asioilla ja asiantiloilla on tarkoitettu. Jääkö 
laille tällöin se arvo, joka sille kuuluu? Näyttää siltä, että lainsäätäjän tahto 
himmenee. Kuitenkin sen tulisi kirkastua viranomaisen toimesta. Opetus-
suunnitelman perusteiden tavoitteet (arvosisältöineen) ovat määrittyneet 
suomalaisessa kulttuuriympäristössä ja saaneet vaikutteita muista kulttuureista (ja 
tulevat saamaan yhä enemmän). Keskeisenä vaikuttajana tulee kuitenkin olla 
lainsäädäntö.  

Olisi tarpeen vielä juridisin tutkimusmenetelmin täsmentää sivistysvaliokunnan 
mietinnön sivuuttamisen oikeutusta alempitasoisia säädöksiä määritettäessä samoin 
kuin opetussuunnitelman sisältöä ja siihen liittyvää toimivaltaa. Mielenkiintoinen 
tutkimuksen aihe olisi myös esimerkiksi opetussuunnitelman perusteiden 
määrittymisen eri versioihin tehtyjen muutosten perustelut. 

Kun kulttuuri muuttuu, sen eetos muuttuu ja sitä voidaan jossain määrin luonnehtia 
antamalla arvojen asteikolle kaavamainen luonne (Ahlman 1979/1939, 100). 
Nykyisten opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa ensisijaisia arvoja 
painokertoimella kaksi painottaen suhteellisesti eniten esiintyy tiedollisia, 
sosiaalisia, oikeus- ja eettisiä arvoja. Nykypäivän mediassa korosteisina esiintyvät 
vitaaliset ja hedoniset arvot painottuvat opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa 
vähän ja uskonnolliset arvot vähiten.  

Koska kasvatus on tavoitteellista toimintaa, siihen liittyvät arvot. Kansalaisten 
oikeusturva ja etu edellyttävät perusopetuksen tavoitteiden ja niiden sisältämien 
arvojen avointa määrittelyä. Minimivaatimuksena voi demokratiassa pitää sitä, että 
kansalaisten tulee tietää, mihin opetuksella ja siihen liittyvällä kasvatuksella 
pyritään. Näennäinen tietäminen synnyttää uskomuksia. Opetuksen tulee olla 
tasolla, jolla lapsi kykenee ymmärtämään ilmiön ja ilmiöt. Esitän, että suomalaisen 
perusopetuksen arvoperustan lause opetuksen poliittisesta sitoutumattomuudesta ja 
uskonnollisesta tunnustuksettomuudesta muotoillaan esimerkiksi seuraavalla 
tavalla:  

Perusopetus on aatteellisesti sitoutunut ihmisarvon loukkaamattomuuteen ja 
demokratiaan antiikin ja kristinuskon kulttuuriperinteen mukaisesti. 
Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus selkeyttää opetettavien tiedollisten 
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järjestelmien maailmankatsomuksellisia sitoutumuksia ja kehittää oppilaiden 
kriittistä arviointikykyä. (Puolimatka, Rauhala, Tepora & Jankko 2003.)  

Oppilaan valinnanvapauden tulee implikoida myös koulun kasvatustavoitteiden 
vastaisten arvovalintojen oikeutuksen tunnustamista. Tarkoituksen tulee olla 
oppilaiden omaehtoisen ajattelun tukeminen. Tällöin joudutaan väistämättä 
kohtaamaan sekä valinnanvapauden ja toisaalta vastuun, että yhteiskunnan, koulun 
ja opettajan kasvatustavoitteiden välisiä ristiriitoja. (Niiden käsitteleminen 
edellyttää kasvattajilta kypsyyttä kohdata lapsen oman vapauden ja vastuun vain 
vähitellen hahmottuvaa ja muodostuvaa kokonaisuutta hienotunteisesti.) (Saari 
1995.) 

 
Perusopetuksen tavoitteiden laatimiseen ilmiön kokonaisuuden oleellisena osana 
liittyy ohjaus. Laitilan (1999) mukaan suomalaisen yleissivistävän koulutuksen 
ohjausratkaisut perustuivat 1980-luvulla siihen, että poliittis-hallinnollisella 
järjestelmällä oli pitkälle oikeus tulkita koulutusratkaisuissa koulutusjärjestelmän 
muiden toimijoiden ja intressitahojen etua. Yhteiskunnalla katsottiin siten olevan 
oikeus säädellä keskusjohtoisen ohjauksen kautta jäsenten elämää; tämä ohjaus oli 
kollektiivista arvo-orientaatiota. Menettely nojasi ajatukseen valtiosta 
koulutuksellisen tasa-arvon takaajana. Desentralisaatio 1990-luvulla mahdollisti 
osallistuvan demokratian toteutumisen ja primaarien asiakkaiden aseman 
korostumisen mutta ei sitä taannut. Uusi opetussuunnitelmajärjestelmä edisti 
opettajien autonomista asemaa oman työn suunnittelijana salliessaan entistä 
suuremman liikkumavaran. (Laitila 1999, 192–195.) Tästä päätösvallan 
hajauttamisesta ja sen ajankohdasta Sahlberg (1996) totesi, että yleensä 
normatiivista kontrollia kiristetään yhteiskunnallisen ja sosiaalisen epävarmuuden 
aikaan. Tuolloin Suomessa tehtiin toisin. (S. 1996, 72–79.) 

Nyt 2000-luvulla on palattu 80-luvulle, kun on vähennetty koulutuksen järjestäjän 
mahdollisuuksia opetussuunnitelmalliseen ohjaukseen. Siirryttäessä vuoden 1994 
valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista vuoden 2004 valtakunnallisiin 
opetussuunnitelman perusteisiin on säännös kokonaisuutena huomattavasti 
tarkentunut. Se tarkoittaa käytännössä valtakunnallisen ohjauksen tiukentumista ja 
viranomaisten vallan kasvua ohjaajana. Tämä on nykytilanteessa yllättävä piirre, 
koska yhteiskunnassa on ollut selkeä suuntaus vallan keskittämisen purkamisesta ja 
demokratian laajentamisesta paikallistasolle. Se on ollut suomalainen erityispiirre, 
johon Euroopan unionin perustuslaissa ollaan pyrkimässä. 

Perusopetuslain säätämisen aikaan sivistysvaliokunta lausui, että koulutuksen 
järjestäjän vapauden ja vastuun lisäys koululainsäädännössä oli hallitukselta 
oikeansuuntainen korostus. Sivistysvaliokunta tähdensi säädösten väljentämisen 
tarkoituksenmukaisuutta koulujen opetustyön uudistamiseksi; monipuoliset ja 
itsenäistävät opiskelutaidot eivät voi kehittyä tiukasti säädellyissä koulutuksen 
rakenteissa. Kouluilla tulee olla mahdollisuus kehittää opetusta paikallisia 
vaatimuksia ja painotuksia sekä oppilaiden tarpeita vastaavaksi. Sivistysvaliokunta 
huomautti kuitenkin samalla, että lainsäädännön väljentämisestä voi olla 
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seurauksena eriarvoistumisen vaara. Valiokunta viittasi Suomen poikkeuksellisen 
pieniin koulujen ja alueiden välisiin eroihin oppimistuloksissa ja totesi 
valtakunnallisen jatkuvan arvioinnin tärkeäksi oppimisen tuloksellisuuden 
seurannassa. (SiVM 3/1998 vp s. 27–28.) 

Hyväksyessään perusopetuslain muutoksen terveystiedon oppiaineisiin lisäämisen 
yhteydessä (HE 142/2000 vp) eduskunta samalla antoi luvan tiukentaa koulujen 
ohjausta siitä, mitä oli päätetty perusopetuslain hyväksynnän yhteydessä. 
Hallituksen esityksessä todetaan nimittäin valtakunnallisista opetussuunnitelman 
perusteista: ”Kokoamalla opetus selkeämpiin kokonaisuuksiin ja määrittelemällä 
opetuksen tavoitteet valtakunnallisesti nykyistä täsmällisemmin opetusta voitaisiin 
tehostaa” ja ”Opetuksen tavoitteet ja sisällöt määriteltäisiin opetussuunnitelman 
perusteissa koko perusopetuksen osalta nykyistä täsmällisemmin ja, toisin kuin 
nykyisten aihekokonaisuuksien osalta, opetuksen toteuttaminen ei olisi enää 
opetuksen järjestäjän harkinnassa”. 

Gadamer (2004) totesi aikanaan, että koulu on mittava laitos yhteiskunnan yhden-
mukaistamiseksi (s. 97). Samansuuntaisia viestejä nousee nykyisin 
monikulttuurisissa eurooppalaisissa maissa, esimerkkinä tästä valtion puuttuminen 
uskonnollisten asujen ja merkkien käyttöön kouluissa. Opetuksen ohjaavuus ja 
opetuksen ohjaus, valtion puuttuminen kasvatukseen ja toisaalta valtion tuki 
kasvatukseen asettavat yhteiskuntaeettisesti pulmallisia ja monisäikeisiä 
kysymyksiä, sillä yhteiskuntien muutos maailmanlaajuisesti on tuntuvaa. 
Murgatroyd (2010) väittääkin tutkimusten pohjalta seuraavaa. Emme voi otaksua 
nykyisten vaativien ratkaisujen keskellä, että ”tekemällä kuten tähänkin asti, mutta 
hiukan paremmin ja tehokkaammin” riittäisi tuottamaan tuloksia. Hän päätyy 
siihen, että nyt on mielikuvituksellisen muutosrohkeuden aika. Koulujen 
opetussuunnitelmien tulee tukea tätä kehitystä ja tarkastella oppimista 
prosessinomaisena. Kouluista pitää kehittää oppimaan oppimisen transformatiivisia 
paikkoja, 21. vuosisadan työpaikkoja vastuullisina todellisen maailman muutoksiin 
vuosisadan edellyttämine yhteiskuntapohjaisine taitoineen. Näihin sisältyvät tiedon 
käsittelytaitojen lisäksi muun muassa tunneäly, sosiaaliset taidot sekä 
osallistuminen oman oppimisen suunnitteluun ja arviointiin.  Koulut eivät saisi 
matkia toinen toistaan, vaan pyrkiä luovuuteen – todellisesta elämästä suurine 
ongelmineen nouseva suunnittelu, innovaatiot ja kriittinen ajattelu keskiössä. 
Murgatroyd vaatii siis luopumista koulujen yhdenmukaistamisesta.  

Opetussuunnitelman perusteissa perusopetuksen tehtävänä on tässä 
yhdenmukaistamisen mielessä kyseenalainen ilmaus ”antaa yhteiskunnalle väline 
kehittää sivistyksellistä pääomaa”. Tässä tutkimuksessa käsitellyn ajanjakson 
jälkeisessä selonteossaan hallitus pitää tärkeänä sitä, että koulutuksen järjestäjien 
opetussuunnitelmallista ohjausta tiukennetaan ja siten rajataan koulutuksen 
järjestäjien vapautta suunnitella opetusta. Tähän on päädytty, vaikka suomalaisen 
perusopetuksen päättävän ikäluokan oppimistulosten on todettu edelleen toteuttavan 
tasa-arvovaatimuksia kansainvälisesti korkeatasoisesti. Valtioneuvoston selonteossa 
todetaan tarkemmin perustelematta (VNS 4/2006, 27): ”Uudistetut esiopetuksen, 
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perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet parantavat 
oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oikeusturvaa.” Selonteossa 
viitattaneen opetussuunnitelmien perusteiden tarkasti määriteltyyn tietomäärään ja 
määriteltyyn tietotasoon. Ne on helppo todentaa, mutta huomiotta jää se, että tiedon 
määrä oppimisessa ei ole ratkaisevaa. Tärkeämpää olisi oppia löytämään ja 
hyödyntämään tietoja, jotka kaiken aikaa täsmentyvät ja muuttuvat. Tiedollisesti 
tarkat opetussuunnitelmat palauttavat opetuksen tason takaisin menneeseen 1970-
lukuun (Jyväskylän yliopiston lausunto 2003), jolloin tietoa ajateltiin voitavan 
”kaataa oppilaaseen”. Nykyinen käsitys oppimisesta edellyttäisi 
opetussuunnitelmia, joissa pyritään kokonaisvaltaiseen oppilaan prosessinomaiseen 
kehittymiseen. Tiedot, asenteet ja arvot ymmärretään ja sisäistetään aistien, 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja toiminnan avulla ja siten saadaan samalla tietoa, 
miten ja mihin opittua voi käyttää. Opittu tulisi todentaa uudenlaisin testein. 
Sivistysvaliokunta painotti tietoa tärkeämmäksi tiedon hallintaa ja käyttöä kaikkien 
suomalaisten henkiseksi pääomaksi ja osaamiseksi (SiVM 1998 vp s. 18–19).  

Esittämäni kysymykset ”Kuka voi ja kenelle kuuluu määritellä lapsen etu ja lasten 
oikeudet koulupolitiikassa?” ja ”Kuka vastaa yhteiskunnallisista seurauksista?” 
liittyvät toisiinsa – on kyse oikeudesta ja vastuusta. Ennen oppivelvollisuuden 
hyväksymistä käytiin Suomessa eri intressiryhmien tavoitteiden välillä pitkä 
keskustelu. Oppivelvollisuuden säätämiseen johtanut varsinainen koulutuspoliit-
tinen päätöksentekoprosessi oli alkanut 1890-luvulla, ja oppivelvollisuuslaki 
hyväksyttiin monien vaiheiden jälkeen vuonna 1920 (Takala 1983, 124, 159). Rinne 
(1987, 98–99) pohtii peruskoulun ja opetussuunnitelman synnyn liittyvän valtion 
lisääntyvään puuttumiseen perheiden kasvatusoikeuksiin. Samalla vanhemmat 
kuitenkin turvaavat lastensa kansalaiskelpoisuuden ja aseman yhteiskunnassa. 
Kuitenkin jo Montesquie ja Rousseau asettivat vanhan hierarkkisen 
hallintarakenteen kyseenalaiseksi ja vaativat, että hallittujen pitää päästä 
vaikuttamaan heitä itseään koskevissa asioissa ja olemaan tasaveroisia poliittisia 
päätöksentekijöitä hallitsevien kanssa. Lapsen huomioon ottaminen nousi esille 
Deweyn pohtiessa viime vuosisadan alussa lapsen ja opetussuunnitelman välisiä 
eroja. Hän totesi ensinnäkin, että on suuri ero lapsen vielä kapean maailman ja 
persoonattoman opetussuunnitelman loputtomasti laajenevan tilan ja ajan maailman 
välillä. Toinen ero, johon on vaikea löytää sopusointu, on lapsen elämän 
yksinkertainen kokosydämisyys ja opetussuunnitelman lokeroituneisuus. 
Kolmantena erona Dewey mainitsee lapsen elämän käytännönläheiset ja tunteisiin 
liittyvät siteet ja opetussuunnitelman luokittelun ja konstruktion abstraktit 
periaatteet. Kuinka kauhea kohtalo olisi hallita kaikki mahdollinen tieto ja kadottaa 
itsensä! Tämä pätee sekä kasvatuksessa että uskonnossa. Näistä aineksista nousevat 
ristiriidat eri kasvatustieteellisillä sektoreilla. (Dewey 1902, 11–13.) Nyt päättyneen 
vuosisadan lopulla Bergström (1997, 176) on todennut kriittisesti, että aikuisten 
yhteiskunnan tarpeet ovat ehkä ratkaisevampia ja että ne tyydytetään lasten elämän 
kustannuksella. 
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Kansainvälistyneessä demokraattisessa yhteiskunnassa erilaisia arvoja kantavien 
ihmisten arvopäämäärien valitsemisessa ovat keskeisiä ne prosessit, joiden 
tuloksena kasvatuksen arvopäämäärät asetetaan tai tulisi asettaa. Keskeistä on myös 
se, keiden intressit tällöin ovat kyseessä – opettajien, vanhempien, viranomaisten, 
koulutuksen järjestäjien vai yhteiskunnan (Takala 1976a, 24). Erilaisten ryhmien ja 
yksilöiden näkökulmien esiintulo julkisessa keskustelussa on mahdotonta ilman 
kansalaisten perusoikeuksia, kuten omantunnon- ja sananvapautta. 
Yksilönoikeuksista tinkiminen ei lisää kansanvallan moninaisuutta, tasa-arvoisuutta 
eikä demokraattisuutta, vaikka kaikkien kansalaisten näkökulmia ei voi sisällyttää 
edustuksellisen demokratian päätöksentekoon. (Masso 2006.) 

Ruus (2002) on tehnyt johtopäätöksen, että historiallisissa käännekohdissa 
yhteiskunnalliset olosuhteet tuottavat tilanteita, joissa yhteiskunnan arvot ja normit 
eivät toimi tarpeeksi hyvin tai toimivat vain osittain riittävällä tavalla. Yhteiskunnan 
erilaisten ryhmien arvoilta puuttuu tällöin yhteinen ulottuvuus, joka estää erilaisia 
arvoja kantavien ryhmien yhteisen toiminnan. Tällainen haaste joko jakaa tai 
yhdistää yhteiskuntaa. Yhteiskunnan erillään olevat ryhmät voivat löytää yhteisen 
ulottuvuuden, jos onnistutaan määrittelemään erilaisia arvoja edustaville ryhmille 
yhteinen arvojen ulottuvuus luomalla uusi arvo- ja normijärjestelmä. Kysymykseksi 
nouseekin se, voivatko ihmiset löytää vastauksen haasteeseen eli sellaisen uuden 
arvo- ja normijärjestelmän, joka yhdistäisi nämä yhteiskunnan erillään olevat 
ryhmät.   

Takalan (1976a, 40–42) mukaan valtakunnallisen tason tavoitteet tulee asettaa 
yhteiskuntademokratian puitteissa ja kansanvallan toteutumisen kannalta on 
huomioitava päätöksentekoon osallistuvat ryhmät. Takala esittää kokeiluohjelmien 
perusteella laadittavaksi valtakunnallisen kasvatusohjelman. Sen laatimisessa on 
hänen kokemuksensa perusteella huomioon otettava seuraavat neljä näkökohtaa, 
jotka pätevät myös perusopetuksen tavoitteiden määrittymisessä. Ensinnäkin 
kasvattajien, jotka toteuttavat kasvatusta, tulisi voida vaikuttaa ohjelmaan; näitä 
ovat opettajat, lasten vanhemmat sekä pedagogiset, kehityspsykologiset että 
oppimispsykologiset asiantuntijat. Toiseksi koulutuksen tuottama ”tiedon ja 
ajattelun traditio” eli se, minkälaisen psykologisen tiedon ja pedagogisen ajattelun 
varaan kasvatus- ja opetusohjelma on rakennettu, pitäisi pyrkiä tuomaan julki. 
Kolmanneksi kasvattajan (huomautus: kasvattaja tarkoittaa opettajaa) oma 
käyttötieto tulisi kuvata riittävän yksityiskohtaisesti eli kuvata käytännön toiminnan 
tilanteet, toiminnat ja vuorovaikutus, sillä sosiaalinen kasvatus tapahtuu suurelta 
osin kasvattajan itsensä sisäistämien arvojen, tietojen ja taitojen varassa 
jokapäiväisessä elämässä toistuvien toimintojen ja tilanteiden puitteissa. Ja 
neljänneksi kasvattajan toimintaan vaikuttava ”kasvatuksellisen tiedon varasto” eli 
psykologinen ja pedagoginen ajattelu, jonka kasvattaja on omaksunut, pitäisi pyrkiä 
tuomaan julkiseksi, jotta selviäisi, onko kasvatuksen tavoitteenasettelu tukevalla 
psykologisella perustalla. (Huomautus: Edellä mainittu asia voidaan ottaa huomioon 
opettajien koulutuksessa.) 
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Nuoren identiteettiä, maailmankuvaa, itsetuntoa ja arvoja muovaavasta ja siten 
kansalaisen ja kansakunnan elämään ja toimintoihin vaikuttavasta 
suurimerkityksisestä asiasta, opetuksen periaatteellisista linjauksista, kuten sen 
kulttuurisesta ja arvosisällöstä päättäminen, kuuluu eduskunnalle parlamentaarisiin 
päätöksiin, jolloin tehdään demokratian mukainen enemmistöpäätös. Tutkimuksin 
on tosin todettu jo pelkän koulutusmäärän vaikutus itsetuntoon. Mitä enemmän 
henkilöllä on koulutusta, sitä parempi on hänen itsetuntonsa (Jaari 2004, 17). Ei 
virkamiesryhmä, ei edes valtioneuvosto, joka edustaa vain osaa kansan valitsemasta 
eduskunnasta ja joka vaihtuu nelivuosittain, ole mielestäni yhteiskuntaeettisesti 
oikeutettu valmistelemaan tai tekemään sellaisia päätöksiä kuin perusopetuksen 
tavoitteet. Kasvatustavoitteiden määrittely ei ole puoluepolitiikkaa vaan 
asiantuntijoitten valmistelemaa pitkän tähtäimen suunnittelua, jossa Suomi on 
kansainvälisin sopimuksin sitoutunut tavoittelemaan lapsen etua. 

Arvot ovat arvoja vasta, kun niihin sitoudutaan. Otan esimerkin kasvattamisesta 
rehellisyyteen, jota ei ole nykyisen suomalaisen opetussuunnitelman perusteiden 
arvopohjassa erillisenä arvona korostettu. Lapsen kehityksen turvaamiseksi 
kasvatuksen arvojen tulisi ymmärrettävästi olla suhteellisen pysyviä. Jos valitaan 
kasvatuksen ja opetuksen arvoksi esimerkiksi rehellisyys ja opetetaan lasta siihen, 
se kertoo kasvattajan etiikasta (etiikka tällöin = ihmisen käyttäytyminen ja sen 
arvostus) todennäköisesti sen, että kasvattaja arvostaa rehellisyyttä ja sulkee pois 
epärehellisyyden arvostuksen. Mutta jos kasvattaja tai opettaja ei ole 
kasvatuksessaan ja opetuksessaan rehellisyyden arvostamisessa johdonmukainen, 
kasvatettavalle voi muodostua esimerkiksi käsitys, että rehellisyys ei ole 
välttämätöntä kaikissa tilanteissa.  

Arvokysymysten ja erilaisten maailmankatsomuksellisten aineksien pohdinnan 
pitäisi nimenomaan nykyisessä monin tavoin globaalistuvassa maailmassa ja 
maassa olla aktiivisen pohtimisen ja ymmärtämisen asioita. Näiden perusluontoisten 
asioiden pohdinnan tulisi kuulua opetuksen sisältöihin ja kasvatukseen nuorten 
tulevaisuutta ajatellen. Sivistysvaliokunta postuloi, että kouluyhteisön arvoperustan 
määrittäminen luo kouluyhteisölle edellytykset ohjata myös oppilaita heidän omia 
arvojaan ja niistä johtuvia tekojaan koskevaan pohdintaan ja valintoihin järkensä ja 
omantuntonsa perusteella (SiVM 1998 vp s. 17–18). Opetuksen tulisi pyrkiä 
selkeyttämään oppilaan arvoja. Nykyiset oppilaat tulevat opiskelemaan ja 
työskentelemään mahdollisesti ulkomailla, ainakin monikulttuurisessa 
ympäristössä. Voiko lapsi ja nuori ilman perustarpeiden (muun muassa pätemisen, 
onnistumisen, kehittymisen) kokemista oppia kunnioittamaan yksilöllistä 
ihmisarvoa ja edistämään oikeudenmukaisuutta? Suuri tietomäärä ei sitä takaa. 
Näyttää siltä, kuten Bergström (1997, 62) asian ilmaisee, että lapset ja nuoret 
kasvatetaan yksilöiksi, joilla on paljon tietämystä eli irrallista informaatiota, jota he 
käsittelevät enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Puolimatka (1999, 303) 
antaa tähän vastineen esittäessään, että pyrittäessä mielekkääseen kasvatettavien 
yksilöllisen potentiaalin kehitykseen tarvitaan kasvatusta ohjaavat arvot, jotka eivät 
muutu inhimillisten mieltymysten mukaan. Arvojen tarkoitus ei ole vain heijastella 
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erilaisten ihmisten toiveita, haaveita tai mieltymyksiä. Inhimilliset arvot tarvitsevat 
määrittelylleen pohjan. Jos se on hyvinvointi, hyvinvointi täytyy määritellä. Se taas 
edellyttää tietoa ihmisestä, ihmisen elämän tarkoituksesta ja päämäärästä. 
(Puolimatka 2005, 42.)  

Arvokasvatus ei onnistu vain tietoa jakamalla. Opittavia asioita pitää käsitellä 
kokemuksen ja reflektoinnin kautta. Reflektointi on oppimisprosessin olennainen 
osa: reflektoidessaan ihminen tutkii kokemaansa tietoisella tavalla. Se johtaa 
mahdollisesti uudenlaiseen ymmärtämiseen ja toimintaan. Oppiminen ilman 
reflektiota on pinnallista. Esimerkiksi ihmisarvo opitaan kokemuksesta.  

Arvokasvatus ja arvoihin liittyvien asioiden käsittely ei tietenkään voi olla 
pakkosyöttöä. Pakkosyöttäminen on ihmisarvoa vastaan. Ihmisarvon käsite lähtee 
"itsenäisyydestä", toisin sanoen oman elämän subjektiuden kokemisesta, ei 
objektina olemisesta. Lapsen tulee saada oppia elämään oman elämänsä subjektina 
rakkauden ja hyväksynnän kokemisen kautta ja antamaan tämän kokemuksen 
ymmärtämisen avulla arvo toisillekin (vrt. Pietilä 2003). Toisen ihmisen 
subjektiutta ei saa polkea, emmekä saa asettaa toista ihmistä objektiksemme. Kasvu 
ihmisyyteen on arvo sinänsä, kuten sivistysvaliokunta (SiVM 1998, 27 vp) totesi. 

Pieni koululainen ei kykene arvioimaan opetettavan tiedon oikeellisuutta ja 
monipuolisuutta. Opetettava aines tulee tehdä lapsille avoimeksi sitä mukaa kuin he 
ovat siihen valmiita. Lasten ja nuorten tulee voida oppia ymmärtämään erilaisia 
maailmankatsomuksellisia ja ideologisia sitoumuksia erityisesti nykyisessä monien 
kulttuurien edustajien asuttamissa yhteisöissä. 

Globaalisti lähentyvässä maailmassa on suomalaisten kuten muidenkin 
yhteiskuntien jäsenten tärkeää oppia ymmärtämään toisiaan ja toistensa ajattelua; 
tarvitaan sosiokulttuurista osaamista. Siihen kuuluu kulttuuriymmärrystä, joka 
tietysti alkaa oman kulttuurin ja historian ymmärtämisestä (vrt. Hirsjärvi 1998; 
Komulainen 2007; Sivistysvaliokunta 2002; Varis 2007). Suomalaisuuden juuret 
ovat kristillis-eettisessä perinnössä. Kansallinen perinne voi nykyisessä 
yhteiskunnallisessa muutosvauhdissa jäädä huomiotta tai tiedostamatta eikä sitä 
silloin osata vaalia. Esitän fiktiivisen esimerkin sellaisen uskonnollisen koulun 
perustamisen mahdollisuudesta Suomeen, jossa arvoperustassa todettaisiin tyttöjen 
tai naisten olevan alempiarvoisessa eli alistetussa asemassa. Suomi, jossa naiset 
saivat ensimmäisinä maailmassa äänioikeuden, ei hyväksyisi nykyisen tasa-arvoon 
pohjautuvan lainsäädäntönsä takia kyseistä perustamismahdollisuutta. Sukupuolten 
välinen tasa-arvokin on kristillis-eettistä perintöämme, joka on ajan kuluessa 
himmentynyt, emmekä enää perustele tasa-arvoa ideologisin perustein vaan 
vakiintuneen käytännön mukaisin tai juridisin perustein.  

Moniarvoisessa yhteiskunnassa ei ole lainkaan selvää, minkä teorian tai 
ajatussuunnan mukainen sosiaalinen vastuullisuus on kasvatuksen taustalla. 
Suomen eduskunnan sivistysvaliokunta linjasi lausunnossaan vuonna 1998 
kansakunnan arvoiksi muun muassa humanismin ja kristillisyyden perinteet. 
Humanistinen perinne kristilliseen perinteeseen liitettynä yhtä hyvin kuin 
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kristillinen perinne humanistiseen liitettynä antavat opetukselle suunnan. Edellä 
olevasta nousee myös kysymys, mahdollistavatko nämä arvot esimerkiksi muiden 
uskontojen kuin kristilliseen perinteeseen liittyvien koulujen perustamisen. 

Voidaanko yhteistä arvopohjaa ajatellakaan monia erilaisia arvoja ja 
maailmankuvia omaksuneiden ihmisten kesken? Kaikilta osin yhteistä arvopohjaa 
ei voi peruskoulussa toteuttaa. Se lienee ollut myös yksi vaikutin Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2004 arvopohja- ja tehtävälukujen kirjoitustapaan. 
Erilaisia arvomaailmoja on vaikea, tietyissä tapauksissa mahdoton, sovittaa yhteen. 
Demokratian pelisäännöin voimme kuitenkin säätää ne arvot, joita pidetään 
koulutuksen tavoitteina, kuten on tehty vuonna 1998. Sivistysvaliokunnan esittämät 
arvot eivät vain ole tulleet julki. Kansallisesti voidaan ja tuleekin säätää se, 
minkälaisten arvojen perusteella päätökset esimerkiksi oikeudenmukaisuutta 
vaativissa tilanteissa tehdään, kuten fiktiivisessä esimerkissä naisten ja tyttöjen 
syrjimisestä esitin. Esimerkiksi anarkistisia arvoja sisältäviä maailmankatsomuksia 
emme voi kuitenkaan tasa-arvoisina käsitellä. Turvallinen tapa kasvaa ja kasvattaa 
on kaikille arvioinneille avoin kasvuympäristö. 

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämistä ja ennakointia koskevan 
hankkeen (OPEPRO) tuloksia pohtiessaan Turunen toteaa kasvatusotteen 
heikentymisen syyksi sekä vanhemmuuteen liittyvät muutokset (sosiaaliset ja 
taloudelliset ongelmat sekä elämäntavan muutokset) että ideologiset paineet 
(yksipuolisesti ymmärretyn moniarvoisuuden ja virheellisen ihmiskäsityksen). Hän 
perää ihmistieteiden vastuuta vajavaiseen kasvatusnäkemykseen. (Turunen 2000, 
21.)  

Koulutuksen sivistystehtävän määrittämisessä on kyse arvojen priorisoinnista, 
koska koulukasvatuksella on muun muassa ajalliset rajat. Rajoja asettavat myös 
erilaisten eturyhmien saavuttamat edut ja intressit sekä aikakauden haasteet ja 
tarpeet. Suomalaisen koulutuspolitiikan perusarvo on tasa-arvo, joka korostaa 
opetussuunnitelman perusteissa oikeusarvojen painottumista. Suomalainen 
koulutuspolitiikka keskittyy siihen, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet 
koulutukseen ja siten yhdenvertaiset jatko-opintomahdollisuudet riippumatta 
sosiaalisesta taustasta tai muista olosuhteista. Eurooppalaisia arvoja etsittäessä on 
Delorsin komitea (1996) nimennyt niitä neljä: tietämään oppimisen tukipilari (laaja 
yleissivistys, mahdollisuus perehtyä syvällisesti johonkin alueeseen ja tiedonhalu), 
tekemään oppimisen tukipilari (ammattitaito), yhdessä elämiseen oppimisen 
tukipilari (keskinäinen riippuvuus, historian tuntemus ja monikulttuurisuus) ja 
olemaan oppimisen tukipilari (itsenäisyys, arvostelukyky ja vastuullisuus) 
(Hirsjärvi 1998, 172). Gewirtzin ja Cribbin (2010) vastaus eurooppalaisen 
koulutuksen monikulttuurisuuskysymyksiin tänä päivänä on se, että kehitetään 
poliittisten prosessien ja vaikutusten empiirisiä kuvauksia ja teoreettisesti 
täsmällisiä selityksiä. Niiden avulla pystytään tunnistamaan, tukemaan tai 
heikentämään erilaisia koulutuspolitiikkaa ja käytäntöjä koskevia kulttuuri-
identiteetti-kysymyksiä, jotka ovat olleet synnyttämässä koulutuksellista tai 
sosiaalista eriarvoisuutta. 
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Jokainen luo oman arvomaailmansa, mutta kaikki me saamme vaikutteet 
ympäristöstämme. Ne vaikutteet, joita lapselle pienestä pitäen sallitaan ja annetaan 
muovaavat hänen maailmankuvaansa. Tiedämme omasta kokemuksestamme, 
kuinka vaikeaa ja kivuliasta on muuttaa omia periaatteitaan ja käsityksiään, jotka on 
vuosien aikana omaksunut ja rakentanut. Mutta minkälainen on tulevaisuuden 
ihminen, muuttaako hän valintojaan tilanteiden mukaan? Launosen (2000) ja 
Helven (1998, 199) mukaan elämme jo nyt maailmassa, jossa ei ole selkeitä 
ydinarvoja, vaan on toistensa kanssa kilpailevia arvoja, irrallisia ihanneluetteloja, 
joista ihmiset valitsevat omien individualististen tarpeidensa mukaan omansa. Ehkä 
näin tulee käymään, jos arvopohjana on oma etu, hyöty tai onni.  

”…vaan lapsen tulee antaa aidosti kasvaa” -ilmaisu on avara, mutta tiedämme 
psykologisen ja kasvatustieteellisen tiedon perusteella lapsen kehityksen kulkevan 
niin, että lapsi pystyy vasta tietyn iän ylitettyään ymmärtämään abstrakteja 
käsitteitä, ja kuitenkin hän siihen mennessä oppii muun muassa mallista, siis 
matkimalla. Kysymys on myös siitä, kuka saa valita, ketä ja mitä matkitaan ja mitä 
juuri tässä tärkeimmässä kehitysvaiheessa opetetaan ja kuka opettaa? Valinnan 
tekeminen on suomalaisessa yhteiskunnassa vanhempien tehtävä. Siihen on 
sitouduttu kansainvälisin sopimuksin. Viime vuosien suomalainen 
koulutuspolitiikka ei ole suosinut maailmankatsomuksellisten eikä erilaisiin 
kasvatusopillisiin järjestelmiin perustuvien koulujen perustamista, vaikka 
vanhemmat olisivat tahtoneet. Se on kuitenkin yksi tapa mahdollistaa vanhempien 
haluaman koulutuksen laatu ja tullee entistä ajankohtaisemmaksi erilaisuuden 
lisääntyessä. Näin näyttäisi tapahtuneen esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Opetuksen 
taso ei perustettavissa kouluissa laske, mikäli niihin vaaditaan (kuten tähänkin asti 
on vaadittu) pätevä opettajakunta. Sen takaa suomalainen opettajankoulutus. Mutta 
säilyykö näin riittävän yhtenäinen kulttuuri? 

Koulu on mielletty pääasiassa tiedollisen oppimisen paikaksi ja vieläkin mitataan 
pääosin oppimistuloksia, vaikka esimerkiksi sivistysvaliokunta on useaan otteeseen 
edellyttänyt perusopetuslain 2 §:n mukaisten kasvatustavoitteiden arvioimista. 
Turunen (2000, 33) toteaa, että opettajat kaipaisivat jonkinlaista perustavaa 
näkemystä siitä, mikä on olennaista ihmisen elämässä, kokemuksessa ja 
kehityksessä. Opettajan pitäisi keskittyä oppilaaseen, ei tietoon. Oleellista on lapsen 
persoonallisuuden monipuolinen kasvu. Kaikessa opetuksessa tulee huomioida 
lapsen kasvu ja kehitys. Opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki, 
kasvu ja kehitys sekä lapsen elämänkulku, kuten Niskanen (1996a) toteaa. 

Tasapainoisen sivistyspääoman takaamisessa ja välittämisessä perusopetuksella on 
suuriarvoinen tehtävä. Sivistyksestä ja sivistyskoulusta käytiin sekä perusopetuslain 
että uskonnonvapauslain säätämisen yhteydessä keskustelua. Siitä olkoon 
esimerkkinä koulutuksen keskeisen toimijan, sivistysvaliokunnan lausunto (SiVL 
14/2002):  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuudessa katsomusaineiden 
(lisäykseni: useimpien opetettavien aineiden) opetuksen haasteita ovat 
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kansainvälistymisen mukanaan tuomat monikulttuurisuuden ongelmat ja 
mahdollisuudet. Eri yhteiskuntajärjestelmien rakentava vuorovaikutus perustuu 
kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen, jossa arvokysymykset ovat viime kädessä 
ratkaisevia. Tämä tarkoittaa sitä, että arvokasvatuksessa ei enää suvaitsevaisuuteen 
kasvattaminen riitä vaan syvemmän kulttuurisen vuoropuhelun edellytyksenä on 
oman uskonto- ja kulttuuriperinteen entistä parempi tuntemus. Menestyksellinen 
monikulttuurinen vuorovaikutus ei onnistu ilman kansallisen ja kristillisen 
perinteemme hyvää tuntemusta ja ymmärtämistä. Valiokunta pitää välttämättömänä 
näiden haasteiden huomioon ottamista niin opetussuunnitelman perusteissa kuin 
opetussuunnitelmatyössä. 

 
Sivistysvaliokunta määritteli vuonna 1998 sivistykseen kuuluviksi tiedolliset 
valmiudet, eettisen ja esteettisen herkkyyden, kehittyneen tunne-elämän, 
havainnoimisen ja kommunikoinnin taidot, työnteossa tarpeelliset perustaidot ja 
taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä (SiVM 3/1998 vp s. 18), ja sen arvopohjaksi se 
määritti humanistisen ja kristillisen perinteen, kodin arvostamisen, työn 
kunnioittamisen, suvaitsevaisuuden ja kansainvälisyyden (SiVM 3/1998 vp s. 17). 
Valiokunta totesi määrittämiensä kansallisten arvojen olevan kestäviä vielä uudella 
vuosituhannella. Pohdin tätä lopuksi suomalaisen sivistysstrategisen ajattelun 
keskeisen kehittäjän, professori Lehtisalon (2002, 144–154) ajatuksin ja vertaan 
niitä sivistysvaliokunnan ajatuksiin.  

Sivistyksen sisällön valiokunta ja Lehtisalo määrittävät monipuolisuudessaan sama-
nsisältöiseksi. ”Sivistys voidaan ymmärtää tietoihin, taitoihin, arvoihin ja asen-
teisiin perustuvana kykynä vastata ajan ja elämisen muutosten haasteisiin. Tällöin 
sivistys merkitsee myös elämäntaitoa, elämänhallintaa”, toteaa Lehtisalo (s. 2005, 
361). Sivistys ilmenee Lehtisalon mukaan käytännössä siinä, miten ihmiset elävät 
toistensa kanssa. Sivistymistä ei voi tapahtua ellei opi oppimaan. Tällaiselle 
elinikäisen oppimisen matkalle oppilaan pitäisi saada sellaiset eväät, jotka eivät 
lopu alkumatkalla. Lehtisalo esittää keskeisiksi opittaviksi asioiksi ihmisten 
keskeisessä elämässä oikean ja väärän, hyvän ja pahan ongelmat. Hyvän ja pahan 
ongelma tulee liittää elävään elämään. Valiokunta korosti samaa kasvulla vahvan 
moraalisen identiteetin omaavaksi kansalaiseksi, jolla on järki, tahto hyvään ja halu 
parantaa sekä itseä että yhteiskuntaa ja asettaa myös rajat itselle.  

Lehtisalon esittämien kolmen perusarvovastinparin, yksilöllisyyden ja 
yhteisöllisyyden, vapauden ja tasa-arvon (oikeudenmukaisuuden) sekä kilpailun ja 
yhteistyön suhteissa tasapainoisuus on sivistyksen, ihmisten hyvinvoinnin avain. 
Vastinparit ovat liikkuneet Lehtisalon mukaan länsimaissa taloudellis-teknologisten 
pitkien syklien myötä laidasta toiseen. Sivistysvaliokunta korosti ensimmäistä 
vastinparia, yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä, samanaikaisesti toimivina (SiVM 
1998 vp s. 28), sitten tasa-arvoa ja sivistystä (s. 28) edistämään edellytyksiä koko 
elämän kestävään kehittymiseen ja myös yhteistyötä sosiaalisten arvojen 
vaalimisella, demokratialla ja keskinäisellä solidaarisuudella mainitsematta 
kilpailua missään. Tosiasiassa kuitenkin perusopetuslain muutokset saavat aikaan 
kilpailua koulujen välille, mikä säteilee kilpailua myös yksilöiden välille 
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(esimerkiksi Ahonen 2003, 193). Valiokunta kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, 
että yksilön persoonallisuuden monipuolista kehitystä tuettaisiin eri tavoin ja 
jokaisesta oppilaasta pidettäisiin huolta muun muassa tarvittavin tukitoimin. 
Jokainen yksilö on opettamisen ytimessä oppijana. Yksilön kasvusta hyvään 
lähimmäisyyteen on kuitenkin mietinnössä lopulta kyse, jolloin hyvän 
lähimmäisyyden voi ymmärtää tasapainoiseksi ihmiseksi kilpailun ja yhteistyön 
samoin vapauden ja tasa-arvon suhteissa. 

Lehtisalo sanoo, että rajoittamaton vapaus ei voi pitkään jatkua ilman oikeuden-
mukaista tasa-arvoa. Vapaus voidaan vangita tasa-arvovaatimuksin. Myös vapaus ja 
tasa-arvo edellyttävät välilleen tasapainon. Yltiöyksilöllisyys syrjäyttää 
itsekeskeisyydellään yhteisöllisyyden ja päinvastoin. Kolmannesta vastinparista, 
kilpailusta ja yhteistyöstä, hän kirjoittaa: ”Ihmisen kasvatuksen ja kasvun 
rakentuminen repivän kilpailun varaan merkitsee myönteistä signaalia kovenevalle 
ilmapiirille. Jos ihminen joutuu kaikkialla kilpailemaan kaikkia vastaan ilman, että 
hänellä on enää edes yhteisöä tukenaan, tunnesiteet heikkenevät ja turvallisuuden 
tunne vähenee.” (2005, 363.) Kilpailu äärimmilleen vietynä tuhoaa. Tarvitaan 
tasapainoa. Ja vaikka totuus, jota näidenkin seikkojen punnitsemisessa tarvitaan, on 
suhteellistunut, se ei tarkoita sitä, ettei totuuteen tulisi kaikin tavoin pyrkiä. 
(Lehtisalo 2005, 361–363.) Vaikka tämä olisi idealismia, ei löydy hyvää syytä olla 
yrittämättä tehdä oikein ja elää hyvin (Airaksista mukaillen 1991, 14). 

Edellä kuvattuun sivistyneeseen ihmisyyteen kasvattamista perusopetuslaki 
(628/1998 2 §) tavoittelee säännöksellään:  

Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-
arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja 
muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.  

 
Perusarvovastinparien edestakaista liikettä ei tarvinne toistaa, jos on riittävästi 
viisautta oppia siitä. Oppiminen tarkoittaa opitun toteuttamista. Sivistysvaliokunnan 
ja Lehtisalon määrittämä sivistys karkaa käsistä, jos valitsemme helpot, 
lyhytnäköiset ratkaisut. Sivistyneeseen ihmisyyteen kasvaminen on suostumista 
keskeneräisyyteen ja tekemään myös niitä valintoja, jotka eivät miellytä. 

Jotta lapsesta kasvaa vahva tietäjä, hänen tulee tiedostaa arvot, joiden perusteella 
hän päättelynsä tekee, ja suunta, johon pyrkii. Tiedostamattomat arvot eivät saisi 
olla ainakaan tietoisen kasvatustoiminnan tavoitteina – eivät ainakaan 
valtakunnallisen opetussuunnitelman valmistelussa (vrt. Hirsjärvi 1975, 4). 
Tutkimuksen epistemologisissa lähtökohdissa jo totesin: ”Koska arvot tajutaan 
tunteella, aistein ja tiedolla, tiedon saaminen niistä on länsimaisen perinteisen 
tieteen käsityksen mukaan ongelmallista. Arvoista aistien, tunteiden ja tiedon 
välityksellä saatu tieto tulkitaan ja arvot sisäistetään. Arvot ilmenevät pyrkimyksinä 
ja toimintoina.” Lasten mutta myös aikuisten arkipäivään liittyvät oleellisesti ja 
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välttämättöminä arvot, tunteet, pyrkimykset ja muu niin sanottu hiljainen tai 
mystinen tieto. Koulukasvatuksessa opetuksen suunnittelun lähtökohdaksi ja 
tavoitteeksi tulee ottaa kokonaisvaltainen ihmisen hyvinvointi, ja sitä tulee entistä 
enemmän ja erilaisista näkökulmista myös tutkimuksen avulla selvittää. Mikä on 
tärkeämpää kuin lapsen kasvun tukeminen?  

Euroopan unionin jäsenmaana kehitämme ja edistämme niin EU:n kuin maammekin 
kansalaisten hyvinvointia tunnistamalla ja tunnustamalla oman kansallisen 
identiteettimme. Osa omaleimaisuuttamme ja vahvuuttamme länsimaisena 
demokratiana ovat perintömme kristillisyyden juuret. Ahlmanin (1976/1939, 26–28) 
mukaan etiikan merkitys korostuu, kun keskenään erilaisia arvoja pannaan 
järjestykseen tai niitä joudutaan vertailemaan keskenään. Tällaisen keskustelun ja 
vertailun aika olisi nyt, kun uusia opetussuunnitelman perusteita jälleen 
suunnitellaan. Valittujen arvojen tiedostaminen ja saattaminen julkiseen 
keskusteluun on myös ajankohtaista. Kasvatustavoitteet pitää pystyä perustelemaan, 
vaikka tehtävä on vaikea. 
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TULOSTEN KOONTI  

Olen kirjoittanut tutkimuksen ”Vuoden 2004 perusopetuksen tavoitteiden 
määrittyminen hallinnon tapahtumaketjussa Suomessa vuosina 1993–2004. 
Tavoitteiden arvosisältö ja ymmärrettävyys” kasvatustieteilijänä ja 
hallintovirkamiehenä kaksikerroksiseksi siten, että tutkimuksen kaksikerroksista 
sisältöä voitaisiin hyödyntää sekä juridisesti (hallinto) että kasvatustieteellisesti 
uusia opetussuunnitelman perusteita valmisteltaessa ja varsinaisessa opetustyössä. 
Kyseessä ei ole siten pelkistetty ongelman asettelu. Väitöskirjassa käsitellessään 
kahta isoa ilmiötä (hallinnon tapahtumaketjua ja arvoja): kasvatuksen tutkimus on 
osa yhteiskunnallis-poliittista käytäntöä, toisaalta tästä käytännöstä riippuvaista ja 
toisaalta siihen vaikuttavaa (legitimoivaa/muuttavaa). Tämä hallinnossa 
tapahtuneen ketjun hallinnollis-juridinen kuvaus on tärkeää myös siksi, että sitä ei 
ole aiemmin historiallisen kehityksen aineistona (juoni) avattu. Kasvatustavoitteista 
päättäminen on oleellisesti myös muihin opetusta koskeviin päätöksiin vaikuttava 
asia. Tärkeitä päättämiseen liittyviä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: miten 
päättäminen tapahtuu, ketkä tavoitteista päättävät ja minkälainen asiantuntemus 
valmistelijoilla ja päättäjillä on.  

Perusopetuksen tavoitteiden määrittyminen hallinnossa noin kymmenen vuoden 
tapahtumaketjussa kuvataan ja eri vaiheiden asiakirjoissa määritettyjä 
perusopetuksen tavoitteita analysoidaan kasvatustieteellisen intention 
näkökulmasta. Analyysin kohteena on tavoitteiden arvosisältö ja 
ymmärrettävyyssisältö merkitysten kautta. Ensimmäinen tutkimustehtävä 
(Perusopetuksen tavoitteiden määrittymisen kuvaus ja päätösasiakirjoihin 
kirjattujen tavoitteiden muuttumisen kronologinen kuvaus suomalaisessa 
yhteiskunnassa poliittisten päättäjien päätöksenteossa ja viranomaisten 
valmistelussa 9.9.1993–16.1.2004 sekä päätösasiakirjoissa ilmaistujen 
perusopetuksen tavoitteiden arvojen ja tavoitteiden merkitysten analysointi) sisältää 
tutkimuskysymyksen: Miten Opetushallituksen 16.1.2004 määrittämät 
perusopetuksen tavoitteet vastaavat eduskunnan sivistysvaliokunnan 4.6.1998 
määrittämiä perusopetuksen tavoitteita?  

Tutkimuksessa käytettiin arvo-käsitettä kuvaamaan ”sitä, minkä toteuttamista 
varten jokin viime kädessä on tai tapahtuu”, kuten Ahlman (1976/1939, 18) arvot 
määrittää pitäen arvoja motiiveina. Ahlmanin teoria ja sen sisältämä luokitus sopii 
myös kulttuuriseen kontekstiin, jollainen koulutustehtävä on. Ahlman erottelee 
arvot hedonisiin, vitaalisiin, esteettisiin, teoreettisiin, uskonnollisiin, sosiaalisiin, 
mahti-, oikeus- ja eettisiin arvoihin. Tutkimuksessa kehitettiin alustava 
arvoanalyysimentelmä. Arvoasiakirjat kvantifioitiin ja niitä vertailtiin keskenään 
arvolajeittain. Hallituksen esitys (86/1997 vp), sivistysvaliokunnan mietintö (3/1998 
vp), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001) ja 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 -asiakirjoissa määritetyt 
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tavoitteet ovat samansuuntaiset arvosisällöiltään. Kyseisten asiakirjojen 
arvoanalyysi osoitti joitakin eroja, mutta ei säännönmukaisia.  

Kasvatustavoitteiden kannalta merkittävä asiakirjojen välinen ero ilmeni 
uskonnollisissa arvoissa. Eduskunnan välillisen hyväksynnän saanut 
sivistysvaliokunnan kansalliseksi arvoksi määrittämä kristillinen perinne 
opetukseen säädettynä arvona ei eksplisiittisesti sisälly valtioneuvoston asetuksen 
(143572001) eikä valtakunnallisten Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2004 arvoperustaan muuten kuin uskonnon opetuksessa. Tällaista 
ratkaisua ei ole mitenkään perusteltu. Sivistysvaliokunnan mietinnön huomiotta 
jättämistä kansallisine arvoineen voi pitää ongelmallisena (ks. perustelut sivuilta 37 
ja 135). Valtioneuvoston asetuksen valmistelussa palattiin hallituksen esityksen (HE 
86/1997 vp) perusteluihin. Näyttää käyneen, kuten edustaja Pulliainen esitti (ks. 
sivu 131, 21. puheenvuoro pöytäkirja 92.1998 vp 3 K ja AK, 17.6.1998) 
perusopetuslain viimeisessä käsittelyssä, että eduskunnasta lähtee vain eduskunnan 
vastaus hallituksen esitykseen ja mietintö, jonka sisältöä tämän lain tulkinnassa 
tulisi lukea, unohdetaan.  

Toisena tutkimustehtävänä oli: ”Perusopetuksen tavoitteita ja opetussuunnitelman 
perusteita koskevien lausumien ja käsitteiden eksplikointi ja sen toteaminen, mitä 
päätöksentekijät eivät ole tutkimuksen empiirisessä lähdeaineistossa eksplikoineet.” 
Käsitteiden sisällöllinen avaamattomuus sekä valtioneuvoston asetuksessa että 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja siitä juontava mahdollisuus 
ymmärtää ne eri tavoin aiheuttavat tulkintavaikeuksia. Käsitteiden sisällöllinen 
avaamattomuus toisaalta mahdollistaa erilaiset tulkintatavat. Näin ollen on tärkeää, 
että lainsäädännön ja sen perusteella annetuissa säädöksissä käytetyt käsitteet ym-
märretään eri tahoilla yhdenmukaisesti. Vaatimus on entistä tärkeämpi, koska 
erilaiset kulttuurit lisääntyvät maassa. Kun käsitteiden sisältöä ei ole avattu, 
käsitteet voidaan myös tulkita eri tavoin kulttuurisesta taustasta riippuen, kuten 
vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa todettiin: ”Kaikki inhimilliset 
ratkaisut ovat perimmältään arvosidonnaisia.” Tavoitteiden hämärtymisen vaara 
uhkaa myös, jos työn perustaa ei tarkasteta normipohjaksi kuuluvasta 
perusopetuslaista siihen liittyvine mietintöineen ja muine valmisteluasiakirjoineen. 
Valtioneuvoston asetusta ja opetussuunnitelman perusteiden valmistelussa näyttäisi 
käyneen näin valmistelevien virkamiesten ja muiden opetussuunnitelmatyöryhmien 
jäsenten toiminnassa. 

Tutkimuksen perusteella voi todeta, että opetuksen arvopohjan, tavoitteita ja 
tehtäviä ilmaisevien käsitteiden sekä lausumien selkeyttäminen ymmärrettävyydel-
tään ja arvosisällöltään olisi tärkeää myös siksi, että edistettäisiin arvo-osaamista.  

Edellä kuvatun perusteella on näyttöä siitä, että Opetushallitus on perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 2004 sivuuttanut osin lainsäätäjän tahdon, kun se 
on häivyttänyt kristillisen kulttuurin ja opetuksen monikulttuurisuudeksi ja 
uskonnolliseksi tunnustuksettomuudeksi. Arvopohjan lauseesta ”oppiaineiden 
opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta” on 
opetussuunnitelmaprosessissa ollut vaikea päättää. Arvopohjan sisältöjen 
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luonnehdinnat vaihtelivat opetuskokeilun 2003–2004 perusteissa, sitä seuraavassa 
versiossa ja Opetushallituksen johtokunnan 16.1.2004 hyväksymässä muodossa. 

Tutkimuksen tuloksena esitetään, että 

1. opetuksen tavoitteet tulee eksplikoida, jotta niiden arvosisältö ja 
ymmärrettävyys ovat tarvittavan yksiselitteisiä ja takaavat myös 
oikeusvarmuuden 

2. käsitteet pitää täsmentää, erityisesti paradigmakäsitteet, lähtien erilaisista 
opetukseen liittyvistä käsitteistä (kuten perusopetus ja opetus ja niiden 
liittyminen kasvatukseen), ihmiskäsityksestä ja persoonallisuudesta 
kasvatusilmiönä kulttuuriin, sivistykseen ja yleissivistykseen. Myös 
sellaiset kasvatustavoitteita ilmaisevat käsitteet kuin tuntemus, valmius, 
taito, tieto ja niin edelleen tulee täsmentää. (Ks. esim. E. A. Niskasen 
teokset.) 

3. määrittelyssä on otettava huomioon, että määritelmät ovat arvosidonnaisia 
siinä mielessä, että ne nostavat tarkastelun kohteiksi tärkeinä pitämiämme 
asioita (Ahlman 1976/1939, 19), mutta myös siinä mielessä, että niiden 
arvosisältö määräytyy valitun arvopohjan perusteella.  
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KOKKUVÕTE JA EDASISED VÄLJAVAATED  

Olen kirjutanud uurimuse ”Põhiõppe eesmärkide määratlemine 2004. aastal 
haldustegevuste sündmuste ahelas aastatel 1993-2004 Soomes. Eesmärkide 
väärtussisu ja mõistetavus” pedagoogikateaduri ja haridusametniku rollis ning minu 
uurimus on sellest tulenevalt kahekihiline, mis võimaldaks rakendada selle sisu nii 
juriidilises mõttes (haldusküsimuste lahendamisel) kui ka pedagoogiliselt 
lähtekohast, õppekava uute aluste välja töötamisel ja otseselt õppetöös. Tegemist ei 
ole pelgalt probleemipüstitusega. Doktoritöös on käsitletud kaht ulatuslikku nähtust 
(haldustoimingute sündmusteahelat ja väärtushinnanguid): kasvatustöö uurimus 
kuulub ühiskondlik-poliitilisse praktikasse, on sellest praktikast sõltuv ja seda ka 
omalt poolt mõjutav (legitimeeriv/korrigeeriv). See haldustegevuses kujunenud 
ahela administratiiv-juriidiline kirjeldus on oluline ka seetõttu, et antud teemat ei 
ole varem ajaloolise arengu materjali (stsenaariumi) kujul avatud. Kasvatuslike 
eesmärkide määratlemine mõjutab otseselt ka muid õpet puudutavaid otsuseid. 
Mõned olulised otsustusprotsessiga kaasnevad küsimused on järgmised: kuidas 
otsustamine toimub, kes eesmärkide üle otsustavad ning milline on otsuste eelnõude 
ettevalmistajate ja lõpliku otsuse formuleerinud isikute kutsealane ettevalmistus.  

Põhiõppe eesmärkide formuleerumist halduses umbes kümmet aastat hõlmavas 
sündmusteahelas kirjeldatakse ja erinevate etappide dokumentides määratletud 
põhiõppe eesmärke analüüsitakse kasvatusteaduste eesmärgi aspektist lähtudes. 
Analüüs keskendub eesmärkide väärtussisule ja mõistetavus-sisule tähenduste 
kaudu. Esimene uurimisülesanne (Põhiõppe eesmärkide määratlemise kirjeldus ja 
otsusedokumentides fikseeritud eesmärkide muutumise kronoloogiline kirjeldus 
soome ühiskonna poliitiliste otsustajate otsustusprotsessis ning ametnike 
ettevalmistustöös 09.09.1993–16.01.2004 ning otsusedokumentides väljendatud 
põhiõppe eesmärkide väärtushinnangute ja eesmärkide tähenduste analüüs) sisaldab 
uurimisküsimust: Kuidas vastavad Soome haridusameti poolt 16.01.2004 
määratletud põhiõppe eesmärgid Eduskunta hariduskomisjoni poolt 04.06.1998 
määratletud põhiõppe eesmärkidele?  

Uurimuses on kasutatud väärtuse mõistet, mis kirjeldab “seda, mille teostumiseks 
miski lõppkokkuvõttes on või toimub”, nagu Ahlman (1976/1939, 18) väärtusi 
määratleb, vaadeldes väärtushinnanguid motiividena. Ahlmani teooria ja selles 
sisalduv liigitus sobib ka koolitusülesande kultuurilisse konteksti. Ahlman jagab 
väärtushinnangud hedonistlikeks, vitaalseteks, esteetilisteks, teoreetilisteks, 
religioosseteks, sotsiaalseteks, võimu, õiguse ja eetilisteks väärtushinnanguteks. 
Uurimuses on välja töötatud esmane väärtushinnangute analüüsimeetod. 
Väärtushinnangute dokumendid kvantifitseeriti ja neid võrreldi omavahel 
väärtushinnangute kaupa. Valitsuse ettepanek (86/1997), hariduskomisjoni 
seisukohavõtt (3/1998), Riiginõukogu määrus põhiõppeseaduses sätestatud õppe 
üleriigiliste eesmärkide ja põhiõppe tundide jaotuse (1435/2001) kohta ning 
dokumentides Põhiõppe õppekava alused 2004 määratletud eesmärgid on oma 
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väärtussisu poolest sarnased. Nimetatud dokumentide väärtusanalüüs tõi välja 
mõnigaid üksikuid, kuid mitte reeglipäraseid erinevusi.  

Kasvatustöö eesmärkide seisukohalt oluline dokumentide vaheline erinevus ilmnes 
religioossetes väärtuses. Eduskunta kaudse heakskiidu saanud hariduskomisjoni 
poolt rahvuslikuks väärtuseks kuulutatud kristlik pärand õppesse kuuluva 
reguleeritud väärtusena ei sisaldu eksplitsiitselt Riiginõukogu määruse (143572001) 
ega üleriigilise Põhiõppe õppekava aluste 2004 väärtusbaasis muus osas kui vaid 
usuõpetuse osana. Sellist lahendust ei ole millegagi põhjendatud. Rahvuslikele 
väärtustele viitava hariduskomisjoni seisukohavõtu tähelepanuta jätmist võib pidada 
probleemseks (vt. põhjendused lehekülgedel 37 ja 135). Riiginõukogu määruse 
ettevalmistamisel pöörduti tagasi valitsuse ettepaneku (HE 86/1997) põhjenduste 
juurde. Näib, et juhtuski nii, nagu rahvasaadik Pulliainen põhiõppe seaduse viimasel 
lugemisel ennustas (vt. lehekülg 131, 21. sõnavõtu protokoll 92.1998 3 K ja AK, 
17.6.1998), et Eduskunta koostab ainult omapoolse vastuse valitsuse ettepanekule ja 
seisukohavõtt, mille sisu tuleks selle seaduse tõlgendamisel lugeda, unustatakse.  

Teine uurimisülesanne oli: ”Põhiõppe eesmärke ja õppekava aluseid puudutavate 
seisukohavõttude ja mõistete eksplitseerimine ja selle tuvastamine, mida otsustajad 
ei ole uurimuse empiirilises allikmaterjalis eksplitseerinud.” Mõistete sisu avamata 
jätmine nii Riiginõukogu määruses kui ka Põhiõppe õppekava alustes 2004 ning 
sellest tulenev mitmeti mõistmise võimalus raskendavad tõlgendamist. Mõistete 
sisu avamata jätmine annab võimaluse erinevate tõlgendusviiside rakendamiseks. 
Seetõttu on oluline, et seadusandluses ja selle põhjal kehtestatud õigusaktides 
kasutatud mõisteid mõistetaks kõikidel tasanditel samal viisil. Nõue on seda 
olulisem, et riiki kandub üha enam erinevaid kultuure. Kui mõistete sisu ei ole 
avatud, on mõisteid võimalik kultuurilisest taustast tulenevalt erineval viisil 
tõlgendada, nagu on mainitud ka 1994. aasta õppekava alustes: ”Kõik inimlikud 
lahendused on oma põhiolemuselt väärtustest lähtuvad.” Eesmärkide ähmastumise 
oht tekib ka siis, kui töö lähtekohti ei vaadelda normibaasi kuuluva põhiõppe ning 
selle juurde kuuluvatest seisukohavõttudest ja muudest ettevalmistavatest 
dokumentidest lähtudes. Riiginõukogu määruse ja õppekava aluste 
ettevalmistamisel on ilmselt just nii ettevalmistustöödega tegelevate ametnike ja 
teiste õppekava töörühmade liikmete tegevuses juhtunud. 

Uurimuse põhjal võib tõdeda, et õppe väärtuspõhja, eesmärke ja ülesandeid 
väljendavate mõistete ning arusaamade selgemaks muutmine on mõistetavuse ja 
väärtussisu seisukohalt oluline ka seetõttu, et nii edendame väärtusharidust.  

Eespool kirjeldatu alusel on olemas tõendusi selle kohta, et Haridusamet on 
põhiõppe õppekava alustes 2004 seadusandja tahtest osalt täiesti mööda läinud, 
ähmastades kristliku kultuuri ja õppe multikultuursuse ja religiooni seisukohalt 
neutraalseks. Väärtuspõhja lausest “õppeainete õpe on poliitiliselt sõltumatu ja 
religioossete tunnusteta” tulenevaid otsuseid on õppekavaprotsessis raske teha. 
Väärtuspõhja sisu iseloomustused varieeruvad katselise õppe 2003-2004 
põhjenduses, sellele järgnevas versioonis ja Haridusameti juhtkonna poolt 
16.01.2004 heaks kiidetud kujul. 
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Uurimuse tulemusena leian, et 

1. õppe eesmärgid tuleb eksplitseerida, et nende väärtussisu ja mõistetavus 
oleksid vajalikul määral ühemõttelised ja tagaksid ka õiguskindluse 

2. mõisteid ja eriti paradigma mõisteid tuleb täpsustada, lähtudes erinevatest 
õppega seotud mõistetest (näiteks põhiõpe ja õpe ning nende seos 
kasvatusega), inimese mõistest ja isiksusest kasvatusnähtusena kultuuris, 
hariduses ja üldhariduses. Ka sellised kasvatuseesmärke väljendavad 
mõisted nagu ainetundmine, valmidus, oskus, teave ja nii edasi vajavad 
täpsustamist. (Vt. nt. E. A. Niskaneni teosed.) 

3. määratlemisel tuleb arvestada, et määratlused on väärtushinnangute seotud 
selles mõttes, et määratlused võtavad vaatluse alla meie poolt oluliseks 
peetud küsimusi (Ahlman 1976/1939, 19), kuid ka selles mõttes, et nende 
väärtussisu kujuneb valitud väärtuspõhja alusel.   
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ELULOOKIRJELDUS 

Nimi    Tuire Anita Kaarina Jankko 
Sünniaeg ja -koht  03.07.1948, Janakkala, Soome 
Kodakondsus   Soome 
 
Hariduskäik 
31.05.1967 Põhiharidus 
  Riiklik sisseastumiseksam, Soome   
 
Kraadid 
15.04. 1970 Sporditeadused (bakalaureus) 
  Jyväskylä Ülikool, Sporditeaduste teaduskond  
14.05.1971 Õpetajakoolituse diplom    
  Normal Lyceum Tamperes 
28.05.1994 Eraldi õpingud nõustamises, 40 ainepunkti 
17.12.1996 Haridusmagister, haridusteadused,  
  Helsinki Ülikool, Soome    
15.06.2000 Litsentsiaat hariduses 
  Jyväskylä Ülikool, Soome    
 
Muud õpingud 
30.10.1990 Vahesertifikaat haridusadministratsioonis 
20.06.1996 Kutsediplom (PD) institutsionaalses   
  juhtimises (40 ainepunkti) 
  Helsinki Ülikool, Vantaa jätkuõppe keskus  
 
Teenistuskäik 
01.09.1969–31.07.1970 Pori linn, Vähärauma segalütseum  
  naiste kehalise kasvatuse, spordi ja tervisehariduse 

õppejõud  
01.08.1971–31.07.1976 Noormarkku omavalitsus, keskkool  
  kehalise kasvatuse ja muusika õpetaja, täiskohaga 
01.08.1972–31.07.1973 Otsola täiskasvanuhariduse instituut, Pori  
   kehalise kasvatuse õpetaja, osalise koormusega 
16.09.1976–30.04.1978 Pori linn, tehnikakolledž  
   naiste kehalise kasvatuse õpetaja, osalise koormusega 
01.08.1977–31.07.1980 Pori linn, Lääne-Pori põhi- ja keskkool  
   täiskohaga õpetaja, muusika ja nõustamine 
01.08.1980–31.07.1981 Pori linn, Lääne-Pori keskkool  
  osalise koormusega muusikaõpetaja (5 h/nd) 
01.08.1982–31.07.1983 Pori linn, Lääne-Pori põhi-ja keskkool  
  täiskohaga õpetaja, kehalise kasvatuse ja 

kodanikuõpetuse õpetaja 
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01.08.1985–31.07.1986 muusikaõppejõud 
01.08.1987–31.07.1988 Pori linn, Kuninkaanhaka keskkool  
  osalise koormusega terviseteaduse õpetaja (3 h/nd) 
01.08.1988–31.07.1994 Joroineni omavalitsus,  
  põhi- ja keskkool kehalise kasvatuse õppejõud  
01.08.1994–31.07.1998 Tammela omavalitsus, põhikool, kõrgem aste  
  juhataja 
1.08.1997– 31.12.1997 Helsinki Ülikool õppejõud,  
  klassiõpetajakoolitus  
23.10.1997–31.07.1999 Helsinki kristlik kool 
  juhataja asetäitja ja juhataja 
01.08.1999–31.07.2001 Askola omavalitsus     
  juhataja, põhikool, kõrgem aste    
01.03.2001–31.12.2001 Riiklik hariduskomisjon    
  vanemteadur, tähtajaline    
01.01.2002–31.07.2002 hindamiskonsultant    
01.01.2002–31.08.2002 Padasjoki omavalitsus    
  hariduse ja kultuuri direktor    
September 2002–  Kristliku hariduse keskus 
  ekspertnõunik                
21.2.2003–29.2.2004 tegevjuhataja, täiskohaga     
1.4.2004–6.4.2010 Lõuna-Soome provints / alates  1.1.2010 Piirkonna 

haldusameti büroo  
  hariduse ja kultuuri nõunik    
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CURRICULUM VITAE 

Name    Tuire Anita Kaarina Jankko 
Date and place of birth  03.07.1948, Janakkala, Finland 
Citizenship   Finnish 
 
Education 
31.05.1967 Basic education 
  National Matriculation Examination, Finnish 
 
Degrees 
15.04. 1970 Bachelor of Sport Sciences 
  University of Jyväskylä, Faculty of Sport Sciences 
14.05.1971 Teacher Training Diploma    
  Tampere Normal Lyceum 
28.05.1994 Separate studies in counselling, 40 credits 
17.12.1996 Master of Education, educational science 
  University of Helsinki, Finnish   
15.06.2000 Licentiate in Education 
  University of Jyväskylä, Finnish   
 
Other studies 
30.10.1990 Intermediate certificate in educational administration 
20.06.1996 Professional Diploma (PD) in institutional 
  leadership (40 credits) 
  University of Helsinki, Vantaa Continuing Education Centre
   
 
Professional experience 
01.09.1969- 31.07.1970 City of Pori, Vähärauma co-ed lyceum 
 lecturer in women’s gymnastics, sports and health 

education 
01.08.1971–31.07.1976 Municipality of Noormarkku, middle school 
 full-time teacher in physical education and musi 
01.08.1972–31.07.1973 Otsola adult education institute, Pori 
  part-time PE teacher 
16.09.1976–30.04.1978 City of Pori, technical college 
 women’s physical education teacher, part-time (2h/wk) 
01.08.1977–31.07.1980 City of Pori, Western Pori comprehensive and upper 

secondary school  
  full-time teacher, music and counselling   
01.08.1980–31.07.1981 City of Pori, Western Pori upper secondary school 
  part-time music teacher (5 h/wk)    
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01.08.1982–31.07.1983 City of Pori, Western Pori comprehensive and upper 
secondary School  

   full-time teacher, physical education and civics 
01.08.1985– 31.07.1986 lecturer in music 
01.08.1987–31.07.1988 City of Pori, Kuninkaanhaka upper secondary school 
   part-time teacher in health science (3 h/wk)  
01.08.1988–31.07.1994 Municipality of Joroinen, comprehensive and upper 

secondary school 
  lecturer in physical education   
01.08.1994–31.07.1998 Municipality of Tammela, comprehensive school, upper 

stage principal          
1.08.1997–31.12.1997 University of Helsinki 
  lecturer, class teacher training    
23.10.1997–31.07.1999 Helsinki Christian school  
   acting principal and principal   
01.08.1999–31.07.2001 Municipality of Askola     
  principal, comprehensive school, upper stage  
01.03.2001–31.12.2001 National Board of Education   
   senior researcher, fixed term  
01.01.2002–31.07.2002 evaluation consultant    
01.01.2002–31.08.2002 Municipality of Padasjoki 
    director in education and culture   
September 2002–  Centre for Christian education  
  expert advisor                           
21.2.2003–29.2.2004 executive director, full-time   
1.4.2004–6.4.2010 State Province of Southern Finland / beginning from 
  1.1.2010 Regional State Administrative Agencies 
  counsellor of education and culture  
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Liite 1   Pentti Arajärvi. 1985. Koululainsäädännön käsikirja, sivut 38–42 

Tasapainoinen voidaan henkilön sanoa olevan silloin, kun hän tuntee edellytyksensä ja 
rajoituksensa. Tasapainoinen henkilö on henkisesti terve ja tuntee olonsa turvalliseksi 
ympäristössään ja yhteiskunnassa. Tasapainoisuuteen liittyy näin ollen paitsi henkilön omaa 
psyykkistä kuntoa koskeva määre myös suhde ympäristöön, jossa hän toimii. 

Hyväkuntoinen koulun kasvatustavoitteena merkitsee sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvä 
kuntoisuuteen pyrkimistä. Tämä asettaa haasteita koulun toiminnalle, koska nimenomaan 
psyykkisen hyvän kunnon ja siihen liittyvä ponnistusten kestäminen liittyvät kaikkiin 
oppiaineisiin. Toisaalta fyysisen kunnon kohottamisessa on koulun keskeinen tehtävä paitsi saada 
aikaiseksi elinikäinen liikuntaharrastus myös saada lapsi omaksumaan terveelliset elämäntavat. 

Vastuuntuntoisena voidaan pitää henkilöä, joka huolehtii itsestään, toisista ja ympäristöstä. 
Vastuuntuntoisuuden perustana on käsitys itsestä osana yhteisöä, jossa toimimisen edellytyksenä 
on muitten toiminnan huomioon ottaminen. Siihen sisältyy myös näkemys ihmisen arvosta ja 
oikeuksista inhimillisenä olentona. 

Itsenäisyyttä on kyky tehdä ratkaisuja punniten eri vaihtoehtojen välillä suhtautuen kriittisesti 
itseensä, ympäristöönsä ja jopa aiempiin kokemuksiinsa. Itsenäisyyteen sisältyy myös 
riippumattomuus ympäristöstä, mutta itsenäisyyden kohdalla korostuu nimenomaisesti 
vastuuntunto ja muiden huomioonottamisen merkitys. Itsenäisyyteen liittyy myös omiin 
mahdollisuuksiinsa luottaminen ja omien ratkaisujensa asettaminen punnittavaksi. 

Luovuuden keskeistä sisältöä on mahdollisuuksiensa tajuaminen. Se on aiemmin opittujen tietojen 
ja taitojen soveltamista uusiin tilanteisiin ja niiden antamien mahdollisuuksien uutta soveltamista. 
Se edellyttää usein tietojen ja taitojen yhdistämistä keskenään tavalla, jota kukaan ulkopuolinen ei 
ole osoittanut. Luovuus on usein enemmän ajattelutapa ja nimenomaan itsenäisen ajattelun 
merkki. Siihen liittyy myös ennakkoluulottomuus ja kyky sopeutua uusiin tilanteisiin. Luovuus ei 
liity vain taide- ja ilmaisuaineisiin, vaan kaikkeen toimintaan. 

Yhteistyökykyinen oppilas tulee toimeen muiden ihmisten kanssa ja kykenee työskentelemään 
ryhmässä. Yhteistyökykyisyyteen liittyy kiinteästi sekä kyky sopeutua enemmistön päätöksiin että 
ottaa huomioon ja hyväksyä vähemmistön mielipiteet ja oikeus olla eri mieltä. Siihen liittyy kyky 
sovitella. Yhteistyökykyisyyteen liittyvät ajattelutavat, jotka johtavat yksilöiden, ryhmien ja 
kansojen väliseen yhteistoimintaan, ja näkemys siitä, että yhden menestyminen ja kaikkien 
menestyminen ovat toistensa edellytyksiä. 

Rauhantahtoisuus sisältää eettisen vaatimuksen väkivallan minimoimisesta ihmisten, 
ihmisryhmien ja kansojen välisten ristiriitojen ratkaisemisessa. Rauhantahtoisuus liittyy edellä 
mainituista ominaisuuksista kiinteästi ainakin tasapainoisuuteen, vastuuntuntoon, luovuuteen ja 
yhteistyökykyyn. Rauhantahtoisuus on aina suunnaltaan positiivista. Rauhantahtoisuus ilmenee jo 
suhtautumisessa lähiympäristöön ja lapsen tietojen ja kykyjen lisääntyessä laajenee käsittämään 
koko ihmisyhteisön. Rauhantahtoisuuteen kuuluu myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja 
perimmältään se merkitsee sekä satunnaisen että yhteisöjen hyväksymän tai salliman väkivallan 
vastustamista. 

Siveellisyys tarkoittaa etiikan mukaista toimintaa, mutta siihen ei sisälly määrettä etiikan 
suunnasta. Koulun tavoitteena se merkitsee yhteiskunnan parhaiden normien mukaista toimintaa, 
mihin liittyy myös kehittymisen pyrkimys. 

Hyvät tavat saattavat olla hyvän etiikan mukaisia, mutta niillä on sinänsä tärkeä, joskin 
ulkokohtainen käyttäytymisen muotoja koskeva merkitys. 
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Elämässä tarpeellisten tietojen ja taitojen opettaminen tarkoittanee tässä suunnilleen samaa kuin 
kansalaisten tarpeellinen yleissivistävä peruskoulutus PL 1 §:ssä. 

Oppilaan persoonallisuuden monipuolisessa kehittämisessä on kysymys edellä selostettuihin 
ominaisuuksiin kasvattamisesta, kasvamaan saattamisesta. Persoonallisuuden monipuolinen 
kehittäminen edellyttää myös keskenään ristiriitaisten tavoitteiden kehittymistä samanaikaisesti, 
ehjän ja kokonaisen ihmisen varttumisesta. 

 Yhteiskunnan ja työelämän kannalta tarpeelliset valmiudet (tiedot, taidot, asenteet, kyky, halu) 
sisältävät paitsi tiedot yhteiskunnan ja työelämän merkityksestä ja toiminnasta myös taidon toimia 
niissä. Työelämän osalta ei ole kysymys varsinaisesta ammattisivistyksestä ja -taidosta eikä 
yhteiskunnan osalta valmiista yhteiskunnassa toimimisen kyvystä, vaan keskeisten toimimisen 
edellytysten hallitsemisesta ja halusta omaksua ne. Asenteiden kohdalla on kysymys työn 
arvostamisesta, sen merkityksen tajuamisesta ja kyvystä tuntea työn iloa. Peruskoulussa tulee 
oppilaiden tuntea työnsä arvo ja kokea työn ja onnistumisen iloa. Myönteisiin asenteisiin ja hyviin 
tietoihin perustuvat myös kyky ja halu toimia yhteiskunnassa ja työelämässä ja kehittää niitä. 

Ammatinvalinta ja jatko-opinnot edellyttävät tiedon jakamisen lisäksi oppilaan saattamista 
havaitsemaan mahdollisuutensa, kykynsä ja rajoituksensa sekä kiinnostuksensa suunta. Lisäksi 
peruskoulun on motivoitava oppilaita paitsi peruskoulun käymiseen myös jatko-opintoihin ja 
saatettava heidät ymmärtämään koulutuksen merkitys tulevaisuudelleen. 

Elinympäristön ja luonnon suojelemiseen kuuluu sekä rakennetun että luonnon ympäristön arvon 
ymmärtäminen, halu suojella niitä ja toimia niiden säilymiseksi ja kehittämiseksi olipa kysymys 
ekologisista kokonaisuuksista, kulttuurisaavutuksista tai yksittäisistä erityispiirteistä. 

Kansalliseen kulttuuriin ja kansallisiin arvoihin kuuluvat varhaisempien sukupolvien henkiset ja 
aineelliset saavutukset. Nämä saavutukset sisältyvät esimerkiksi äidinkieleen, ympäristöön, 
tieteeseen ja taiteeseen sekä katsomukselliseen perintöön, joiden arvostamisesta, käyttämisestä, 
suojelemisesta ja kehittämisestä syntyy niin isänmaan- kuin kotiseuturakkauskin. 

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen sisältää muun muassa kansainvälisen kulttuurin 
saavutusten saattamista suomalaisten ulottuville, niiden parhaiden perinteiden siirtämistä meille 
sekä meidän parhaiden perinteittemme antamista kansainväliseen käyttöön. Rauhan edistämiseen 
liittyy oppilaiden saattaminen omaksumaan rauhan vakaumus, näkemys rauhan ensisijaisuudesta 
kaiken inhimillisen toimimisen edellytyksenä. Molempiin liittyy pyrkimys yhteisvastuuta 
tuntevaan solidaariseen toimintaan maailman mitassa – halu kansainvälisen 
oikeudenmukaisuuden puolesta toimimiseen. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tarkoittaa lähinnä sellaisten asenteiden luomista 
oppilaisiin, jotka saattavat pitämään perusteettomina eroja, joilla ei ole tosiasiallista fyysistä tai 
psyykkistä pohjaa. Sekä miehen että naisen sukupuoliroolin kehittyminen edellyttää 
persoonallisuuden kehittymistä, jotta tasa-arvoa edistävät asenteet koulutuksessa, työelämässä ja 
sukupuolten välisissä suhteissa voidaan saavuttaa. 
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Liite 2   Sivistysvaliokunnan kuulemisissa todettua suomalaisen koulutuksen 
ohjauksen lähihistoriaa 
 
1. Kansanvallan vahvistaminen normiohjausta purkamalla jatkuu 

Koululainsäädännön uudistuksella viedään ex-pääjohtaja Ahon (4.9.1997 - kokous 54/1997 vp) 
mukaan päätökseen uusliberalistinen yhteiskuntapolitiikka, joka oli aloitettu 1980-luvulla; 
paikallista päätösvaltaa oli lisätty ja valtakunnallista ohjausta siten vähennetty. 
Opetussuunnitelmissa lisättiin joustavuutta ja valinnanvapautta ja opiskelijoiden mahdollisuutta 
yksilöllisiin opinto-ohjelmiin. Oppilaiden ja oppilaitosten välisen kilpailun oletettiin takaavan 
opetuksen korkean laadun. Uudistuksen tavoitteena oli Ahon mukaan tuolloin yhdentyvässä 
Euroopassa ja maailmassa perusteltu kansanvallan vahvistaminen. (Se oli myös Matti Vanhasen I 
hallituksen politiikkaohjelmassa vuoden 2007 kevääseen.)  

Opetushallituksen pääjohtajan Jukka Sarjalan (9.9.1997 - kokous 56/1997 vp) mukaan 
tuntikehysratkaisu oli otettu käyttöön vuonna 1985. Se oli jo antanut kouluille vapauden 
ryhmityksiin. Opetusministeriön kansliapäällikön Vilho Hirven (29.10.1997 - kokous 83/1997 vp) 
mukaan koulutuksen sääntelyjärjestelmää oli uudistettu 1980-luvun puolivälistä lähtien (sääntelyn 
purkuhankkeet, valtionosuusuudistus, hallinnollisten lupien ja alistusmenettelyjen karsiminen). 
Normien purkaminen ja deregulointi alkoi Sarjalan mukaan 1990-luvun alussa, jolloin toteutettiin 
vapaakuntakokeilu siten, että säännösmuutokset säädettiin pysyviksi ja ulotettiin kaikkiin kuntiin. 
Tuolloin luovuttiin myös alistusmenettelystä.  

Holma (24.9.1997 - kokous 65/1997 vp) sanoi, että Opetushallituksen ehdotuksessa opetustoimen 
rakenneohjelmaksi 27.11.1992 kiteytyi suomalainen näkemys uusliberalistisesta koulutus-
ideologiasta. Sen mukaan koulutusjärjestelmää tuli kehittää vapaiden markkinoiden tapaan 
markkinaperiaatteen pohjalta asiakaskeskeiseksi ja normatiivinen valtakunnallinen säätely 
rajoittaa koulutuksen tuloksiin (arviointi). Sarjala (9.9.1997 - kokous 56/1997 vp) lausui, että 
vuonna 1994 toteutettu opetussuunnitelmauudistus antoi opetuksen järjestäjille suuresti 
opetussuunnitelmallista vapautta kansainvälisestikin katsoen. Hallinnossa oli siirrytty 
normiohjauksesta tulos- ja informaatio-ohjaukseen ja samalla hallinnon rakenteita oli uudistettu; 
Opetushallitus muuttui hallinnollisesta keskusvirastosta opetuksen kehittämiseen ja arviointiin 
keskittyneeksi asiantuntijavirastoksi. Suomi oli tässä vaiheessa Sarjalan mukaan ainoa korkean 
koulutuksen maa, joka oli lopettanut koulujen tarkastustoiminnan. 

 

2. Yhteiskunnan muutos ja koulutuspolitiikka 

Ahon (4.9.1997 - kokous 54/1997 vp) mukaan koulutuspolitiikan linjanvetoa ja 
lainsäädäntöuudistusta oli keskeisesti ohjannut kiristyvässä kansainvälisessä taloudellisessa 
kilpailussa onnistuminen. Hän näki orastavan yhteiskunnallisen näkemyksen, jonka mukaan 
yhteiskunnan vastuu rajautuu koulutuksen tarjoamiseen; yksilön vastuulle jää tarjottujen 
mahdollisuuksien hyödyntäminen.  

Holma (24.9.1997 - kokous 65/1997 vp) taas totesi, että osana yhteiskuntapolitiikkaa 
koulutuspolitiikan merkitys on korostunut pyrittäessä ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia 
sellaisia kuin työttömyys, kansainvälistyminen, teknologian kehitys, työelämän muuttuvat 
vaatimukset ja ympäristöongelmat. Koska koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät, tavoitteet ja 
päämäärät heijastavat vallitsevia arvoja, ovat koulutuspoliittiset ratkaisut aina myös arvovalintoja. 
Hyötytavoitteisuutta korostavan koulutuspolitiikan vastapainoksi olisi hänen mukaansa tärkeää 
korostaa koulutuksen kasvatus- ja sivistystehtävää.  

Hytönen (9.10.1997 - kokous 72/1997 vp) otti kantaa markkinapohjaiseen asiakaskeskeisyyteen 
siteeraten tutkija Ransonia, kun hän vertasi kuluttajaa ja kansalaista toisiinsa. Markkinoiden 
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mukaisesti toimivassa koulutusjärjestelmässä kasvatuspalvelujen käyttäjillä on vain kuluttajan 
rooli. Kuluttajana oleminen eroaa kuitenkin kansalaisena olemisesta. ”Kuluttaminen ei perustu 
julkisiin valintoihin.” Kuluttaja suorittaa valintansa yksityisesti, tavoittelee valinnoilla pääasiassa 
omaa etuaan ja on vain harvoin tietoinen – tai edes kiinnostunut – valintojensa yleisistä 
seurausvaikutuksista. Kansalaisen sitä vastoin tulisi osallistua myös kanssaihmistensä ja koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Yhteisten asioiden onnistunut hoitaminen edellyttää 
Hytösen mukaan sitä, että eri vaihtoehdoista käydään yhteiskunnallista keskustelua. 
Kansalaisaktiivisuus tekee valintatilanteista julkisia. ”Kasvatus on sekä yksityinen että 
yhteiskunnallinen asia: vaikka kasvatuksella on kiistatta merkitystä yksilölle, kasvatuksella on 
myös laaja-alaiset, yhteisölliset seurausvaikutukset.” 

 Professori Matti Bergström (11.9.1997 - kokous 58/1997 vp) muistutti, että lapsi omistaa itsensä 
– ei yhteiskunta. Hän myös väitti, että tietoyhteiskunnan huippu oli jo saavutettu ja muutoksen 
suuntana on valintayhteiskunta, jossa yksilöiltä edellytetään kykyä selvitä suurista tietomääristä 
itselle ja yhteisölle sopivilla valinnoilla tilanteen mukaan. Tuleva yhteiskunta on Bergströmistä 
”arvoyhteiskunta”, jossa arvoilla ja arvojen muodostumisella on keskeinen osa. Koulun tulisi 
pyrkiä kehittymään tietokeskeisyydestä arvovalintakeskeisyyteen.  

Holman (24.9.1997 - kokous 65/1997 vp) näkemyksen mukaan tiedon kasvava merkitys 
tuotannon tekijänä ja tietoyhteiskunnan rakentaminen merkitsevät tiedon irtoamista sivistyksestä 
ja yksilön henkisestä kasvusta. Tieto esineellistyy ja ulkoistuu tavaraksi, jota tuotetaan, välitetään 
ja myydään tietomarkkinoilla. 

Hellströmin (2.12.1997 - kokous 97/1997 vp) mukaan on syntynyt toiminnallinen ristiriita: 
koulutoimen ja koulujen velvoitteita on lisätty samanaikaisesti, kun valtio on leikannut 
rahoitusosuuttaan. Koulu ja päätöksentekijät joutuvat käymään jatkuvaa arvokeskustelua kunnan 
palvelujen tarpeellisuudesta, tärkeydestä ja vaikuttavuudesta. 

Opetusneuvos Ritva Jakku-Sihvonen (22.10.1997 - kokous 79/1997 vp) totesi koulutuksen olevan 
vaikuttavaa silloin, kun sen tuottamat valmiudet laadullisesti ja määrällisesti edistävät yksilön 
henkistä kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän kehitystä.  

 

Yhteenveto lausumista 

Kansanvallan vahvistaminen normiohjausta purkamalla, uusliberalistisen yhteiskuntapolitiikan 
edistäminen myös koulutuspolitiikassa, koulutuspolitiikan korostuminen kansainvälistymisen 
seurauksena ja kansainvälistyvän markkinatalousajattelun levittäytyminen yhteiskunnan eri 
sektoreille nousivat keskeisinä esille, samoin kuntien mahdollisuudet ja vaikeudet 
koulutuspolitiikan toteuttamisessa lamakauden vaikutusten keskellä. Tämä murros näkyi myös 
arvokeskustelussa, kuten seuraavissa luvuissa ilmenee. Koulutuspolitiikan suuntaaminen oppilaan 
sivistyksellisen pääoman hankkimiseen, yhteiskunnallisen hyötyajattelun toteuttamiseen tai 
kasvaneen tiedon merkityksen korostamiseen olivat mahdollisia vaihtoehtoja.  

 

3. Kriittisiä kannanottoja koulutuspolitiikan periaatteisiin 

Etelä- ja Pohjois-Suomen kouluissa toimivien rehtorien käytännön kokemuksista esitetään 
seuraavassa muutamia heidän sivistysvaliokunnan kuulemisissa julki tuomiaan kriittisiä ajatuksia 
ja peilataan niitä kansliapäällikkö Hirven esittämiin koulutuspoliittisiin periaatteisiin.  

Opetusministeriön kansliapäällikkö Vilho Hirvi totesi (27.10.1997 Muistio eduskunnan 
sivistysvaliokunnalle) hallituksen esityksen osittain päällekkäin meneviksi tavoitteiksi  

1. koota ja selkeyttää hajanainen ja runsas koululainsäädäntö  
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2. uudistaa koulutuksen ohjausjärjestelmä  
3. toteuttaa eräitä koulutuksen kehittämissuunnitelmiin ja muihin suunnitelmiin 

kirjattuja toiminnallisia uudistuksia.  
 

Tarkoitus on siirtyä instituutioiden sääntelystä koulutuksen sääntelyyn toimintana. Sääntelyn 
kohteena ovat erityisesti koulutuksen tavoitteet, sisällöt, koulutusasteet ja -muodot sekä 
oppilaiden oikeudet ja velvollisuudet. Lakien määrä pudotetaan 26:sta kahdeksaan. Paino on 
koulutuksen tuloksissa.  

Ohjausjärjestelmän uudistamisen keskeiset koulutuspoliittiset periaatteet ja tavoitteet Hirven 
mukaan ovat  

1. kansallisen koulutuspolitiikan ja opetuksen korkean laadun varmistaminen  
2. koulutuksellisen tasa-arvon ja perusturvan takaaminen  
3. oppilaiden yksilöllisten edellytysten huomioon ottaminen ja valinnaisuuden 

lisääminen  
4. elinikäisen oppimisen periaatteen käytännön toteuttaminen 
5. koulutuksen tehokkuuden ja paikallisen innovatiivisuuden edistäminen 

yhteiskunnassa. 
 

Rehtori Anna-Liisa Hirvenoja Maikkulan yläasteelta Oulusta (27.11.1997 - kokous 95/1997 vp) 
piti peruskoulun historian ajan tärkeimpänä yhteiskunnallisena saavutuksena koulutuksellista 
saavutettavuutta ja tasavertaisten mahdollisuuksien takaamista lapsille ja nuorille asuinpaikasta, 
sosiaalisesta taustasta tai varallisuudesta riippumatta. Uudessa lainsäädännössä piilee hänestä 
mahdollisuus luopua tästä ajattelusta. Toisentyyppisen kehityksen merkkeinä hän mainitsee 
kilpailuajattelun, markkinavoimien päästämisen koulutukseen sekä koulujen sellaiset 
profiloitumispyrkimykset, joilla pyritään "hyvien" oppilaiden kouluiksi. Samanaikainen kuntien 
taloudellisen tilanteen huonontuminen ja säästöt vievät myös pohjaa tasa-arvon toteutumiselta. 
Hirvenojan mukaan juopa syrjäseutujen ja vauraampien keskusten välillä kasvaa.  

Steinerpedagogiikan seuran puheenjohtaja Lea Blåfield (27.11.1997 - kokous 95/1997 vp) 
puolestaan oli sitä mieltä, että lakiesitys antaa aiempaa yhdenvertaisemmat taloudelliset 
edellytykset koulujen toiminnalle. Ne voivat toteuttaa erityispiirteitään muutoinkin kuin erillisillä 
säännöksillä tai kokeiluluvilla.  

Siirtymäkautta ovat Posion yläasteen rehtorin Marja Hahtolan (2.12.1997 - kokous 97/1997 vp) 
mielestä varjostaneet taloudelliset ongelmat ja koulun ylläpitäjä (kunta) on nähnyt 
päätöksenteossaan lähinnä taloudelliset arvot.  

Koulutuksen todelliset arvot – kasvatus ja koulutus – ovat jääneet toissijaisiksi, koska 
päättäjä ei näe leikkausten vaikutusta jokapäiväisessä koulutyössä. Tasa-arvon kannalta 
pahimpia päätöksiä ovat lomautukset, säästövapaat, pakkolomat ja koulujen 
lakkautukset ilman että ajatellaan, mitä ongelmia siitä koituu yksittäiselle 
oppivelvolliselle – yleensä ala-asteen oppilaalle pitkien kuljetusten/työpäivien 
muodossa. Lainsäätäjän tulisi olla asiasta huolissaan ja nähdä tämä puute eriarvoisuutta 
lisäävänä tekijänä.  

  
Lisäksi Hahtolan ja muun muassa koulunjohtaja Hannu Lehtimäen mukaan sivistystoimi tarvitsee 
asiantuntijuutta, jotta pysytään muutoksen vauhdissa – tietämisen ajantasaistamisessa ja 
tulevaisuuden hahmottelussa.  

Koulunjohtaja Lehtimäki (2.12.1997 - kokous 97/1997 vp) Turtolan koulusta Pellosta esitti, että 
valtionosuusperusteiden uusi laskentatapa (markkaa/asukas) eriarvoistaa kuntia ja oppilaiden 
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saamaa opetusta. Koulutuksen järjestäjälle tulee koulutuksen järjestämistapoihin merkittävästi 
toimivaltaa – se mahdollistaa eriarvoisuuden, mikäli säästöt sitä edellyttävät, sillä kuntien 
taloudellinen tilanne on heikkenemässä: 80 % kunnista korottaa tuloveroprosenttia, Lapin 
kunnista 1/3. Lomautukset aiheuttavat sairauskuluja ja häiriökäyttäytymistä. Lehtimäki kysyi:  

Onko tasavertainen opetus toteutunut oppilaan kohdalla, jonka opettaja on ollut viitenä 
perättäisenä vuonna lomautettuna?  

 
”Kyseessä lieneekin ennen muuta yleishallinnollisia tarpeita (niin sanotun julkisen sektorin 
menojen alasajoa) palveleva uudistus”, epäili rehtori Hellström (4.12.1997 - kokous 99/1997 vp) 
Auroran koulusta Espoosta.  
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Liite 3   Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp: Arvoanalyysi 
 

*) HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
elinikäisen koulutuksen periaate          
SiV otti kantaa HE:een:
kansallinen sivistyskäsitys 
puuttuu opinnoilla välinearvo 
tieto irrotetaan sivistyksestä; 
 sivistys on tietoa – virheen 
mahdollisuus 

         

ajattelun valmiudet    TA      
ryhmässä toimimisen valmiudet      SA   EA 
tunteen ilmaisun valmiudet HA VA Est TA UA SA MA  EA 
itseilmaisun valmiudet  VA Est TA  SA    
tasapainoisen ja ehyen 
persoonan omaavat nuoret HA VA Est TA UA SA   EA 

jotka ymmärtävät vastuunsa 
ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutuksessa 

  Est TA UA   OA EA 

jotka huolehtivat kansallisen 
kulttuurin edistämisestä  VA Est TA UA SA  OA EA 

jotka huolehtivat kansallisista 
arvoista 
     humanistinen perinne 
     kristillinen perinne 
     kodin arvostus 
     työn kunnioittaminen 
     suvaitsevaisuus 
     kansainvälisyys      

  
 
 
VA 

 
Est 
 

 
TA 
 
TA 
TA 

 
 
UA 
UA 
UA 
UA 

 
 
SA 
SA 
SA 

  
 
 
OA 
OA 

 
EA 
 
EA 
EA 
EA 

koulutuksen perimmäinen tar-
koitus: HYVÄ LÄHIMMÄINEN 
TOINEN TOISILLEEEN TÄMÄN 
PERINNÖN POHJALTA 

    

UA SA   EA 

ihmiskäsitys
     ihminen joka järkensä ja 
     omatuntonsa perusteella 
     tekee persoonallisia 
     ratkaisuja ja valintoja 

    
TA 

 
UA 
 

    
EA 

     kriittinen    TA      
     vahvan moraalisen 
     identiteetin omaava           

   TA UA SA   EA 

     tahto hyvään     UA SA   EA 
     halu parantaa itseään  VA  TA     EA 
     halu parantaa yhteiskuntaa    TA  SA   EA 
          
koulutuksen tehtävä kasvattaa 
itsetunto, että osaa asettaa rajoja 
itselle 

HA VA    SA   EA 
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 HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
kasvatuksen lähtökohtatavoite: 
ei ainoastaan tasapaino vaan 
aikaansaamisen ja luomisen 
jännite 

   

TA      

elämä ei ole pohjimmiltaan enna-
koitavissa – valmiudet tähän 

 VA  TA UA     

          
persoonallisuuden kaikinpuolinen 
kehittyminen HA VA Est TA UA SA MA  EA 

jatko-opintovalmiudet    TA      
ammatinvalintavalmiudet    TA  SA   EA 
sosiaalisen kasvun valmiudet      SA    
yhteistyön valmiudet      SA   EA 
           
yleissivistys          
     tiedolliset valmiudet    TA      
     eettinen herkkyys     UA SA   EA 
     esteettinen herkkyys   Est       
     kehittynyt tunne-elämä HA VA    SA    
     havainnoimistaidot     Est TA      
     kommunikoinnin taidot    TA  SA    
     työnteon perustaidot  VA  TA  SA    
     taidot toimia yhteiskunnan 
     jäsenenä  

   TA  SA MA OA EA 

          
kouluyhteisön oman arvo-
perustan selkeytys 

         

     ihmisen suhde itseen HA VA Est TA UA    EA 
     ihmisen suhde toisiin ihmisiin     UA SA MA OA EA 
     ihmisen suhde työhön (ea 2)      SA  OA EA 
     ihmisen suhde yhteiskuntaan      SA  OA EA 
     ihmisen suhde uskontoon     UA   OA EA 
     ihmisen suhde kulttuuriin  
     (est 2) 

  Est   SA   EA 

     ihmisen suhde luontoon HA  Est TA UA     
          
maailmankuva          
     elämyksellinen ulottuvuus HA VA Est       
     toiminnallinen ulottuvuus  VA        
     sosiaalinen ulottuvuus      SA    
     kulttuurinen ulottuvuus  VA Est TA UA SA MA OA EA 
     tiedollinen ulottuvuus    TA      
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 HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
eettisen pohdinnan 
arvolähtökohdat    

         

     klassiset perusarvot          Est TA     EA 
     ihmisarvo     UA    EA 
     elämän kunnioittaminen  VA   UA    EA 
     tasa-arvo: sukupuoli        OA  
                      ikä        OA  
                      etninen alkuperä        OA  
                      varallisuus        OA  
     kestävän kehityksen 
     edistäminen 

   TA  SA   EA 

     kulttuuri-identiteetti    TA  SA    
     monikulttuurisuus   Est TA UA SA   EA 
     kansainvälistyminen    TA  SA    
     fyysinen hyvinvointi  VA        
     psyykkinen hyvinvointi  VA        
     sosiaalinen hyvinvointi  VA    SA    
     kansalaisyhteiskunnan 
     jäseneksi kasvaminen 

     SA  OA  

          
sivistynyt yhteiskunta          
     sosiaalinen kiinteys      SA    
     demokratia      SA MA OA EA 
     keskinäinen solidaarisuus      SA   EA 
     elämänuskon vaaliminen  VA   UA     
     minäkuvan vaaliminen  VA Est TA UA SA   EA 
     sosiaalisten arvojen 
     vaaliminen 

     SA    

          
SIVISTYS- JA 
OSAAMISYHTEISKUNTA (ei 
tieto-) 

         

koulutuksen järjestäjän vastuu 
ja vapaus: 

         

monipuoliset opiskelutaidot    TA      
itsenäistävät opiskelutaidot    TA  SA   EA 
omien vahvuuksien kehittäminen    TA      
sosiaaliset valmiudet      SA    
halukkuus jatkuvaan oppimiseen     TA      
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 HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
sivistyskoulu:  
kasvu ihmisyyteen, HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
kasvu eettisesti 
vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen 

    
 SA   EA 

elämässä tarvittavat tiedot    TA      
elämässä tarvittavat taidot
edistää sivistystä, 
edistää tasa-arvoisuutta 
yhteiskunnassa,  
edistää edellytyksiä osallistua 
koulutukseen,  
edistää edellytyksiä kehittää 
itseään 

HA 
HA 
 
 
 
 
 
HA 

VA 
VA 
 
 
 
VA 
 
VA 

Est 
Est 
 
 
 
 
 
Est 

TA 
TA 
 
 
 
TA 
 
TA 

UA 
UA 
 
 
 
 
 
UA 

SA 
SA 
 
 
 
SA 
 
SA 

MA 
MA 
 
 
 
 
 
MA 

OA 
OA 
 
OA 
 
 
 
OA 

EA 
EA 
 
 
 
 
 
EA 

elinikäisen oppimisen periaatteet: 
1. oppimaan oppimisen valmius 
2. halukkuus, kyky osallistua 
    ryhmän toimintaan ja 
    koulutukseen 

  
 
 
VA 

  
 
TA
 
TA 

  
 
 
 
SA 

   
 
 
 
EA 

siveellisyys     UA    EA 
hyvät tavat    TA  SA   EA 
tasapainoisuus  VA Est   SA    
hyväkuntoisuus  VA        
vastuuntuntoisuus      SA   EA 
terve itsetunto  VA   UA SA   EA 
itsenäisyys  VA  TA     EA 
luovuus  VA Est       
yhteistyökykyisyys      SA   EA 
rauhantahtoisuus    TA UA SA   EA 
          
persoonallisuuden monipuolinen 
kehittäminen: 

         

     yhteiskuntavalmiudet    TA  SA MA OA EA 
     työelämävalmiudet  VA  TA  SA   EA 
     ammatinvalintavalmiudet    TA  SA   EA 
     jatko-opintovalmiudet    TA      
     elinympäristön suojelun 
     valmiudet 

  Est TA  SA   EA 

     ympäristönsuojelun 
     valmiudet 

  Est TA UA SA  OA EA 

     kansallisten arvojen 
     valmiudet                  

  Est TA UA SA  OA EA 

     kulttuurin valmiudet  VA Est TA UA SA   EA 
     kansainvälisen yhteistyön 
     valmiudet     

  Est TA  SA   EA 

     rauhanedistämisen 
     valmiudet 

   TA UA SA   EA 

     monikulttuurisen yhteisön 
     valmiudet 

  Est TA UA SA   EA 
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yhteiskunnallinen tasa-arvo        OA EA 
elinikäisen oppimisen periaate    TA      
tasa-arvoiset tiedonsaanti-
mahdollisuudet 

   TA    OA  

tasa-arvoiset mahdollisuudet 
kehittää itseään 

       OA  

 

 
*) ARVOT:  
Hedoniset arvot = HA,  Vitaaliset arvot = VA,  Esteettiset arvot = Est,  Tiedolliset arvot = TA,  
Uskonnolliset arvot = UA,  Sosiaaliset arvot = SA,  Mahtiarvot = MA,  Oikeusarvot = OA,  
Eettiset arvot = EA 

 HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
yhteensä 109 arvolausumaa, 
joista 1:ssä ei ole pääarvoa 

         

     yhteensä (337) 
     arvolajihavaintoyksikköä 

12 34 29 62 37 64 11 27 61 

     näistä ensisijaisia arvolajeja 
     (125 ) 

- 16 6 31 3 38 - 10 21 

          
VALIOKUNTA MUUTTANUT 2 
§:n 1 MOMENTIN SANA-
MUODON JA KOROSTAA 
OPETUKSEN KASVATUK-
SELLISTA TAVOITETTA: 
KASVU IHMISYYTEEN JA 
EETTISESTI VASTUUKYKYI-
SEEN KANSALAISUUTEEN 
FILOSOFINEN LÄHTÖKOHTA: 
IHMISEN PERUSOLEMUS ON 
ITSESSÄÄN HYVÄ JA 
ARVOKAS 

         

YKSILÖLLISYYS JA YHTEI-
SÖLLISYYS KOROSTUVAT 
SAMANAIKAISESTI 

         

          
Kasvu ihmisyyteen on SiV:n 
mukaan arvo sinänsä 
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Liite 4   Valtioneuvoston selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta (VNS 2/2002 vp) ja Sivistysvaliokunnan 
mietintö vastauksena valtioneuvoston selontekoon (SiVM 6/2002 vp) 
 
Hyväksyessään uudet koululait eduskunta edellytti hallitusta antamaan kolmen vuoden kuluttua 
lakien voimaantulosta (1.1.1999) koulutuspoliittisen selonteon, jossa arvioitaisiin uudistuksen 
vaikutuksia ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Eduskunta edellytti selonteon 
antamista, koska lainsäädännön katsottiin merkitsevän laajavaikutteista koulutuksen uudistusta ja 
välittävän sen aiheuttamaa merkitystä yhteiskunnalle. Eduskunta vaati selvitystä myös 
koulutuksen arvioinnin toimivuudesta kahden vuoden kuluessa sekä selvitystä suomen tai ruotsin 
kielen opetuksen järjestämisestä maahanmuuttajaoppilaille. Lisäksi eduskunnan mukaan 
opetusministeriön tuli antaa kahden vuoden kuluttua lain voimaan tulosta selvitys 
sivistysvaliokunnalle perusopetuslain 28 §:n toimivuudesta. Edellä mainittujen lausumien lisäksi 
eduskunta edellytti vastauksessaan hallitukselta toimenpiteitä 16:ssa muussa koulutuksen 
kehittämiseen liittyvässä lausumassa, jotka perusopetuksessa kohdistuivat muun muassa 
seuraaviin aiheisiin: tukiopetuksen järjestämiseen, erityisopetukseen siirtämiseen, kirjasto- ja 
tietopalvelun kehittämiseen, kerhotoimintaan ja liikunnan ja terveystiedon opetukseen sekä 
saamenkielisen opetuksen järjestämiseen. 

 Hallituksen 47-sivuisessa selonteossa (VNS 2/2002 vp) ei suoranaisesti lausuta perusopetuksen 
kasvatukseen kohdistuvista tavoitteista (opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen). Valtioneuvosto vastaa 
perusopetuksen tavoitepykälän (2 §, Opetuksen tavoitteet) 2 momentin tavoitteita koskeviin 
koulutuksen yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin ja elinikäisen koulutuksen tavoitteeseen, 1 
momentista tiedollisten tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksiin ja samalla syrjäytymisen 
ehkäisemiseen, kuten huoltajien mahdollisuuteen valita koulu, koulutuksen saavutettavuuteen, 
julkisten menojen opetusta koskevien leikkausten vaikutuksiin, koulutuksen arvioinnin tuloksiin, 
erityisopetuksen säännösten toimivuuteen ja erityisopetuksen saantiin sekä tukiopetuksen 
järjestämiseen ja opinto-ohjauksen riittävyyteen. Valtioneuvoston selonteossa selvitettiin myös 
opetuksen järjestäjien asemaa ja opetuksen järjestämislupia.  

Hallituksen mielestä uudet koululait olivat toimineet varsin hyvin ja lainsäädännön asettamat 
tavoitteet olivat toteutuneet tai toteutumassa. Koulutuksen taso ja oppimistulokset olivat selonteon 
mukaan pysyneet pääosin ennallaan; siitä osoituksena todettiin muun muassa OECD:n tekemä 
koulusaavutusten PISA-arviointi vuodelta 2002. (Suomalaiset 15-vuotiaat sijoittuivat ko. 
arvioinnissa sekä lukutaidossa että matematiikassa ja luonnontieteissä 32 maan parhaimpiin.) 
Selonteon mukaan erityistä huomiota tullaan jatkossa kiinnittämään koulutuksellisen perusturvan 
toteutumiseen ja syrjäytymisen estämiseen. Koululait tulevat saamaan hallituksen selonteon 
mukaan tarkennuksia oppilashuollollisiin säännöksiin samoin kuin oppilaiden velvollisuuksia ja 
kurinpitoa koskeviin säännöksiin. (Nämä toteutettiin vuonna 2003. Tapahtumaketjun aikana 
tehdyt perusopetuslain (628/1998) muutokset ovat luvussa 4.8.1.) 

Sivistysvaliokunta (SiVM 6/2002) totesi kannanotossaan valtioneuvoston selontekoon, että 
mennyt kolmen vuoden tarkastelujakso oli lyhyt useiden laeissa asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen tarkasteluun. Sivistysvaliokunnan järjestämien asiantuntijakuulemisten perusteella 
valiokunta totesi lainsäädännön toimivan asianmukaisesti ja kokemusten siitä olleen myönteisiä 
siltä osin kuin lain suomia mahdollisuuksia oli ehditty toteuttaa.  

Valiokunta totesi valtioneuvoston selonteosta kriittisesti sen, että koulutuksen järjestäjien välisiä 
suuria kokoeroja ei ollut huomioitu analysoitaessa koulutuksen järjestäjien arviointeja toteutetusta 
kyselystä, ja sen, että selonteon valmistelussa ei ollut huomioitu koulutus- ja lasten 
hyvinvointitutkimuksia eikä niitä koskevia selvityksiä. Valiokunta kiinnitti huomiota 
mietinnössään valtioneuvoston selonteon jälkeen valmistuneisiin tutkimusten osoittamiin 
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merkkeihin kasvavista oppimisen eroista alueiden ja koulujen välillä, vaikka huomioi PISA-
tutkimuksen tulokset. Valiokunta muistutti koulun olevan nimenomaan sivistyskoulu, jonka 
tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.  

Valiokunta huomautti myös, että koulumatkat olivat koulujen lakkauttamisten takia joillakin 
paikkakunnilla liian pitkät. Valiokunta totesi muiksi muun muassa tasavertaisille 
koulutuspalveluille ongelmia aiheuttaviksi seikoiksi kuntien niukan talouden, muuttoliikkeen, 
syntyvyyden, opettajien suuren eläköitymismäärän ja siirtymisen muihin ammatteihin sekä entistä 
ongelmallisempien oppilaiden määrän kasvun.  

Arvioinnin tulisi valiokunnan mielestä olla tuloksellisuuden arviointia kohteenaan koulutuksen 
tavoitteiden toteutuminen. Valiokunta luetteli tavoitteet seuraavassa järjestyksessä ja totesi 
uudelleen, että on otettava erityisesti huomioon koulun kasvatuksellinen ja sivistystehtävä, 
koulutuksen saatavuus, koulutuksen järjestäminen, oppilaan ja opiskelijan oikeuksien 
toteutuminen, oppilaitoksen ilmapiiri, oppilaitoksen valmius tukea oppilaita kehittymään eheiksi 
ja vahvan itsetunnon omaaviksi ihmisiksi, tilat ja laitteet, opetushenkilöstön toiminta ja 
oppilaitoksen johtaminen sekä myös hallinnon toimivuus ja sen arvioiminen, miten kunta hoitaa 
koulutuksen järjestämistehtävänsä.  

Valiokunta olisi toivonut, että selonteossa olisi tarkasteltu maahanmuuttajalasten perusopetukseen 
valmistavaa opetusta samoin kuin suomi toisena kielenä ja äidinkielen opetusta, koska kieli on 
keskeinen väline opetuksen onnistumiseksi.  

Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään huolensa entisen yläasteen rakenteen tuomista ongelmista 
mainiten kiinteiden luokkien puutteen ja todeten, että perusopetuksen erityisopetukseen otettujen 
ja siirrettyjen oppilaiden suhteellinen määrä kaikista oppilaista oli lisääntynyt 3,67 prosentista 
5,20 prosenttiin vuodesta 1998 vuoteen 2001. Myös oppilaiden käyttäytymishäiriöt olivat 
sivistysvaliokunnan mukaan lisääntyneet huolestuttavasti. Valiokunta korosti oppilaan tarpeista 
lähtevää tukiopetuksen ja erityisopetuksen saatavuuden turvaamista ja yhteisöllisyyttä lisäävien 
toimien merkitystä nuorten kasvulle (koulun henkilöstön yhteistyö, koulun hyvää ilmapiiriä 
tukevien käytäntöjen edistäminen ja yhteiset käyttäytymis- ja pelisäännöt). Valiokunnan mukaan 
oppilaiden tulee kouluissa voida keskittyä entistä enemmän elämänhallintaan harjaantumiseen ja 
tulevaisuuden suunnitteluun. Tässä asiassa valiokunta perää pedagogisesti oikein toteutetun 
opinto-ohjauksen saatavuutta.  

Valiokunta palasi opettajankoulutusta käsitellessään vielä kerran kasvatustehtävään, nyt 
muuttuvassa yhteiskunnassa. Se totesi, että ”opettajan työssä korostuu entisestään kotien 
kasvatustehtävän tukijan sekä kestävien perusarvojen siirtäjän rooli”. Lopuksi sivistysvaliokunta 
yhtyi hallituksen näkemykseen siitä, että lainsäädännön yleiseen tarkistamiseen ei ollut tarvetta 
lain rakenteen eikä sääntelyn osalta, mutta valiokunta esitti, että toimivuuden seurantaa on 
aiheellista jatkaa. Alueellisen, kuntakohtaisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteutumisen seurantaa 
tulee syventää. Valiokunta painotti myös tässä yhteydessä peruskoulun kasvatustehtävän 
toteutumista.  

Valiokunta piti välttämättömänä seuraavan koulutuspoliittisen selonteon antamista eduskunnalle 
kolmen vuoden kuluttua. Silloin lain toimivuudesta ja vaikutuksista voisi saada jo syvällisempää 
tietoa. Sen vuoksi valiokunta ehdotti hyväksyttäväksi lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että 
hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon.”  

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta 9.10.2002 
(PTK 113/2002 vp). 
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Liite 5    Oppivelvollisuuskoulun arvot Saksassa, Englannissa ja Walesissa sekä 
Yhdysvalloissa ja Norjassa 
 
Koska kasvatustieteellinen intentioni on saada aikaan keskustelua perusopetuksen tavoitteista ja 
arvosisällöistä monikulttuuristuvassa ja moniuskontoiseksi muuttuvassa maassamme, tässä 
luvussa tarkastellaan arvoja, jotka on ilmaistu muutamien länsimaiden perusopetusta vastaavan 
koulutuksen säädöksissä. Esimerkkeinä olevat länsimaat Saksa, Englanti ja Wales, Yhdysvallat ja 
Norja on valittu niiden erityisesti uskonnollisissa arvoissa toisistaan poikkeavien koulusäädösten 
perusteella.  

Englanti ja Wales, kuten Yhdysvallat, ovat pitkään olleet monikulttuurisia maita. Koulusäädökset 
poikkeavat toisistaan näiden maiden julkisissa kouluissa, myös suhteessa uskontoon. (Vanhemmat 
voivat kuitenkin valita lapselleen uskonnollisen koulun, jota tuetaan valtion varoin.) Vaikka 
Yhdysvallat on uskonnollinen maa, julkisista kouluista on suljettu kokonaan pois uskonnon 
harjoittaminen. Sen sijaan Englannissa ja Walesissa kouluihin kuuluu päivittäin velvollisuus 
järjestää perusluonteeltaan kristillinen hartaus. Suomessa, kuten Saksassa sekä Englannissa ja 
Walesissa, uskonto on koulujen oppiaine. Niille, jotka eivät halua osallistua uskonnon 
opetukseen, on näissä maissa suomalaista elämänkatsomustietoa vastaava oppiaine. Saksassa 
vastaava oppiaine on etiikka, jonka sisältöön kuuluvat kuitenkin kristinuskon muodolliset 
kulttuuri- ja kasvatusarvot. Isossa-Britanniassa myös ei-uskonnollisten koulujen opetus-
suunnitelmissa tulee huomioida se, että Isossa-Britanniassa uskonnolliset perinteet ovat 
pääasiassa kristillisiä. Norjassa säädettiin vuonna 1997 pakolliseksi oppiaineeksi kristillinen 
tietous; oppiaineen pääasiallisena sisältönä on kristillisen maailmankatsomuksen käsitteleminen. 
Jotkut vanhemmat veivät säännöksestä valtion oikeuteen, ja oikeuden päätöksellä vanhemmat 
saivat täyden vetäytymisen lapsilleen tästä oppiaineesta.  

Lukujen lopussa on lyhyt yhteenveto opetuksen järjestämisen pääpiirteistä. Katsauksen 
perusteella voi todeta tarkasteltujen maiden opetussäädösten erilaisuuden. 

 

Saksa 

Tarkastelu perustuu Avenariuksen kahteen artikkeliin vuosilta 2002 (Value orientation in German 
schools) ja 2006 (The case of Germany). 

Saksan perustuslain 4 § 1 momentti takaa uskon ja omantunnon, uskonnon ja ideologisen 
tunnustuksen vapauden. Se on vapaan tiedollisen elämän edellytys, johon valtio on estetty 
puuttumasta. (Avenarius 2002, 85.) Perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan uskonnon opetuksen 
tulee olla osa valtion koulujen opetussuunnitelmaa lukuun ottamatta sekulaareja kouluja 
(Avenarius 2006, 145). 

Saksan valtion koulut eivät nojaa enää selkeälinjaisesti mihinkään ideologiaan tai etiikkaan tai 
uskonnollisiin näkemyksiin. Koulut ovat maallistumis- ja moniarvoistumisprosessissa, joka on 
levinnyt kaikille yhteiskunnan alueille. Tätä tendenssiä avoimeen mutta samalla jokseenkin 
indifferenttiin kasvatusilmastoon on korostanut Itä-Saksan sortuminen ja itäsaksalaisen 
sosiaalisen aatteen epäonnistuminen. Sen tähden uskonnolliset arvot ja perinteet ovat menettäneet 
dynaamisen vaikutuksensa kouluun.  

Aina välillä jokin seikka, kuten ristin läsnäolo kouluissa aiheuttaa ristiriitaa ja nostaa tunteita. 
Toisaalta koululla, joka kohtaa jatkuvasti kasvavan muslimioppilaiden määrän, on uusi haaste 
uskonnossa, joka näyttää olevan etäämpänä maallistumisprosessista. (Avenarius 2006, 152–153.) 
Kiistanalaiseen kysymykseen rististä ja krusifiksista kouluissa Saksan liittovaltion 
perustuslaillinen tuomioistuin yritti antaa vastauksen (Avenarius 2002). Asianomistajina olivat 
kouluikäisten vanhemmat. Teosofisteina, Rudolf Steinerin seuraajina, he protestoivat käytännön 
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ja lainvaatimusten ideologisia perusteita vastaan, joiden perusteella Baijerin kansakouluissa, 
koska ne olivat kristillisiä kunnallisia kouluja, oli sijoitettu krusifiksi joka luokkaan. Tuomioistuin 
katsoi ristin tässä kontekstissa olevan voimakas uskonnollinen symboli ja sen esillä pitämisen 
liian pakottavaa toisin ajattelevia kohtaan. Oppivelvollisuusvelvoitteen yhteydessä se pakottaa 
oppilaat valtiollisten ohjeiden alaisuudessa tilanteeseen, jossa ei ole mahdollisuutta poistua 
”oppimasta ristin alla”. Tuomioistuimen päätös (1995) sai aikaan debatin, johon osallistuivat 
juristit, media ja suuri yleisö. Päävastalause perustui argumentointiin, että ristillä 
luokkahuoneessa ei ole pakottavaa luonnetta, se on vain kulttuurinen ja kasvatuksellinen faktori. 
Läntisen kulttuurin ilmauksena, joka on saanut vaikutteita kristillisyydestä, se hoiti vain 
kristillisten arvojen ja normien symbolisen tarkoituksen virkaa. (Avenarius 2002, 85–86.) 

Saksassa valtion kouluissa asennoituminen uskonnollisiin arvoihin on kaksijakoinen. Toisaalta 
pyritään suorastaan neutraaliuteen hylkäämällä kristillinen aines, erityisesti seurakunnan vaikutus. 
Toisaalta islaminuskoiset vanhemmat ja oppilaat vaativat yhä useammin, että heidän uskoaan ja 
uskonnollisia asenteitaan kunnioitetaan koulussa. (Avenarius 2002, 85; 2006, 148.) 

Useimmat Saksan osavaltiot ovat lisänneet opetussuunnitelmaan etiikan pakollisena oppiaineena 
niille, jotka on vapautettu uskonnon opetuksesta. Tämän on liittovaltion hallinto-oikeus todennut 
lailliseksi, koska valtiolla on yleinen koulutusvastuu. Etiikan opetuksen tulee olla ideologisesti ja 
uskonnollisesti neutraalia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kristinuskon muodollisten kulttuuri- ja 
kasvatusarvojen pois sulkemista opetuksesta. Merkittävää on se, että tuomioistuin ensin hahmotti 
etiikan uskontoa korvaavaksi oppiaineeksi, mutta sitten päätyi melkein paradigman muutokseen, 
kun se tulkitsi uskonnon etiikkaa korvaavaksi oppiaineeksi. (Avenarius 2002, 86–87;  2006, 148.) 

Perustuslain 4 §:n 1 momentin mukaan opettajan työhön koulussa sisältyy uskon ja 
uskontunnustuksen vapaus. Opettajien uskonnollista vapautta tasapainottavat opetusta koskevat 
säädökset, vanhempien uskonnollinen vapaus eikä vähiten valtion neutraaliuden periaate 
uskonnollisissa asioissa. (Avenarius 2006, 149.) Osavaltioiden koululakien mukaan opettajilla on 
pedagoginen vapaus opetus- ja kasvatustehtävässään; siten he ovat keskeisessä asemassa, ja arvo-
orientaatio perustuu suuressa määrin opettajaan. Useiden osavaltioiden koululaeissa ei ole 
ainoastaan normeja opettajan perinteisestä pedagogisesta vapaudesta, vaan koululait myös 
korostavat koulun oikeutta ja velvollisuutta kehittää omaa erityisluonnettaan, joka on ilmaistu 
koulun peruskirjassa olevassa opetussuunnitelmassa (Avenarius 2002, 90). 

Osavaltioiden itsenäisissä koululaeissa todetaan yhdenmukaisesti, että koulun edellytetään 
opettavan kriittistä harkintaa ja itsenäistä toimintaa. Koulun tulisi lisäksi opettaa oppilaille 
liberaaleja, demokraattisia asenteita, suvaitsevaisuutta ja yhteiskunnallista sitoutumista, ja sen 
tulisi valmentaa oppilaista vastuullisia kansalaisia. Opettajan tehtäväksi jää löytää keinot näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka moniarvoisessa yhteiskunnassa ovat vaikeasti määriteltäviä. 
Pluralistisessa yhteiskunnassa tämä moniselitteisyys on se hinta, joka on maksettava 
sekularisaatiosta ja relativismista. Kaikki tämä merkitsee sitä, että valtion asettamien 
kasvatustavoitteiden ohjauskyky on välttämättä rajallinen. Koulutuspolitiikka arvo-
orientaatioineen on enemmän tai vähemmän kompromissi. Sen kyseenalaistavat vain eri 
ristiriitatapaukset. (Avenarius 2002, 84.) 

Näyttää siltä, että kansalaisten arvopohjien erilaisuus synnyttää kilpailevaa ristiriitaa siitä, mikä 
arvopohjista voittaa ja saa voimassa olevan arvopohjan oikeutuksen.  Opettajasta tullee ratkaiseva 
linkki, ja tilanne on tietyllä tavalla hallitsematon. 

 

Englanti ja Wales 

Englannin ja Walesin väestö on 1930-luvulta alkaneen maahanmuuton seurauksena muuttunut 
monikansalliseksi, monikulttuuriseksi ja monikieliseksi (Meredith 2006, 155). Englannin ja 
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Walesin koulujen arvopohjaan ovat olennaisesti vaikuttaneet 1) kirkkojen tehtävä, 2) Thatcherin 
vallassaolovuosien ideologiset ristiriidat (konservatiivinen hallitus vei 18 vuoden 
vallassaolovuoden aikana arvot markkinatalouden arvojen suuntaan) ja 3) niin sanottu kolmannen 
tien politiikka (vuodesta 1997 Blairin hallitus). (Blair 2002, 39–42.)  

Englannin ja Walesin opetustoimen arvot ovat liberaalin yhteiskunnan arvoja. Liberaalin 
ideologian perusoppi on, että on olemassa kilpailevia versioita hyvästä elämästä eikä valtion tulisi 
sekaantua yksilöiden elämään paitsi silloin, kun yksilön toiminta loukkaa toisten oikeuksia. 
Toisen opinkappaleen mukaan valtiojohtoisen opetustoimen tulisi pyrkiä mahdollistamaan 
oppilaiden omien valintojen teko erilaisten elämäntyylien ja kulttuurien välillä. Vaikeudet 
syntyvät siitä, että joidenkin ryhmien ja yksilöiden näkemykset eivät sovi yhteen liberaalin 
filosofian kanssa, ja siitä, että vakaumusten perusopinkappaleet ovat sisäisestä perspektiivistä 
pakollisia eikä niitä voi pitää yksilöllisen valinnan asioina. (Blair 2002, 39.) 

Tietyt arvot heijastuvat jopa keskus- ja paikallishallinnon tehtävienhoitoon. Lasta tulee kasvattaa 
vanhempien toiveiden mukaan sikäli kuin se on yhdensuuntaista tuloksekkaan koulutuksen kanssa 
(Education Act 1996, 9 §, aiemmin Education Act 1944, 76 §). Toinen arvo-orientaatio (main. 
laki 1996, 13 §) on se, että paikallisten viranomaisten tulee siinä määrin kuin se on mahdollista 
edistää hengellistä, moraalista, mentaalista ja fyysistä kehitystä vahvistamalla tehokasta opetusta 
vastaamaan alueen väestön tarpeita. (Blair 2002, 43.) 

Keskushallinnolle kuuluu lakisääteinen opetussuunnitelmaohjaus vuoden 1988 koulu-uudistuslain 
(Education Reform Act) perusteella. Nyt säädökset on määritelty koululaissa (Education Act 
1996). Education Act (1996) edellyttää kouluja tarjoamaan perusopetussuunnitelman (basic 
curriculum), joka sisältää uskonnon opetuksen ja yläluokilla seksuaaliopetusta (352 §). 
Valtiosihteerin (Secretary of State), paikallisten opetusviranomaisten (LEA), koulun johtokunnan 
ja rehtorin tulee huolehtia, että koulujen opetussuunnitelmat edistävät oppilaiden hengellistä, 
moraalista, kulttuurista, mentaalista ja fyysistä kehitystä, ja varustaa oppilaat yhteiskuntaan ja 
aikuiselämään (351 §). (Blair 2002, 43.) Education Reform Act (1988) oli kompromissi eri 
näkökantojen välillä, niiden, jotka halusivat suurempaa kristilliskeskeisyyttä, ja niiden, joilla oli 
moniuskontoinen näkökanta. Tällä kompromissilla on edelleen keskeinen asema School Standard 
and Framework Act -laissa (1998). (Meredith 2006, 164–165.)  

Koulujen velvollisuudesta järjestää päivittäin perusluonteeltaan kristillinen hartaus säätää 
nykyisin The School Standards and Framework Act 1998. Hartauden tulee heijastaa laajaa 
kristillisen uskon perinnettä ilman minkään tunnustuksen erityispiirrettä. Vanhemmat saavat 
halutessaan vapautuksen lapsilleen uskonnon opetuksesta ja hartaudesta. (Meredith 2006, 162–
163, 166). Ei-uskonnollisten koulujen hyväksytyn opetussuunnitelman tulee olla sopusoinnussa 
Standing Advisory Council on Religious Education -viraston (SACRE) vaatimusten kanssa. 
Kyseisessä neuvostossa on edustajia paikallisista uskonnollisista ryhmistä. Opetussuunnitelmissa 
tulee kuitenkin huomioida se tosiasia, että Isossa-Britanniassa uskonnolliset perinteet ovat 
pääasiassa kristillisiä (Education Act 1996, 375 §). (Blair 2002, 43). Myös Meredithin (2006, 
161) mukaan Englannin ja Walesin kaikissa valtion ylläpitämissä kouluissa – sekä uskonnollisissa 
että maallisissa – on vaatimuksena opetussuunnitelma, jolla edistetään tasapainoisesti ja 
laajapohjaisesti oppilaiden hengellistä, moraalista, kulttuurista, psyykkistä ja fyysistä kehitystä 
(Education Act 2002 § 78 mom. 1). Hengellisen kehityksen korostus pääpiirteenä takaa sen, että 
hengelliset arvot läpäisevät koko opetussuunnitelman. Jokaisen englantilaisen koulun 
opetussuunnitelman perustan tulee sisältää 1) jokaiselle kouluun rekisteröidylle oppilaalle 
uskonnon opetusta varten ohjeistuksen, 2) ”kansallisen opetussuunnitelman” (national 
curriculum) 3–16-vuotiaille oppilaille, 3) sukupuolivalistusohjelman. Uskonnonopetus on täten 
lakisääteinen vaatimus, joka koskee kaikkia oppilaita. Vanhemmat voivat kuitenkin vetää 
lapsensa pois uskonnonopetuksesta (School Standards and Framework Act 1998, 71 §). 
Uskonnonopetus on osa ”basic curriculumia” mutta ei ”national curriculumia”. Kansallinen 
opetussuunnitelma on keskitetysti muotoiltu valtiosihteerin toimesta, uskonnon 
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opetussuunnitelma taas on paikallisesti määritelty tiettyjen laillisten rajoitusten alaisena. Sen 
täytyy ottaa huomion alueen tietyt etniset ja kulttuuriset vivahteet. (Meredith 2006, 161.) 
Säädösten muotoilu sallii kuitenkin suuren joustavuuden uskonnon opetussuunnitelman 
muotoiluun ja päivittäisen hartauden sisältöön (s. 164). 

Kouluissa ei minkään aineen opetuksessa voi edistää puoluepoliittisia näkemyksiä. Jos politiikkaa 
käsitellään, silloin tulee esitellä tasapainoisesti erilaisia näkemyksiä, myös vastakkaisia 
(Education Act 1996, 406 §, 407 §). Vaikka Britannian lainsäädäntö ei enää aseta esteitä, on 
viime aikoihin asti ollut vähän vapaata mielipiteen ilmaisua. Opettajat saattoivat vaarantaa uransa 
ilmaisemalla kiellettyjä näkemyksiä siihen asti kun Euroopan ihmisoikeussopimus hyväksyttiin 
maan lakeihin vuonna 1998. Opettajien tulee kuitenkin totella työnantajansa määräyksiä. (Blair 
2002, 43–44.)  

Kun yhdeksi koulutuksen päätavoitteeksi hyväksytään oppilaiden valmistaminen 
aikuisyhteiskuntaan, neutraalius ei voi tarkoittaa sitä, että koulutuksen ei pitäisi edistää arvoja. 
Thomsonin (1997) ja Botteryn (1998) mukaan se, että arvot ovat joskus ristiriidassa toistensa 
kanssa, ei tarkoita sitä, ettei arvoilla olisi moraalista voimaa. McLaughlin (1997) kiistää, että voisi 
olla olemassa arvovapaata kasvatusta. Minimivaatimuksena on se perusliberaali arvo, että toisen 
mielipiteitä tulee kunnioittaa, vaikka ne olisivat omille vastakkaisia. Steutelin ja Spieckerin 
(1999) mukaan on olemassa tiettyjä perusarvoja, joista sekä liberaalit että epäliberaalit 
yhteiskunnat pitävät kiinni. Tällaisia ovat muun muassa fyysisen koskemattomuuden arvot; 
tuomittavia ovat murha, väkivalta ja varkaus. Näiden konsensuksen saavuttaneiden arvojen 
edistäminen koulussa ei ole ongelmallista. Ongelmia syntyy silloin, kun arvoista ei ole 
yksimielisyyttä. Englannissa ja Walesissa yksimielisyyttä ei ole seksuaalikasvatuksen arvoissa. 
(Blair 2002, 39–40.) 

Blairin (2002, 41) mukaan suurin osa Englannin uskonnollispohjaisista kouluista on Englannin 
kirkon tai roomalaiskatolisen kirkon perustamia. Lisäksi on muutamia juutalaisia kouluja. (Myös 
metodistien kouluja on valtion tuen piirissä Meredithin (2006, 165) mukaan.) Nykyisin myös 
muslimeille on mahdollista valita heidän arvojärjestelmäänsä vastaava valtion koulu. Meredith 
(2006, 165) toteaa kuitenkin, että muslimiryhmien mahdollisuus saada valtion tuki itsenäiselle 
vapaaehtoisvoimin ylläpidetyille kouluille on kielletty tähän asti. Tämä kysymys on ollut 
keskustelun aihe. Hallituksen viimeaikaisten lausuntojen mukaan vahvalle yksilölliselle 
identiteetille (erikoistumiseen tai uskonnolliseen eetokseen) perustuvat koulut nähdään terveeksi 
perustaksi valtion koulujen jatkokehitykselle. Tuskin kuitenkaan tulee olemaan kaikkien 
vanhempien tarpeisiin sopivia ja erilaisia kouluja, joissa kaikkien arvot tai uskonto voitaisiin ottaa 
huomioon. Näyttää siltä, että kaikkia ongelmia, jotka nousevat kulttuurisista ja uskonnollisista 
eroista, ei voi ratkaista vain perustamalla uusia uskonnollisia kouluja. (Blair 2002, 41.) Laajasti 
myönnetään, että vanhempien koulun valintaan vaikuttavat suuresti uskonto ja tunnustukselliset 
preferenssit (Meredith 2006, 165). 

Englannin ja Walesin opetustoimen arvot ovat sen yhteiskunnan liberaaleja arvoja: tosiasiaksi 
katsotaan ensinnäkin se, että on olemassa erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä, ja toiseksi se, että 
opetustoimen tulee pyrkiä mahdollistamaan oppilaiden omien valintojen teko. Pyrkimystä 
arvoneutraaliuteen ei näytä olevan. Opetussuunnitelmissa tulee kuitenkin huomioida se seikka, 
että Isossa-Britanniassa uskonnolliset perinteet ovat pääasiassa kristillisiä. Opetussuunnitelmien 
tulee edistää tasapainoisesti ja laajapohjaisesti oppilaiden hengellistä, moraalista, kulttuurista, 
psyykkistä ja fyysistä kehitystä. Englannissa ja Walesissa suuntaus näyttää yhä enemmän sallivan 
erilaisia koulujen arvopohjia eri tavalla arvo-orientoituville ihmisille. 
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Yhdysvallat 

Yhdysvaltain tapaoikeudellinen oikeusjärjestelmä (common law) perustuu mannermaista 
järjestelmää enemmän kirjoitetun lain lisäksi oikeustapauksiin, joista johdetaan yleisempiä 
oikeusohjeita. Seuraava tarkastelu pohjautuu Madsleyn (2002, 77–82) artikkeliin ”Values 
orientation in American public schools”.  

Mawdsley pohtii Yhdysvaltojen koulujen arvo-orientaatiota ja kysyy, onko uskonnon 
harjoituksen pois sulkeminen johdonmukaista ajatellen muita valtion koulujen edustamia arvoja. 
Yhdysvaltojen julkisten koulujen arvoihin liittyvien riita-asioiden historia kuuluu 
erottamattomasti ja jäsentymättömästi uskontoon. Kuten korkein oikeus totesi tapauksessa Lynch 
vs. Donnelly, joka koski seimiasetelmaa kaupungin omistamassa puistossa, ”on olemassa 
katkeamaton historia vuodesta 1789 lähtien, jossa vallan kolmijako-opin mukaiset kolme haaraa 
(tuomiovalta, toimeenpanovalta (hallintovalta), lainsäädäntövalta) ovat kaikki tunnustaneet 
uskonnon merkittävyyden amerikkalaisessa elämässä. Tapauksessa Zorach vs. Clauson korkein 
oikeus antoi oppilaille oikeuden olla mukana ohjelmassa, jossa he ottivat osaa uskonnon 
harjoittamiseen koulun ulkopuolella, minkä vuoksi oppilaat olivat poissa tunneilta ja totesi, että 
”me olemme uskonnollinen kansa, jonka instituutiot perustuvat sille ajatukselle, että 
’kaikkivaltias olento’ on olemassa”. Näistä lauseista huolimatta korkeimman oikeuden tapaukset, 
jotka ovat koskeneet uskontoa yleisissä kouluissa, ovat jakaantuneet voimakkaasti kahtia. 

Yhdysvaltain (hallitusmuodon) perustuslain ensimmäinen muutos (lisälauselma, Amendment 
Establishment Clause) säätelee valtion ja uskonnon välisten suhteiden oikeudellista tulkintaa, ja 
sen tärkein ja selkein vaikutus on kuvitelma valtion ja uskonnon erillisyydestä. Tämän fiktiivisen 
lähtökohdan soveltaminen on yleensä johtanut uskonnon harjoittamisen kieltämiseen julkisissa 
kouluissa. Voidaan kysyä, onko tämä pyrkimys yhdenmukainen niiden muiden arvojen kanssa, 
joita koulussa oletetaan edistettävän. Erilaisuuden rohkaisu, varsinkin rotuun, sukupuoleen ja 
etniseen alkuperään liittyen, on tärkeä arvo kasvatuksessa, mutta kuinka sitoutuneita valtion 
koulut ovat erilaisuuteen rohkaisuun, jos ne voivat sulkea pois kaiken erilaisen uskonnon 
harjoituksen? Suvaitsevaisuus erilaisia näkemyksiä kohtaan on tärkeä kasvatusarvo. (Mawdsley 
2002, 77.) 

Tuomari Scalia kysyi tapauksessa Lee vs. Weisman, jossa korkeimman oikeuden enemmistö 
kielsi valmistujaistilaisuudessa rukoilemisen, voivatko koulut edistää suvaitsevaisuutta uskontoja 
kohtaan, jos uskonnon harjoittaminen, joka on olennainen osa uskontoa, kielletään kouluissa. 
Neutraalius uskontoon nähden on toivottava arvo julkisissa kouluissa, mutta onko tämä 
neutraalius vihamielisyyttä, jos näiden koulujen oppilaiden ja työntekijöiden ei ole mahdollista 
tuoda esille arvostamiaan uskonnollisia käytäntöjä? (Mawdsley 2002, 78.) 

Kansallisen näkemyksen luominen uskonnon roolista on parhaimmillaankin ollut vain 
pintaraapaisua. Korkeimman oikeuden kehittämät kolme teoriaa ovat 

 vanhempien oikeus ohjata lastensa koulutusta 
 valtion koulujen opetussuunnitelman valvonta  
 oppilaiden sananvapaus (ilmaisunvapaus). 

Tapauksessa Pierce vs. Society of Sisters korkein oikeus totesi, että vanhemmilla on 
perustuslaillinen oikeus perustuslain 14. muutoksen (Amendment) pohjalta ohjata lastensa 
koulutusta. Tämä on johtanut siihen, että vanhemmat voivat valita yksityisen koulun, minkä 
johdosta valtion tukia ohjautuu uskonnollisiin kouluihin. Se, voiko vanhempi saada lapsilleen 
uskonnollista koulutusta yleisestä koulusta, on isompi kysymys.  

Kullakin osavaltiolla on oikeus luoda julkisen koulujärjestelmän vierelle järjestelmä, joka tukee 
vanhempien oikeutta ohjata lastensa koulutusta. Tapauksessa Hazelwood School District 
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(Hazelwoodin koulupiiri) vs. Kuhlmeier korkein oikeus suojasi koulun oikeutta kontrolloida 
koulussa harjoitettua pedagogiikkaa ja päättää opetussuunnitelman sisällöstä, kun vastassa oli 
oppilaan sananvapaus, kunhan koululla oli järkevät perusteet päätöksilleen. Jos julkisella 
koulupiirillä on oikeus valita opetussuunnitelma, mitä tapahtuu, jos oppilaan tai oppilaan 
vanhemman uskonnolliset näkemykset ovat ristiriidassa opetussuunnitelman kanssa? 

Yli 30 vuotta sitten, tapauksessa Tinker vs. Des Moines Independent School District korkein 
oikeus myönsi oppilailla olevan sananvapaus julkisissa kouluissa, mikä johtuu perustuslain 
ensimmäisestä lisäyksestä (Amendment). Vuonna 1993 korkein oikeus määräsi, että yksityiset 
uskonnolliset ilmaukset ovat oikeutettuja kyseisen sananvapautta koskevan lisäyksen perusteella. 
(Mawdsley 2002, 78.) 

Korkeimman oikeuden arvioidessa uskonnon ja valtion suhdetta perusteluna on perustuslain 
ensimmäisen lisäyksen (amendment) kaksi uskontoa koskevaa sääntöä. Kongressi tai osavaltiot 
eivät saa 14. lisäyksen johdosta luoda uskonnollisia laitoksia eivätkä kieltää vapaata 
uskonnonharjoittamista. Vaikka nämä kaksi klausuulia vaikuttavat siltä, että niiden tarkoitus on 
muodostaa tasavertainen pari, korkein oikeus on painottanut uskonnollisen laitoksen luomisen 
kieltävää sääntöä ohi uskonnonvapautta koskevan säännön. 

Korkeimman oikeuden neljä periaatetta valtion roolista uskonnollisissa asioissa: 

1. Uskonnonvapausklausuulille on annettu supistettu merkitys. Tapauksessa 
Employment Division vs. Smith korkein oikeus katsoi, että valtion toimet, jotka 
ovat neutraaleja, ovat aina sallittuja. Vain toimet jotka ovat uskonnonvastaisia, 
voidaan katsoa uskonnonvapauden rajoittamiseksi. 

2. Valtion toimien tulee palvella sekulaarisia tarkoituksia. Toisaalta vihamielisyyden 
ja neutraaliuden ero ei aina ole ilmeinen. Tapauksessa Westside Community 
School District vs. Mergens korkein oikeus katsoi tasavertaisuuslain (Equal Access 
Act) edellyttävän, että valtion tukemat julkiset koulut kohtelivat oppilasjohtoisia, 
ei-opintosuunnitelmaan kuuluvia uskonnollisia kerhoja samalla tavoin kuin ne 
kohtelivat sekulaareja kerhoja. 

3. Klausuuli ei luo pakollisia oikeuksia. Vaikka kongressi tai muut osavaltioiden 
lainsäätäjät voivat velvoittaa kouluja ottamaan uskonnollisia toimintoja, ne voivat 
myös tehdä vastakkaisia päätöksiä. Eli jos esimerkiksi koulussa sallitaan kerhojen 
pitäminen, myös uskonnolliset kerhot on sallittava, mutta jos kerhoja ei sallita, 
myöskään uskonnollisia kerhoja ei tarvitse sallia. 

4. Hallitus ei saa olla vihamielinen uskontoa kohtaan. Vaikka tämä teesi mainitaan 
korkeimman oikeuden ratkaisuissa usein, se ei tunnu vaikuttavan käytännössä 
lopputuloksiin ja siihen on vaikea vedota asiansa tueksi. Korkein oikeus ei ole 
esimerkiksi pitänyt uskonnonvapauden vastaisena sitä, että oppilasta on kielletty 
tekemästä henkilötutkielma uskonnollisesta henkilöstä, tai sitä, että oppilas ei ole 
saanut vaihtaa koulun lukuohjelmaan kuuluvia kirjoja vanhempien uskonnollisten 
käsitysten johdosta. (Mawdsley 2002, 79.)  

 

Tapauksessa Wisconsin vs. Yoder korkein oikeus ilmaisi, että kaksi julkisten koulujen ydinarvoa 
ovat lukutaitoisuus ja hyvä kansalaisuus. Ensimmäisen tarkoituksena oli korkeimman oikeuden 
mukaan se, että oppilaasta estetään tulemasta taakka yhteiskunnalle, ja toisen tarkoituksena se, 
että estetään oppilasta joutumasta kosketuksiin rikosoikeudellisen rangaistusjärjestelmän kanssa. 
Korkein oikeus salli tapauksessa Bethel School District vs. Fraser oppilaan määräaikaisen 
erottamisen vulgaarin ja kaksimielisen puheen pitämisen vuoksi, koska korkeimman oikeuden 
mukaan oli täysin sopivaa, että koulu sanoutuu irti sellaisesta puhetavasta ja opettaa oppilaille, 
että vulgaari puhetapa ja hekumallinen käytös eivät sovi yhteen julkisen koulun arvojen kanssa. 
(Mawdsley 2002, 80.) 
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Mitä sitten tapahtuu, kun julkisen koulun arvot ovat ristiriidassa oppilaiden tai heidän 
vanhempiensa uskonnollisten arvojen kanssa? Tapauksessa Brown vs. Hot, Sexy, and Safer 
Productions oppilaat joutuivat osallistumaan suorasanaiseen aidsin vastaiseen kampanjaan 
koulussa, jossa he joutuivat keskustelemaan avoimesti seksuaalisista asioista ja kuuntelemaan 
aihetta koskevaa ulkopuolisen puhujan opetusta. Ensimmäinen hallintopiirin tuomioistuin (First 
Circuit) katsoi päätöksessään, että koululla oli oikeus pitää sanotunlaisia opetustilaisuuksia, ja 
kumosi vastapuolen vaatimukset katsoen, ettei perustuslaki sillä tavoin kuormita julkista 
koulujärjestelmää, että kaikkien vanhempien arvojen tulisi sopia yhteen koulun 
opetussuunnitelman kanssa. Ratkaisu on yhdenmukainen muiden tuomioistuinten ratkaisujen 
kanssa. 

Osavaltioiden lainsäätäjien yritykset sisällyttää uskonnollisia arvoja julkisiin kouluihin on 
johdonmukaisesti estetty korkeimman oikeuden ratkaisuilla. Tapauksessa Edwards vs. Aguillard 
korkein oikeus kumosi säädöksen, jonka mukaan kouluissa oli opetettava luomiseen perustuvaa 
tiedenäkemystä aina samalla kertaa, kun evoluutioteoriaa opetettiin. Tapauksessa Stone vs. 
Graham korkein oikeus kumosi lainsäätäjän vaatimuksen, jonka mukaan kaikissa julkisissa 
koulurakennuksissa tuli seinälle ripustaa kymmenen käskyä. Myös Raamatun luku ja rukoukset 
on säännönmukaisesti kielletty kouluissa tai koulun järjestämissä tapahtumissa. (Mawdsley 2002, 
80.) 

Jos julkisten koulujen täytyy poistaa kaikki uskonnolliset symbolit ja kaikki uskonnon 
harjoittaminen kouluista, missä vaiheessa tällainen poistaminen muuttuu neutraaliudesta 
vihamielisyydeksi? Millä tavoin tällä edistetään uskonnollista suvaitsevaisuutta? Miksei uskontoa 
kohdella kuten muihinkin seikkoihin kohdistuvaa syrjintää, kuten rotuun, sukupuoleen tai 
etniseen alkuperään kohdistuvaa syrjintää? Erona uskonnon ja näiden muiden seikkojen kohdalla 
on pidetty sitä, että kun mustaihoista henkilöä estetään osallistumasta johonkin tilaisuuteen, 
henkilö ei voi tulla tilaisuuteen, mutta uskonnollisia ihmisiä ei estetä kokonaan osallistumasta, 
vain uskonnon harjoittaminen tietyissä tilanteissa estetään. Voidaanko kuitenkaan väittää, että 
uskonnollisuuden poisrajaamisella ei osoitettaisi juuri uskonnon ja toisen henkilön (oppilaan tai 
hänen vanhempiensa) arvojen vähäistä arvostamista? Tiivistetysti voidaan todeta, että 
”Establishment Clause”, uskonnollisten instituutioiden perustamisen kieltävä klausuuli, on 
voimakas peruste Yhdysvalloissa pitää julkiset koulut uskonnosta vapaina. 

Toisaalta yksityiset uskonnolliset koulut voivat saada valtion tuen. Näin perustuslain 
uskontoklausuuli suosii vanhempien valintaa ja antaa myös taloudellista tukea. Toisaalta taas 
valtion koulujen oppilaat eivät voi harjoittaa millään lailla uskontoa ja saavat osakseen vähemmän 
suosivaa kohtelua. Julkisten koulujen opetussuunnitelmat voivat sisältää kaikkia muita arvoja 
mutta eivät uskonnollisia.  

Ehkä ainoa tapa, jolla tilannetta voitaisiin tasoittaa, olisi se, että korkein oikeus hyväksyisi 
uskontosetelin, jolla vanhemmat voisivat maksaa lapsensa opiskelun valitsemassaan 
uskonnollisessa koulussa. Monet vanhemmat käyttäisivät tätä mahdollisuutta mielellään, mutta 
yksi asia on selvä – monien vanhempien taloudellinen mahdottomuus valita uskonnollinen koulu 
lapsilleen ei todennäköisesti muuta tuomioistuinlaitoksen kantaa rajoittaa uskonnollisten arvojen 
esille tuomista julkisissa kouluissa. (Mawdsley 2002, 81.) 

USA:ssa oikeusjärjestelmän suhtautuminen uskonnollisiin arvoihin on kahtiajakoinen: toisaalta 
uskonnollisia arvoja tuetaan (uskonnolliset koulut) ja toisaalta ei (valtion koulut). Vanhempien 
taloudellinen asema ja tietoisuus lapsilleen haluamastaan kasvatuksesta ovat oleellisia koulun 
valinnassa. 
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Norja 

Norjassa säädettiin vuonna 1997 kouluihin pakolliseksi oppiaineeksi kristillinen tietous (christian 
knowledge), jota sitä ennen olivat opiskelleet vain luterilaisen kirkon jäsenet. Uuden oppiaineen 
sisältönä ovat erilaiset maailmankatsomukset, kuitenkin niin, että kristillisen 
maailmankatsomuksen käsittelemiseen pitäisi käyttää enemmän aikaa kuin muiden katsomusten 
käsittelyyn. Jotkut vanhemmat veivät valtion oikeuteen, koska he halusivat lapsilleen täyden 
vetäytymisen tästä oppiaineesta. Hävittyään jutun vanhemmat hakivat muutosta Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeuskomitealta (UN’s Human Rights Committee), joka marraskuussa 2004 
antoi päätöksessään täyden tukensa vanhemmille. (Hagesæther & Sandsmark 2006.) 
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Liite 6    Uskonnonvapauslaista ja uskonnonopetuksesta 
 
Uskonnonopetus ei erillisenä oppiaineena kuulu tutkimusaiheeseen, mutta perustelen lyhyttä 
käsittelyä sillä, että tulkitsen uskonnolliset arvot uskonnon opetuksen kautta. Uskonnon opetuksen 
sisältö on ollut erilainen, katsomuksellinen osa perusopetuksen tavoitteita ja näin oleellinen osa 
tavoitteiden arvosisältöä. Oppiaine on ollut muuttumassa, ja uuden uskonnonvapauslain 
yhteydessä tunnustuksellisen uskonnon opetuksen nimi muutettiin.  

Uudesta uskonnonvapauslaista käydyssä koulua koskettavassa keskustelussa puhuttiin uskonnon 
vapauden kielteisestä ulottuvuudesta eli siitä, että kenenkään ei ole pakko osallistua uskonnon 
opetukseen tai harjoittamiseen. Uskonnon vapauteen liittyy myös positiivisia mahdollisuuksia, 
muun muassa se, että oppilaalla on oikeus osallistua uskonnonopetukseen, vaikka hän ei 
kuuluisikaan kyseiseen kirkkokuntaan / uskontokuntaan. Lain tarkoitus on turvata perustuslaissa 
säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä (Uskonnonvapauslaki (453/2003 1 §). Perustuslaki-
valiokunnan mietinnössä (PeVM 10/2002 vp) tämä mahdollisuus esitetään seuraavasti: 
"Perusopetuksen järjestäjän tulee, kuten nykyisinkin, järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon 
mukaista opetusta, joka järjestetään sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan näiden 
enemmistö kuuluu. Ja uusi on säännös, jonka mukaan tähän yhdyskuntaan kuulumaton oppilas 
voi osallistua kyseiseen opetukseen huoltajan ilmoituksen perusteella." Tämä tarkoittaa 
käytännössä oppilaan mahdollisuutta osallistua luterilaisen uskonnon opetukseen kuulumatta 
luterilaiseen kirkkoon. Lisäksi oppilaan huoltaja päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas 
osallistuu, jos hän kuuluu useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Uusi on myös säännös, jonka 
mukaan sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle, jonka opetusta ei koulussa anneta, 
voidaan huoltajan pyynnöstä opettaa elämänkatsomustietoa. Perussääntö on, että kolmelle tiettyyn 
uskontokuntaan kuuluvalle järjestetään huoltajan pyynnöstä uskonnonopetusta. Tämä tapahtuu 
ilman pyyntöä evankelisluterilaisilla ja ortodokseilla. Elämänkatsomustietoa opetetaan 
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, jos hän ei osallistu uskonnonopetukseen 
ja jos tällaisia oppilaita on vähintään kolme. Nämä säännökset ovat perusopetuslain (628/1998) 13 
§:ssä. 

Opetushallitus oli esittänyt kantansa uskonnonvapauslakikomitean83 työn yleissivistävää 
koulutusta koskeviin kysymyksiin muistiossa 16.8.2000. Siinä todetaan muun muassa, että 
uskonnon opetuksen tunnustuksellisuus ei ole tarkoittanut enää vuosikymmeniin uskoon 
tunnustautumista. Muistiossa esitetään, että ”tunnustuksellisen uskonnon opetuksen” sijasta 
käytettäisiin nimitystä ”oman uskontokuntansa mukainen opetus”. Kaiken koulun toiminnan tulee 
sen mukaan olla koulutuksen yleisten tavoitteiden mukaista. Perusopetuslakiin tehtiinkin 
uskonnon opetuksen kohdalla tämänsuuntainen nimityksen muutos (6.6.2003/454): oman 
uskonnon opetus. Myös opettajan pätevyysvaatimuksia muutettiin uskonnonvapauslain 
säätämisen yhteydessä. Uskontokunta ei enää määritä opettajan pätevyyttä uskonnon opetukseen 
vaan sen tekee pedagoginen pätevyys. 

Opetushallitus oli jo ennen tätä kannanottoa antanut lausunnon (17.12.1999) 
uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä. Lausunnossa Opetushallitus esittää, että lapsen 
uskonnollisesta asemasta päätettäessä tulisi huomioida lapsen ja nuoren uskonnollinen kehitys; 
uskonnolliset ratkaisut vaativat Opetushallituksen mukaan aina suurta harkintaa ja kypsyyttä. 
Uskonnollinen kehitys on lausunnon mukaan fyysistä ja psyykkistä kehitystä hitaampaa.  

Seuraava sitaatti on lainaus sivistysvaliokunnan antamasta lausunnosta (SiVL 14/2002 vp s. 3). 
Siitä selviää uskonnon opetuksen nimityksen muutos ja uskonnon opetuksen merkitys: 

                                                 
83 Valtioneuvosto asetti 1.10.1998 komitean, jonka tuli tehdä ehdotus uudeksi 
uskonnonvapauslainsäädännöksi. Se antoi opetusministeriölle välimietinnön (KM 1999:5) ja 
varsinaisen mietinnön 28.2.2001 (KM  2001:1). 
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Perusopetuslain 13 §:ssä ja lukiolain 9 §:ssä säädetään uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon opetuksesta. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan muutettu 
ilmaisu "oman uskonnon opetus" kuvaa paremmin uskonnonopetuksen nykyistä sisältöä. 
Valiokunta korostaa sitä, että tämä muutos ei edellytä uskonnonopetuksen nykyisten 
sisältöjen muuttamista. Se ei muuta myöskään voimassa olevan lainsäädännön mukaista 
oppilaan oikeutta saada oman uskontonsa tai elämänkatsomustiedon opetusta eikä 
oppilaan velvollisuutta osallistua mainittuun opetukseen.  

Valiokunta korostaa, ettei uskonnon opetusta kuvaavalla sanamuodon muutoksella 
muuteta uskonnon opetuksen nykyisiä tavoitteita ja sisältöjä. Uskonnon opetukseen 
sisältyy olennaisena osana oman uskonnon tuntemus. Uskonnon opetuksen tehtävänä on 
tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteettinsä ja 
maailmankatsomuksensa rakentamiseen. Uskontoon perehtymiseen kuuluu myös 
tutustuminen uskonnonharjoittamisen muotoihin ja tapoihin. Uskonnon opetukseen voi 
näin ollen edelleen sisältyä tutustumista esimerkiksi rukouksiin, virsiin sekä muihin 
uskonnollisiin toimituksiin. Esimerkiksi opetukseen liittyvä vierailukäynti kirkossa tai 
moskeijassa ei ole uskonnollinen tilaisuus, mutta jos siellä osallistutaan 
jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen, tällöin noudatetaan 
perusopetuslain 13 a §:n tai lukiolain 9 a §:n mukaista ilmoitusmenettelyä. (Huomautus: 
Viime mainitut pykälät poistettiin laista.) 

 
Perustuslakivaliokunta terävöitti Sepon (2003, 140) mukaan sivistysvaliokunnan lausuntoa 
määrittämällä yksiselitteisemmin, mitä uskonnonopetukseen voi tiedollisen aineksen lisäksi 
kuulua (ks. perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp, s. 7). 
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Liite 7    Opetussuunnitelmatyön toteutuksesta 14.10.1999–14.10.2003 väliseltä 
ajalta 
 

Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteiden määrittyminen 

Opetushallituksen perusteita opetussuunnitelmauudistukselle  

Opetushallitus oli kerännyt Opetushallituksen ylijohtajan Aslak Lindströmin mukaan opettajilta 
tietoa vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden toimivuudesta. Vastaajista (joiden määrää ei 
mainittu) 85 % oli ollut sitä mieltä, että opetussuunnitelman perusteet eivät ohjanneet riittävästi 
paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa. Tämän Lindström toteaa uusien perusteiden 
valmistelun yhdeksi syyksi. Lisäksi Lindströmin mukaan haluttiin kiinnittää huomiota muun 
muassa matematiikan, englannin ja äidinkielen kansallisten arviointien tuottamiin tietoihin, joiden 
mukaan kaikilla oppilailla ei ole riittäviä kyseisten oppiaineiden tietoja ja taitoja. Valtioneuvoston 
hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan lähikoulun tulisi tarjota 
aina korkeatasoista opetusta. Lasten ja nuorten oppimiseen ja kasvamiseen liittyvien vaikeuksien 
lisääntyminen pyrittiin myös ottamaan huomioon lapsen yksilöllisyyttä korostamalla; toisaalta 
osallisuutta painottamalla pyrittiin ehkäisemään syrjäytymistä. (Lindström 2005, 27–31.) 

Lindströmin mukaan valtioneuvoston vuonna 2001 vahvistama uusi perusopetuksen tuntijako 
sekä uudet perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet olivat uudistuksen lähtökohtia. 
Opetussuunnitelmauudistuksessa hyödynnettiin perusopetuslain suomat mahdollisuudet samoin 
kuin vapaaehtoinen esiopetus. Tarkoituksena oli muodostaa nimenomaan esiopetuksesta ja 
perusopetuksesta etenevä kokonaisuus, jonka avulla voitaisiin paremmin tukea oppilaan kasvua ja 
kehitystä. Opetussuunnitelman perusteisiin määritellyillä hyvän osaamisen kriteereillä pyritään 
oppilaiden oikeusturvan takaamiseen entistä paremmin. Uusissa perusteissa halutaan Lindströmin 
mukaan korostaa uudistunutta oppimiskäsitystä ja oppilashuoltoa. (Lindström 2005, 31–32.) 

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmatyö oli aloitettu lokakuussa 1999, jolloin oli asetettu tuon 
työn ohjausryhmä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin joulukuussa 2000. 
(Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta kunta on velvollinen sitä järjestämään. 
Esiopetusta koskevat perusopetuslain muutokset tulivat voimaan 1.8.2000.) Nämä valmistuneet 
opetussuunnitelman perusteet olivat alku opetussuunnitelmalliselle jatkumolle, johon 
opetussuunnitelmauudistuksella pääjohtaja Sarjalan ja ylijohtaja Lindströmin mukaan myös 
tähdättiin (Opetushallituksen kirje 8.6.2000; ks. myös Lindström 2005). Käytän 
opetussuunnitelman perusteiden ensimmäisen osahankkeen määrittymisen lähteenä 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 suunnittelutyössä, perusopetuksen tavoite-, 
tehtävä- sekä oppilaanarviointityöryhmän ja ohjausryhmän sihteerinä toimineen Erja Vitikan pro 
gradu -työtä ”Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteiden muotoutuminen 
vuosien 2000–2002 aikana – opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet annettujen lausuntojen 
valossa”.  

Opetushallitus asetti lokakuussa 1999 ohjausryhmän ohjaamaan sekä esi- (30.6.2000 asti) että 
alkuopetuksen (1.4.2001 asti) opetussuunnitelman perusteita valmistelevaa hanketta. 
Ohjausryhmään kuului 11 jäsentä84: Opetushallituksen edustajat, opetusministeriön, sosiaali- ja 

                                                 
84 Ylijohtaja Aslak Lindström Opetushallituksesta puheenjohtajana, hallitusneuvos Matti Lahtinen 
opetusministeriöstä, apulaisosastopäällikkö Raija Viitala sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
sivistystoimen päällikkö Anneli Kangasvieri ja erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen 
Suomen Kuntaliitosta, asiamies Riitta Sarras Opetusalan Ammattijärjestöstä OAJ:stä, 
ammattiasiainsihteeri Kristiina Cleve Lastentarhaopettajaliitto LTOL:sta, kehittämispäällikkö 
Anna-Leena Välimäki Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseta Stakesista sekä 
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terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, OAJ:n, Lastentarhaopettajaliiton, Stakesin sekä Suomen 
kustannusyhdistyksen edustajat, mutta ei yliopiston edustajaa. (Opetushallituksen päätös 
58/041/99). Ohjausryhmän tehtävä oli linjata esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden kehittämisen periaatteelliset ratkaisut, koordinoida perusteita valmistelevien 
asiantuntijaryhmien työtä ja ohjata perusteiden valmistelua. Ehdotuksen esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiksi, joka mahdollistaisi joustavan siirtymisen alkuopetukseen, tulisi 
valmistua 30.6.2000. Alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteiden suunniteltu valmistumisaika 
oli 1.4.2001. 

Esi- ja alkuopetuksen kehittämisverkoston85 Opetushallitus asetti 17.12.1999 (12/400/1999). 
Kehittämisverkoston yhteistyökuntien kanssa sovittiin tehtävistä 27.12.1999 ja 10.1.2000 
asetettiin kahdeksan opetussuunnitelmaryhmää, joissa oli mukana myös yhteistyökuntien 
nimeämät edustajat (Opetushallituksen päätös 6/041/2000). Työryhmiä oli lopulta 14. 
Työryhmien jäsenet olivat pääasiassa luokanopettajia mutta myös lastentarhanopettajia, 
Opetushallituksen virkamiehiä oli 2–3 ja yliopistoista oli useimmiten yksi edustaja 
opetussuunnitelmatyöryhmässä (Vitikka 2002, 42). Opetussuunnitelmatyö yhteistyö- ja 
verkkokunnissa oli tarkoitus aloittaa välittömästi, jotta ne voivat toimia vuorovaikutuksessa 
perustetyön kanssa (Opetushallituksen kirje 25.1.2000).  

Opetushallitus järjesti parin lukuvuoden ajan opetuskokeilua 1.8.2001 alkaen. Kokeilun 
raportoinneissa Opetushallitus sai palautetta opetussuunnitelman perusteista.86 Suoranaisesti 
tavoitteisiin liittyvää kysymystä ei palautteessa kysytty. Vain yksi kunta kommentoi 
perusopetuksen arvoperustaa (Vitikka 2002, 68). Esi- ja alkuopetuksen kehittämisverkkoon 
kuuluvia kuntia ja harjoittelukouluja pyydettiin mukaan näihin perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 
opetuskokeiluihin (Opetushallitus 19.6.2001, 1/400/2001). Eri vuosina kokeiluissa olivat käytössä 
eri perusteet: lukuvuonna 2001–2002 käytettiin Opetushallituksen edellä mainitulla päätöksellä 
vahvistettuja opetussuunnitelman perusteita vuosiluokille 1–2, jotka oli laadittu perusopetuksen 
uudistamistyöryhmän 27.4.2001 tekemän ehdotuksen pohjalta. Toisena kokeiluvuonna 2002–
2003 noudatettiin Opetushallituksen vuosiluokille 1–2 hyväksymiä perusteita. (Opetushallitus 
19.6.2001, 1/400/2001 ja Opetushallituksen tiedote 40/2001.) 

 

Opetussuunnitelman perusteiden laatimisen toinen vaihe 

Opetussuunnitelman perusteiden laatimisen toisen vaiheen ohjausryhmän muodostivat 
Opetushallituksen virkamiehet ja yksi opetusministeriön virkamies, Suomen Kuntaliiton, 
Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n, Suomen Kustannusyhdistyksen ja kuntaverkon edustaja. 
Ohjausryhmässä oli huhtikuussa 2002 tehdyn täydennyksen jälkeen yhteensä 10 jäsentä.  

 

                                                                                                                        
opetusneuvos Martti Apajalahti ja ylitarkastaja Erkki Merimaa Opetushallituksesta. Sihteeriksi 
Opetushallitus määräsi ylitarkastaja Barbro Högströmin Opetushallituksesta. 
85 Siihen kuului 11 yhteistyökuntaa ja 87 verkkokuntaa. Yhteistyökuntia olivat Helsinki, Imatra, 
Jyväskylä, Järvenpää, Kyrkslätt, Lieksa, Oulu, Sodankylä, Tampere, Turku ja Vaasa. 
86 Vastattavat kysymykset 29.6.2001 toiminnasta raportoimisen lisäksi olivat: Missä kohdin 
perusteet tukevat opetussuunnitelman laadintaa hyvin? 2. Mitä asioita perusteissa tulisi vielä 
harkita? 3. Millaisina kouluissanne koetaan a) tavoitteet b) hyvän osaamisen kuvaukset 
äidinkielessä ja kirjallisuudessa, matematiikassa, oppimis- ja työskentelytaidoissa ja sosiaalisissa 
taidoissa? Lähde: Opetushallitus 29.6.2001, Raportointiohjeet. 
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Kriittistä arviointia ohjausryhmän kokoonpanosta 

Ohjausryhmän tehtäväksi oli määritelty perusopetuksen eli kaikille suomalaisille 7–16 -vuotiaille 
suunnatun opetuksen kehittämisen periaatteellisten ratkaisujen linjaus ja perusteita valmistelevien 
opetussuunnitelmatyöryhmien työn ohjaus, mutta se toimi ilman tutkijoiden, erityisesti 
opetussuunnitelmatutkijoiden, asiantuntemusta. Miten tämä on tulkittava? Hankesuunnitelmassa 
kuitenkin esitettiin, että opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on luoda mahdollisuudet tukea 
oppilaan kasvua ja oppimista entistä paremmin ja siten edistää perusopetuksen tuloksellisuutta. 
Uusien tutkimustulosten huomioon ottaminen näin laajassa valtakunnallisessa uudistuksessa ja 
oppimisen edistämiseen pyrittäessä on välttämätöntä. Suomen kustannusyhdistyksen edustuksen 
tarpeellisuus ohjausryhmässä on nähdäkseni kyseenalaista. Tulevien muutosten huomioiminen 
opetusmateriaalissa on tärkeää ja tärkeää on se, että kustantajat pidetään tässä mielessä ajan 
tasalla. Mutta onko tällaisella edustuksella annettavaa asiantuntijana ryhmälle, jonka tehtävänä on 
linjata perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kehittämisen periaatteelliset ratkaisut ja 
ohjata perusteita valmistelevien opetussuunnitelmaryhmien työtä? 

Ohjausryhmä kokoontui 3 kertaa vuonna 2001, 12 kertaa vuonna 2002 ja 9 kertaa vuonna 2003. 
Suurimmasta osasta kokouksia on pöytäkirjoiksi nimetyt muistiinpanot, mutta niitä ei ole 
allekirjoitettu. Sihteerin allekirjoitus on konekirjoitusfontilla. Kaikista kokouksista ei ollut 
muistiinpanoja, mutta kutsut oli lähetetty kahdella allekirjoituksella87 varustettuna. Vaikka 
kyseessä on asian valmistelu eivätkä valmisteluasiakirjat ole julkisia (Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta 621/1999), kansakunnan kannalta näin merkittävässä valmistelussa 
asiakirjat olisi hyvä tehdä virallisesti vakuudeksi myös valmistelun pitkäkestoisuuden takia, kuten 
valiokuntatyöskentelyssä toimitaan. Tällainen menettely edistäisi samalla tutkimusta. 

Hankkeen osaksi perustettiin hankesuunnitelman (14.6.2001) mukaan esi- ja alkuopetuksen 
kehittämisverkoston mukaisesti kuntaverkko88. Hankesuunnitelmassa esitetään, että 
opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyössä toimitaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
kuntaverkon kanssa. Kuntaverkko jaetaan alueverkkoihin. Kuntaverkon yhteistyöhön avuksi 
luodaan sähköinen verkko ja uudistuvat edu.fi -sivut tulisivat myös tukemaan 
opetussuunnitelmatyötä. Kokeiluverkossa oli yli 300 koulua (Perusopetuksen kehittämisverkoston 
asettaminen 19.3.2002, 320/422/2002).  

Vuosiluokkien 3–9 opetuskokeilut oli hankesuunnitelman mukaan tarkoitus käynnistää elokuussa 
2003. Kokeilut vuosille 2003–2006 käynnistettiin kuitenkin jo toukokuussa 2003, jolloin tehtiin 
päätökset kokeiluun osallistuvista kunnista ja kouluista. Kesällä 2002 valmistuneesta opetus-
suunnitelman perusteiden 1. luonnoksesta pyydettiin kuntaverkolta palautetta (kirje 9.8.2002 
Perusopetuksen kehittämisverkoston kunnat; ks. sivu 171)  

Lokakuun 3. päivänä 2001 asetettiin muut opetussuunnitelman perusteita valmistelevat 
työryhmät89 (Perusopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmien asettaminen 56/041/2001) paitsi 

                                                 
87 Kyseisten kokouskutsujen allekirjoittajat: Lindström (15), Apajalahti (5), Merimaa (15), 
Parkkinen (1), Mustaparta (3), Kauppinen (5). 
88 Kuntaverkkoon kuului 11 yhteistyökuntaa (Helsinki, Imatra, Järvenpää, Kokkola, Kuopio, 
Kyrkslätt, Lieksa, Oulu, Rovaniemi, Tampere ja Vaasa), joihin kuului 93 verkkokuntaa 
(Pääkaupunkiseudun verkko, Kymenmaan verkko, Keski-Suomen verkko, Uudenmaan verkko, 
Pohjois-Karjalan verkko, Pohjois-Suomen verkko, Pirkanmaan verkko, Varsinais-Suomen 
verkko, Lapin verkko, Pohjanmaan verkko ja Det finlandssvenska nätet för grundläggande 
utbildning) sekä 12 normaalikoulua. 
89 Ryhmät ja niiden puheenjohtajat olivat seuraavat: 1. Perusopetuksen tavoite, tehtävä sekä 
oppilaan arviointi, opetusneuvos Martti Apajalahti; 2. Opetussuunnitelmaprosessi, projekti-
päällikkö Hely Parkkinen; 3. Aihekokonaisuudet, opetusneuvos Marja-Leena Loukola; 4. 
Äidinkieli ja kirjallisuus, opetusneuvos Pirjo Sinko; 5. Modersmålet och litteratur, under-
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ohjausryhmä, joka oli määrätty huhtikuussa 2001. Ryhmien puheenjohtajat olivat ohjausryhmän 
kokouksen 17.8.2001 muistiinpanojen mukaan esittäneet ryhmiensä asiantuntijat. Ryhmiä 
muodostettiin lopulta 28, alajaostoineen yli kolmekymmentä. Ryhmiä täydennettiin 11 kertaa, 
joista viimeinen tapahtui 12.6.2003. Ryhmissä oli jäseniä 2–12, keskimäärin 7 joka ryhmässä. (3–
9 vuosiluokkien opetussuunnitelman perusteet/puheenjohtajien kokouksessa 9.8.2001 esiteltiin 
ohjausryhmän asettamiskirjeessä määritelty työryhmien koko viisi henkilöä: puheenjohtaja 
Opetushallituksesta, yksi luokanopettajien edustaja, yksi aineenopettajien edustaja, yksi 
tutkimuksen/yliopiston edustaja ja yksi kuntaverkon edustaja.) Yliopistojen edustus oli 20 
ryhmässä sellainen, että 12 ryhmässä oli yksi edustaja, 7:ssä kaksi edustajaa ja yhdessä kolme; 
professoreita heistä oli yhdeksän. Suurin osa työryhmien (luen näihin myös alajaostot) jäsenistä 
oli kunnissa toimivia opettajia. Opettajia oli työryhmissä yhteensä 88 ja rehtoreita 20 (3.10.2001 
tilanteen mukaan, jolloin kuntaverkon 15 edustajan toimialaa ei ollut nähtävissä, he olisivat 
luultavasti sijoittuneet suurimmaksi osaksi opettajiin tai rehtoreihin). Normaalikoulujen opettajia 
oli ryhmissä tai jaostoissa yhteensä 17. Muita tahoja, joista oli yksi tai muutama edustaja, olivat 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Kustannusyhdistys, Stakes, Kuntaliitto, 
lääninhallitukset, Terveyden edistämisen keskus ja kansankirkot (molemmista uskonnon 
opetussuunnitelmatyöryhmässä yksi edustaja). Kaikkia muita paitsi 21.1.2002 nimettyä saamen 
kielen opetussuunnitelmatyöryhmää johti Opetushallituksen virkamies. Opetushallituksella oli 
työryhmissä 32 ryhmän puheenjohtajan lisäksi 20 edustajaa. Opetussuunnitelmatyöryhmissä oli 
kaikkiaan yli 200 jäsentä. Työryhmät asetettiin valmistelemaan vuosiluokkien 3–9 
opetussuunnitelman perusteita sekä niihin vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelman perusteet. 
Esityksen opetussuunnitelman perusteiksi luokille 3–9 tuli olla valmiina 30.11.2002 ja 
työryhmien toimikauden tuli loppua viimeistään 31.12.2003.  

 

Kriittinen kommentti opetussuunnitelmatyöryhmien kokoonpanosta 

Opetussuunnitelmatyöryhmissä olisi ollut tärkeä käyttää opetuksen kehittämiseksi laajemmin 
tutkimusta tehneiden tai seuranneiden asiantuntijoiden tietotaitoa suhteessa opettajien 
tietämykseen. Karkeasti laskettuna suhde oli 125–140 opettajaa/29–40 yliopiston edustajaa. 

Työn organisoinnista mainittiin hankesuunnitelmassa (14.6.2001), että perusopetuksen 
vuosiluokkien 3–9 opetussuunnitelman perusteiden laadinnassa otetaan huomioon vuosiluokilla 
1–2 vuosina 2001–2003 järjestetyn kokeilun tulokset, jotka voivat johtaa myös vuosiluokkien 1–2 
perusteiden tarkistamiseen. Lopuksi todetaan, että opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–9 
kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Valmistelun kulkua eri opetussuunnitelmaversioineen, niihin 

                                                                                                                        
visningsråd Gun Oker-Blom; 6. Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, opetusneuvos Kalevi 
Pohjala; 7. Toinen kotimainen kieli, Finska, utbildningsråd Erik Geber; 8. Kotimaisten kielten 
kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus, opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta; 9. 
Matematiikka, ylitarkastaja Leo Pahkin; 10. Biologia ja maantieto, opetusneuvos Lea Houtsonen; 
11. Fysiikka ja kemia, opetusneuvos Marja Montonen; 12. Terveystieto, ylitarkastaja Heidi 
Peltonen; 13. Uskonto, opetusneuvos Antti Vanne; 14. Elämänkatsomustieto, ylitarkastaja Pekka 
Elo; 15. Historia ja yhteiskuntaoppi, opetusneuvos Jorma Kauppinen; 16. Musiikki, opetusneuvos 
Terhi Heino; 17. Kuvataide, ylitarkastaja Inari Grönholm; 18. Käsityö, opetusneuvos Annamaija 
Aro; 19. Kotitalous, opetusneuvos Anneli Vasara; 20. Liikunta, opetusneuvos Tytti Luukko; 21. 
Oppilaanohjaus, ylitarkastaja Erkki Merimaa; 22. Oppilashuolto ja kodin koulun yhteistyö, 
ylitarkastaja Heidi Peltonen; 23. Erityistä tukea tarvitsevien opetus, ylitarkastaja Erkki Merimaa; 
24. Maahanmuuttajien opetus, ylitarkastaja Kristiina Ikonen; 25. Perusopetukseen valmistava 
opetus, ylitarkastaja Kristiina Ikonen; 26. Romanikieli, Eine Lillberg, romaniväestön 
koulutusyksikkö; 27. Saamen kieli, saamen kielen opettaja Outi Länsman; 28. Latinan kieli, 
Anneli Tella, lukioyksikkö. 
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liittyvine kokeiluohjelmineen ja lausuntoineen sekä pohdintaa evankelisluterilaisen ja 
ortodoksisen uskonnon opetuksen erilaisilta näyttävistä tavoitteista esitellään liitteessä 6; 
valmisteluun liittyvät seikat tulevat esille myös eri luvuissa. Tässä yhteydessä annan työn kuvan 
monimuotoisuudesta seuraavista kahdesta asiakirjasta. 

Esimerkki hankkeen toiminnasta Opetushallituksen 19.9.2001 päivätyn YL/PK Perusopetuksen 
ops-perustetyö -asiakirjan mukaan 

 
Syksyn tehtävä 1 Työryhmien ensimmäinen tehtävä on pohtia, 

millaisiin aihekokonaisuuksiin työryhmän 
aihekenttä voisi liittyä. 

Syksyn tehtävä 2 Kukin työryhmä laatii suunnitelman siitä, miten 
työryhmän työ edistää uudistuksen tavoitteita. 
Suunnitelmia sanotaan käsiteltävän 
ohjausryhmässä joko 18.10. tai 4.12.2001. 

Syksyn tehtävä 3 Kunkin työryhmän tehtävästä laadittava 
kokonaisnäkemys (”metatavoite”) koskien koko 
perusopetusta - muodossa, jota voidaan käyttää 
asianomaisten perustepykälien ingresseinä.  
Niitä käsitellään 4.12.2001 ohjausryhmässä. 

Aikataulu Työryhmät voisivat pohtia tehtäviä 1 ja (2) 
viikoilla 41–42 pidettävissä kokouksissa, viikolla 
43 pidetään puheenjohtajapalaveri, tehtäviä (2) ja 
3 työryhmät voisivat pohtia viikoilla 44–47 
pidettävissä 1–2 kokouksessa.  
Työ tähtää ohjausryhmän kokoukseen 4.12.2001. 

Opetushallituksen virkamiehille pidetään asiakirjan mukaan 13.11.2001 
perusopetuksen opetussuunnitelmaseminaari ja viikolla 50 pidetään 
puheenjohtajapalaveri, jossa hahmotellaan vuoden 2002 toimintaa. 

 
Esittelymuistiosta 5.11.2002 ”Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden kokeiluversio” selviää seuraavan syksyn tilanne (Peruskouluyksikkö /Ops-tiimi90). 

Syksyllä 2002 opetussuunnitelman perusteiden 1. luonnos oli lähetetty kuntaverkolle 9.8.2002 
(luonnoksen päiväys 1.8.2002). Kuntaverkolta pyydettiin palautetta 27.9.2002 mennessä 
perusteluonnoksesta, erityisesti pyydettiin kiinnittämään huomiota aihekokonaisuuksiin, 
oppiaineiden sisältöjen laajuuteen, hyvän osaamisen kuvausten ja päättöarvioinnin kriteereiden 
vaatimustasoon sekä perusteiden ohjaavuuteen. Tässä luonnoksessa ei ollut Perusopetuksen arvot 
(1 §) eikä tehtävä (2 §) osioita (2.5.2002 päivätyssä Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden käsittelyvaiheet -asiakirjan mukaan 2 § Perusopetuksen tehtävä lähetettäisiin kuntiin 
kesällä 2002). Tämän luonnoksen pohjalta laadittiin sitten seuraava luonnos. Esittelymuistiosta 
(5.11.2002) voi saada kuvaa hankkeen toiminnasta. Perusteiden luonnoksessa sanotaan otetun 
huomioon vuosiluokkien 1–2 opetuskokeilun väliraportti, kuntaverkon luonnoksesta antamat 
palautteet, ohjausryhmän kannanotot syksyllä 2002 käsiteltyihin pykäliin, ohjausryhmän 
18.10.2002 antama määräys sisältöjen karsimisesta ja hyvän osaamisen vaatimustason 
madaltamisesta, valmistelevien työryhmien omat uudet näkemykset ja kirjoitustapaa koskeva 
yhtenäistäminen ja normikieli. Työryhmät olivat saaneet kuntaverkon raportit ja palautteen ja 
kehittäneet tekstejä niiden pohjalta.  

                                                 
90 Tämä ryhmä oli pieni virkamiestyöryhmä.  
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Opetushallituksen johtokunnan kokouksessa 19.12.2002, jossa hyväksyttiin perusopetuksen 
opetussuunnitelmakokeilussa ja opetuskokeiluissa 2003–2004 noudatettavat opetussuunnitelman 
perusteet vuosiluokille 3–9 (5/420/2002) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
vuosiluokille 1–2 (63/011/2002), Opetushallituksen pääjohtaja Sarjala kiiteltiin eläkkeelle.  
Viimeksi mainituilla määräyksillä (5/420/2002 ja 63/011/2002) opetussuunnitelman perusteista 
kumottiin määräys 12/011/2002 perusopetuksen perusteista vuosiluokille 1–2, joka oli annettu 
27.3.2002.  

Opetushallitus oli mahdollistanut osallistumisen (hakuaika päättyi 15.3.2003) perusopetuksen 
vuosiluokkien 3–9 kokeiluohjelmaan 1.8.2003–31.7.2004 (Tiedote 3/2003) ja se oli asettanut 
19.3.2002 perusopetuksen 3–9 luokkien kehittämisverkoston (Kirje kyseessä olevasta päätöksestä 
liitteessä mainituille kunnille ja harjoittelukouluille 320/422/2002). Verkoston tarkoitus oli 
vuosiluokkien 1–2 kokeilun jatkona aloittaa kokeilu, joka edellyttäisi voimassa olevista 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista poikkeamista vuosiluokilla 3–9. Kokeilussa 
noudatettiin asetuksen 1435/2001 mukaista tuntijakoa. Opetushallitus pyysi helmikuun alussa 
2003 opetussuunnitelman perusteiden kokeiluversiosta lausuntoja 162 taholta. Palautteita se sai 
maaliskuun loppuun mennessä 124 (huomautus: näistä löytyi arkistosta 110 lausuntoa). Yli 
sadasta lausunnosta annettiin arvopohjasta myönteistä palautetta noin 30 kertaa ja eri tavoin 
kielteistä palautetta saman verran. Palautetta annettiin eri näkökulmista (oikeudet ja 
velvollisuudet, suvaitsevaisuus, arvot ja opetussuunnitelman yhtenäisyys, arvot sekä yhteiskunnan 
ja kulttuurin muutos, arvot ja normiohjaus, terve kasvu, tasa-arvo ja kielet, tasa-arvo ja kulttuuri-
identiteetti, eettisyys, esteettinen kasvatus, suomalaisuus, ajanmukaisuus).  

Etenkin opettajajärjestöt olivat esittäneet runsaasti yksityiskohtaisia muutosehdotuksia 
oppiaineosioihin. ”Vaikka lausunnoissa esitettiin paljon myönteistä palautetta ja kiitosta, olivat ne 
suurelta osin kuitenkin varsin kriittisiä”, sanotaan yhteenvedossa (EV/14.5.2003). Yhteenvedossa 
(EV/14.5.2003) perusopetuksen arvoperustasta (3 §) esitetään seuraava: 

Palaute koski enimmäkseen tiettyjä pykälään sisältyviä kohtia. Eniten puututtiin kappaleeseen, 
jossa esitetään perusopetuksen olevan ”aatteellisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti 
tunnustuksetonta uskonnon opetusta lukuun ottamatta”. Helsingin yliopiston mukaan mikään 
opetus ei ole arvovapaata vaan kaikki opetus on jollakin tavalla aatteellisesti painottunutta. 
Kirkkohallituksen mukaan opetus voi olla korkeintaan poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumatonta. Monet tahot viittasivat uuteen uskonnonvapauslakiin ja korostivat, että uskonnon 
opetus sitoutuu samoihin arvoihin kuin muutkin oppiaineet.  

Tämän lisäksi todettiin suomalaisen kulttuurin korostamisen olevan tärkeä lähtökohta 
arvoperustassa, ja toisaalta myös suomalaisen kulttuurin monipuolistumisen mainitsemista eri 
kulttuurien kohdatessa pidettiin myönteisenä mainintana. 

Esitettiin lisäksi yksilön oikeuksien ja vapauksien rinnalla korostettavan myös vastuita. Jyväskylän 
yliopisto ehdotti myös näkökulman laajentamista yhteiskunnan muutostekijöihin, jotka luovat 
jännitteitä perinteisesti vahvalle kansalliselle arvopohjalle. 

 

Opetushallituksen edellä siteeratussa yhteenvedossa (EV/14.5.2003) todetaan, että arvopohjasta 
saatu palaute koski enimmäkseen tiettyjä pykälään sisältyviä kohtia. ”Eniten puututtiin 
kappaleeseen, jossa esitetään perusopetuksen olevan aatteellisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta uskonnon opetusta lukuun ottamatta”, todetaan yhteenvedossa. 
Tätä lausetta pohtivat erityisesti Kirkkohallitus, Suomen uskonnonopettajien liitto, Jyväskylän ja 
Helsingin yliopistot. Molempien yliopistojen lausunnossa on samanlainen ajattelutapa. Siteeraan 
Helsingin yliopiston lausuntoa laajemmin ’aatteellisesta sitoutumattomuudesta ja uskonnollisesta 
tunnustuksettomuudesta’:  
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Opettaja työskentelee omalla persoonallaan, hän ei voi olla aatteellisesti sitoutumaton eikä 
uskonnollisesti tunnustukseton. Mikään opetus ei ole täysin arvovapaata vaan kaikki opetus on 
jollain tavalla aatteellisesti painottunutta ja tiedon sosiaalinen rakentuminen on yleisesti hyväksytty 
asia.  

Olisi todella vahinko, jos oppilaille jaettaisiin vain suuri määrä tietoa, mutta heille ei annettaisi 
viitteitä siitä, miten tulisi elää. Myös ateistinen ja materialistinen maailmankatsomus ovat 
uskontunnustuksia omalla tavallaan. Sananvapaus, keskustelun vapaus ja oikeus mielipiteen 
ilmaisuun tulee olla sekä oppilaalla että opettajalla.  

Opettajan sananvapauden rajoittaminen on ristiriidassa samassa pykälässä mainittujen 
yhteisöllisyyden, suvaitsevaisuuden ja eri kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämisen 
tavoitteiden kanssa sekä monien seuraavassa… 

 
Uskonnonopettajien liitto esitti, että tämä kappale (Perusopetus on aatteellisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta uskonnon opetusta lukuun ottamatta) on virheellisenä poistettava 
siksi, että uskonnon opetus sitoutuu samoihin arvoihin kuin muutkin oppiaineet. Liitto totesi, että 
uskonnonvapauslain ja uuden ajattelutavan mukaan koulujen uskonnonopetus on nimenomaisesti 
”oppilaan oman uskonnon opetusta”, ja tunnustuksellisuuden käsitteestä on samalla luovuttu. 
Kirkkohallitus ei voinut yhtyä ajatukseen, että oppiaineiden opetus on aatteellisesti 
sitoutumatonta. Kirkkohallituksen mielestä suomalainen koulu on aatteellisesti sitoutunut 
antiikkiin ja kristinuskoon perustuvaan keskeiseen arvopohjaan ja länsimaiseen sivistykseen. 
Opetus voi Kirkkohallituksen mukaan olla korkeintaan poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumatonta. Päinvastaista kantaa edusti Ortodoksinen Kirkollishallitus, jonka mielestä lause 
oli erittäin hyvä uskonnon opetusta ajatellen. 

Johtuuko tämän keskeisen arvopohjaa säätelevän lauseen muuttumisesta opetussuunnitelman 
perustetyön viime metreille (se sai lopullisen muodon vasta opetussuunnitelman perusteiden 
valmistuttua) se, että ortodoksisen ja evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet 
näyttävät erilaisilta? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 evankelisluterilaisen 
uskonnon (oppiaine) ingressi sanoo: 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti 
uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä. 
Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen 
vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja 
katsomuksellinen yleissivistys. 

 

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ingressissä vastaava kohta kuuluu seuraavasti: 

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen 
ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä 
näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa pyritään 
uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen. 

 
Opetushallitus pyysi myös opetusministeriöltä lausuntoa. Opetusministeriön lausunnossa 
kommentoitiin muun muassa koulutuksen perusturvaa ja perusopetuksen yhtenäisyyttä, 
tavoitetiedon osuutta suhteessa muun tiedon osuuteen sekä kokonaispersoonallisuuden kehityksen 
huomioon ottamista opetussuunnitelman perusteissa:  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet välittävät kirkkaan vision tulevaisuudesta opetus-
suunnitelmien kehittäjille. Tässä yhteydessä toinen tärkeä seikka on se, millaisen vision 
opetussuunnitelman perusteet tulevaisuudesta heijastavat. Kansallisella tasolla perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteiden tulee taata riittävä yhtenäisyys ja koulutuksen perusturva koko 
maan alueella kaikille oppilaille. Paikallisella tasolla tapahtuvan opetussuunnitelmien kehittämisen 
näkökulmasta tärkeää on silloin se, että valtakunnallinen perusta mahdollistaa paikallisen 
toimintaympäristön ominaispiirteiden huomioimisen opetuksen suunnittelussa. 

– – 

Arviointiperusteena on käytetty "strategisen ristin” -periaatetta. Opetussuunnitelmaan sisältyvät 
seikat (N=25) jakautuivat seuraavasti: tavoitetieto 20 %, tilannetieto 8 %, menetelmätieto 52 % ja 
strategiatieto 20 %. 

Opetussuunnitelmaan sisällytettäviä asioita tuodaan suunnitelmassa esille kaikkiaan 25 kappaletta. 
Arvioitaessa näiden seikkojen muodostamaa kokonaisuutta suhteessa tavoite-, tilanne-, menetelmä- 
ja strategiatietoon todetaan, että yli puolet (52 %) opetussuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista 
kytkeytyy kehittämistyötä ohjaaviin periaatteisiin eli menetelmätietoon. Paikallisen 
opetussuunnitelmaprosessin laatimisessa suunnittelun painopistettä tulisi hieman voimakkaammin 
ohjata paikallisen (alueellisen) toimintaympäristön ominaisuuksien, vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien tunnistamiseen. Opetussuunnitelmaan sisällytettävistä seikoista noin 20 % 
kytkeytyy tavoitetietoon. Strategiatiedon osuus voisi olla myös vahvempi, jolloin paikallista 
opetussuunnitelmaprosessia ohjattaisiin voimakkaammin kaikkein keskeisimpään asiaan: siihen 
miten opetussuunnitelmassa kasvatukselle, oppimiselle ja opetukselle asetettuihin tavoitteisiin 
voidaan päästä. 

– – 

Luonnoksessa esitetyt opetussuunnitelman perusteet kattavat perusopetukselle määritetyt tehtävät ja 
saavat legitimaationsa opetustoimen säädöksistä. 

Luonnoksessa määritetään yhteensä 402 oppimistavoitetta perusopetuksen oppilaalle. Esitettyjen 
oppimistavoitteiden jakautuma kognitiivisten, sosioemotionaalisten, eettisten ja konatiivisten 
tavoiteulottuvuuksien välillä on vino. Tavoitteisto suuntaa opetusta hyvin voimakkaasti oppilaiden 
kognitiivisten ominaisuuksien (58 %) kehittämiseen. Oppilaan kokonaispersoonallisuuden tasa-
painoiseksi kehittämiseksi olisi edullista, että hänen tunne-elämäänsä (9 %) ja moraalista 
ajattelukykyään (12 %) kehittävillä tavoiteulottuvuuksilla on nykyistä huomattavasti suurempi 
painoarvo opetussuunnitelman perusteissa. 

 
Toiselta kokeiluverkostolta oli pyydetty kokeiluraportti 29.9.2003 mennessä. Tällöin saatiin 
palautetta perusteiden toimivuudesta paikallisen opetussuunnitelman laatimisessa. Sekä 
lausunnoista että kokeiluraporteista saadun palautteen pohjalta on Opetushallituksen johtokunnan 
pöytäkirjan 15.8.2003 mukaan tarkoitus työstää perusteita syksyn ajan. Perusteet oli tarkoitus 
pöytäkirjan mukaan saada viimeistellyssä muodossa johtokuntaan joulukuussa 2003. 
(Opetushallituksen johtokunta 6/2003/5 §.) 

Yhteenvedosta 14.10.2003 kokeilukouluilta pyydetystä vuosiluokkien 3–9 opetussuunnitelman 
perusteiden kokeiluversion soveltuvuudesta opetussuunnitelman perusteiksi käy ilmi, että 
palautetta tästä versiosta oli saatu (palautepäivämäärä 29.9.2003) vähän ja koulut olivat antaneet 
palautetta niukasti. Yhteenvedossa todetaan, että kokeilijoilla oli ollut mahdollisuus kommentoida 
kokeiluperusteita myös pykäläkohtaisesti. Raportointiohjeessa oli kysytty sitä, miten perusteet 
kokeilijoiden mielestä tukevat opetussuunnitelman laadintaa, kuinka paljon perusteet antavat tilaa 
paikallisille ratkaisuille sekä millaisena kokeilijat pitävät hyvän osaamisen kuvausten ja 
päättöarvioinnin kriteerien tasoa ja oppiainekohtaisten sisältöjen määrää. Arvopohjasta annettua 
palautetta siteeraan kunta- ja koulukohtaisesta yhteenvedosta, jota yhteenvedon (14.10.2003) 
mukaan oli pidetty yhtenä onnistuneimmista luvuista. 

Koulukohtaisesta yhteenvedosta löytyy useita huomionarvoisia kysymyksiä:  
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Perusopetuksen arvopohjan, tehtävän ja rakenteen määrittelevä luku 2 on hyvä. Tosin arvopohjan 
abstraktit käsitteet kaipaisivat konkretisointia, selittämistä. Mitä tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvo? 
Onko kyseessä sukupuolten tai sosiaalisesti erilaisten ryhmien tasa-arvo? Tarkoittaako tasa-arvo 
jokaisen oppilaan subjektiivista oikeutta kykyjensä mukaiseen opetukseen? – Kokeiluperusteet ovat 
velvoittava normiasiakirja. Saavatko opetussuunnitelmien kirjoittajat kuitenkin itse tulkita abstraktit 
käsitteet haluamallaan tavalla? 

 

Kuntakohtaisesta yhteenvedosta on seuraava lainaus:  

2. luku pykälä 3. Arvopohjan selitys. Pykälästä puuttuvat antiikin ajoista lähtien ihmiselämää 
ohjanneet hyveet: Hyvyys, totuus ja kauneus. Lisäksi korostetaan oikeuksia eikä velvollisuuksia. 
Mitä tarkoittaa pykälässä mainittu ”opetuksessa otetaan huomioon kulttuurin monipuolistuminen”. 
Ongelma on se, mikä on suomalainen kulttuuri-identiteetti? Syytä on myös muistaa se, että 
vahvalla kansallisella kulttuurilla (?) vain ja ainoastaan voi tasaveroisena kohdata 
kansainvälisyyden ja globalisoitumisen. 
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Liite 8    Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ensimmäinen versio 
19.6.2001 
 
1 § Perusopetuksen arvoperusta 

Perusopetuksen arvoperusta rakentuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, elämän 
monimuotoisuuden ja maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiselle ja monikulttuurisuuden 
hyväksymiselle sekä koko elämän jatkuvan sivistymisen ja oppimisen edistämisen periaatteelle. 

Suomen perustuslaissa määritellään kansalaisen perusoikeudet, joita täsmennetään muussa 
kansallisessa lainsäädännössä. Perusopetuksen kannalta keskeisiä oikeuksia ovat yhdenvertaisuus, 
erityisesti lasten oikeus tasa-arvoiseen kohteluun yksilöinä, uskonnon ja omantunnon vapaus, 
sananvapaus, sivistykselliset oikeudet, oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin, oikeus sosiaaliturvaan 
sekä oikeus terveelliseen ympäristöön. Perusoikeudet pohjautuvat ihmisoikeuksiin, joita on 
määritelty myös kansainvälisissä julistuksissa, suosituksissa ja sopimuksissa. Näistä 
merkittävimmät ovat Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus ja lasten oikeuksien 
sopimus. 

Perusopetuksessa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita. Olennaista tässä on, että ihmisen 
talous sopeutetaan luonnon ehtoihin ja samalla lisätään ihmisten oman elämän hallintaa ja 
toimintamahdollisuuksia omassa yhteisössään. Lisäksi edistetään kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rakennetun ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja kehittämistä. 
Tavoitteena on toteuttaa kaikinpuolinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi nykyistä 
oikeudenmukaisemmin.  

Suomalainen kulttuuri-identiteetti rakentuu kansallisen kulttuurin pohjalle osana alkuperäistä, 
pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria. Perusopetuksessa on otettava huomioon, miten 
suomalainen kulttuuri on muotoutunut idän ja lännen kulttuurien kohdatessa. Suomalaiselle 
kulttuurille on ominaista kaksikielisyys, saamelaiset alkuperäiskansana, ja kansalliset 
vähemmistöt, kaksi kansankirkkoa sekä erilaiset murteet, tavat ja tottumukset eri puolella maata. 
Suomen kulttuurinen monimuotoisuus laajenee jatkuvasti erilaisista kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien ansiosta, mitä on pidettävä rikkautena ja pohjana monikulttuurisuuden 
ymmärtämiselle ja kansainvälisyyteen kasvattamiselle. 

Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee määritellä opetuksen arvoperusta. Sen 
tulee näkyä myös konkreettisesti opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä sekä jokapäiväisen 
koulutyön järjestämisessä. 

2 § Perusopetuksen tehtävä 

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan sivistymistä sekä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden 
kehittymistä osana elinikäistä oppimista. Perusopetus antaa välineitä ja kasvattaa oppilaan 
halukkuutta vastata muuttuvan elinympäristön haasteisiin, kehittää itseään ja kouluttautua koko 
elämän ajan uusiin tehtäviin. 

Humanistisen ihmiskuvan mukainen lapsikäsitys korostaa lapsuutta ja nuoruutta itseisarvoisena 
elämänvaiheena sekä oppilasta aktiivisena yksilönä, jolla on oikeus kasvatukseen. 
Perusopetuksessa tätä tavoitellaan tietoisesti opetussuunnitelman ja opettajan ohjaamassa 
kasvatus- ja opetustoiminnassa. 

Opetuksen tehtävä on myös antaa oppilaille valmiuksia toimia demokraattisessa yhteiskunnassa ja 
kehittää sitä. Samoin kulttuuriperintöön tutustuttaminen ja kulttuurin kehittäminen sekä 
valmiuksien antaminen aktiiviseen toimimiseen globaalissa tietoverkossa ovat perusopetuksen 
keskeisiä tehtäviä. 



331 

3 § Vuosiluokat 1–2 osana perusopetusta 

Vuosiluokat 1–2, joilla annettavaa opetusta kutsutaan myös alkuopetukseksi, muodostavat tärkeän 
vaiheen lapsen elämässä hänen siirryttyään varhaiskasvatuksen piiristä oppivelvolliseksi. Tämä 
opetus rakentuu varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa saavutetulle perustalle. Esi- ja 
perusopetus muodostavat siten oppimiskokemusten kokonaisuuden. Se turvataan, kun 
opetussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on esi- ja perusopetuksen yhtäläisyyksien ja erojen 
tunteminen. 

Alimpien vuosiluokkien opetuksen tehtävä on antaa välineet perusopetuksessa tapahtuvaa 
työskentelyä ja oppimista varten. Näitä välineitä ovat luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset 
valmiudet sekä oppimis- ja työskentelytaidot. 

4 § Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet 

Vuosiluokkien 1–2 tavoitteet määräytyvät sekä yksilön että yhteiskunnan tarpeista ja 
edellytyksistä. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on: 

Oppilaan myönteinen minäkuva vahvistuu. Hän kehittää haluaan oppia sekä uskoa omiin 
oppimiskykyihinsä. Hän säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja 
luovasti kohdata uudet oppimishaasteet.  

Oppilas omaksuu tietoja ja taitoja eri sisältöalueista ja aineryhmistä sivistyäkseen sekä saadakseen 
valmiuksia elämäänsä ja jatkuvaan oppimiseensa. Hän kehittää omaa tapaansa oppia ja ottaa 
vähitellen yhä suurempaa vastuuta omasta oppimisestaan. Hän opettelee tutkimaan ja 
työskentelemään yksin, pareittain ja ryhmässä. Hän opettelee kertomaan, miten on ajatellut, ja 
ymmärtämään vertais-ryhmän merkityksen oppimisessa. Hän opettelee kriittistä tiedonhankintaa. 

Oppilas kasvaa vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon. Hän sisäistää 
hyviä tapoja ja käyttäytyy niiden mukaan jokapäiväisissä toiminnoissa.  

Oppilas ymmärtää oman riippuvuutensa ja vastuunsa sekä luonnosta että rakennetusta 
ympäristöstä. Hän tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikutuksesta ja toimii sen mukaisesti 
arkipäivän tilanteissa. Hän opettelee perustelemaan eettisiä ratkaisujaan tietojen ja 
henkilökohtaisten kokemusten pohjalta ja kantamaan vastuuta ratkaisuistaan. Hän ymmärtää, 
miten terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään.  

Oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuolisesti 
vahvistuvat ja kehittyvät. Hän tutustuu eri taidemuotoihin ja paikalliseen ja kansalliseen 
kulttuuriin. 
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Liite 9    Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ilmaistut 
perusopetuksen tavoitteet ja arvot 

 
Perusopetuksen avulla lisätään: 
alueellista tasa-arvoa                        yksilöiden välistä tasa-arvoa 
Opetuksen avulla tuetaan:  
    oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista, osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa 
                                               ja globaalistuvassa maailmassa 
  Opetus edistää: 
1. yhteisöllisyys vastuullisuus  yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen 

2. suvaitsevaisuus  kulttuurien välinen ymmärtämys 
3. sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin 

oikeuksin ja velvollisuuksin: 
  yhteiskunnassa 
  työ-elämässä 
  perhe-elämässä 
Opetuksessa otettava huomioon: 
1. kansalliset ja paikalliset      kansallis-     kaksi kansan-      saamelaiset  kansalliset 
     erityispiirteet                      kielet           kirkkoa          alkuperäiskansana        vähemmistöt 
2. kulttuurin monipuolistuminen eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä 
3. erilaiset oppijat     

Oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta 
 ARVOPOHJA:  ihmisoikeudet 
   tasa-arvo 
   demokratia 
   luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 
   ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen 
   monikulttuurisuuden hyväksyminen 
 

PERUSTA: suomalainen kulttuuri, joka kehittynyt vuorovaikutuksessa  
                                   alkuperäisen pohjoismaisen ja  
                                                                              eurooppalaisen kulttuurin kanssa                               
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TEHTÄVÄ: 
yhteiskunta:      yksilö: 
väline kehittää sivistyksellistä pääomaa yleissivistys  
yhteisöllisyys      oppivelvollisuus 
tasa-arvo     monipuolinen kasvu 
     oppiminen 
     terve itsetunto 
     elämässä tarvittavat tiedot 
     elämässä tarvittavat taidot 
     jatko-opintovalmius 
demokraattinen yhteiskunta   osallistuvan kansalaisen valmiudet 
     kielellinen identiteetti 
   kulttuurinen identiteetti 
kulttuuriperinnön siirto   äidinkielen kehitys 
   elinikäisen oppimisen halu 
   tarvittavan tiedon kartuttaminen 
   tarvittavan osaamisen kartuttaminen 
   tieto yhteiskunnan perustana olevista arvoista 
   tieto yhteisk. perustana olevista toimintatavoista 
   kyky arvioida asioita kriittisesti 
 luoda uutta kulttuuria 
 uudistaa ajattelutapoja 
 uudistaa toimintatapoja 
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Liite 10    Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004: 
                Arvoanalyysi 
 
 HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
Perusopetuksen arvopohjana ovat          
     ihmisoikeudet         OA  
     tasa-arvo         OA  
     demokratia       SA MA OA EA 
     luonnon monimuotoisuuden  
     säilyttäminen    Est TA    OA EA 

     ympäristön elinkelpoisuuden  
     säilyttäminen+91    Est TA  SA   EA 

     monikulttuurisuuden  
     hyväksyminen+   Est TA  SA   EA 

          
Perusopetus edistää          
     yhteisöllisyyttä       SA    
     vastuullisuutta       SA   EA 
     yksilön oikeuksien 
     kunnioittamista          OA EA 

     yksilön vapauksien 
     kunnioittamista         OA EA 

          
Opetuksen perustana on 
suomalainen kulttuuri, joka on 
kehittynyt vuorovaikutuksessa 
alkuperäisen, pohjoismaisen ja 
eurooppalaisen kulttuurin kanssa.92  

    

     

          
Opetuksessa on otettava huomioon           
     kansalliset erityispiirteet          
     paikalliset erityispiirteet            
     kansalliskielet          
     kaksi kansankirkkoa           
     saamelaiset alkuperäiskansana          
     kansalliset vähemmistöt           
          
Opetuksessa otetaan huomioon 
suomalaisen kulttuurin 
monipuolistuminen myös eri 
kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien myötä  

    

     

 

                                                 
91 +-merkki tarkoittaa sitä, että arvoanalyysin jälkeen on kyseisestä havaintoyksiköstä 
arviointitulos vuodelta 2002.  
92 Viitekehys, joka määrittää opetuksen kontekstia ja rakentaa kontekstia kasvatustavoitteiksi.  
* Yksilökeskeinen aines on kursivoitu. 
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 HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
Opetuksen avulla tuetaan oppilaan   
     oman kulttuuri-identiteetin 
    rakentumista (*)     TA 

93
SA    

    osallisuutta suomalaisessa 
    yhteiskunnassa      TA SA MA OA EA 
    osallisuutta globaalistuvassa 
    maailmassa    TA SA   EA 
   
Opetuksen avulla edistetään myös   
    suvaitsevaisuutta+  TA SA OA EA 
    kulttuurien välistä ymmärtämystä Est TA SA EA 
   
Perusopetuksen avulla lisätään   
    alueellista tasa-arvoa2   
    yksilöiden välistä tasa-arvoa  OA EA 
   
Opetuksessa   
     otetaan huomioon erilaiset 
     oppijat94      

     edistetään sukupuolten välistä 
     tasa-arvoa antamalla tytöille ja 
     pojille valmiudet toimia  
     yhtäläisin oikeuksin ja  
     velvollisuuksin yhteiskunnassa  
     sekä työ- ja perhe-elämässä+   

       OA  

   
Perusopetuksessa eri oppiaineiden 
opetus on poliittisesti sitoutumatonta 
ja uskonnollisesti 
tunnustuksetonta.95  

    
 
 

Perusopetuksen paikallisessa 
opetussuunnitelmassa tulee 
tarkentaa opetuksen perustana olevia 
arvoja. Niiden tulee välittyä 
opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin 
sekä jokapäiväiseen toimintaan. 1 

    

 

   
Perusopetuksen tehtävänä on 
tarjota yksilölle* mahdollisuus      

    hankkia yleissivistystä  TA  
    suorittaa oppivelvollisuus  TA OA  
toisaalta antaa yhteiskunnalle väline 
kehittää  sivistyksellistä pääomaa     MA  

    lisätä yhteisöllisyyttä  SA  
    lisätä tasa-arvoa   OA  

                                                 
93 Valtioneuvoston asetuksessa erotetaan käsitteet kulttuuri ja uskonto; opetussuunnitelman 
perusteet seuraavat asetusta. 
94 Määrittää opetuksen kontekstia. 
95 Viitekehys, jonka perusteella tulkitsen mahdollisen uskonnollisen aineksen tiedolliseksi 
arvoksi. 
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 HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
Perusopetuksen on annettava 
mahdollisuus          

     monipuoliseen kasvuun  HA VA Est TA UA SA MA  EA 
     monipuoliseen oppimiseen  HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
     terveen itsetunnon   
     kehittymiseen, jotta oppilas+  VA    SA   EA 

         voi hankkia elämässä  
         tarvitsemiaan tietoja      TA      

         voi hankkia elämässä  
        tarvitsemiaan taitoja  HA VA Est TA UA96 SA MA OA EA 

         voi hankkia valmiudet jatko- 
        opintoihin     TA      

         voi osallistuvana  
         kansalaisena kehittää 
         demokraattista yhteiskuntaa 

    
TA   

SA 
 
MA 

 
OA 

 
EA 

          
Perusopetuksen on myös tuettava 
jokaisen oppilaan          

    kielellistä identiteettiä         OA  
    kulttuurista identiteettiä sekä  
    äidinkielen  kehitystä    TA  SA    

          
Tavoitteena on herättää halu 
elinikäiseen oppimiseen    TA      

          
Perusopetuksen tehtävänä on           
    siirtää kulttuuriperintöä    
    sukupolvelta toiselle    Est TA  SA   EA 

    kartuttaa tarvittavaa tietoa     TA      
    kartuttaa tarvittavaa osaamista  HA VA Est TA UA SA MA OA EA 
    lisätä tietoisuutta yhteiskunnan 
    perustana olevista arvoista ja  
    toimintatavoista    

   TA 
     

    kehittää kykyä arvioida asioita 
    kriittisesti     TA      

    luoda uutta kulttuuria sekä HA VA Est TA  SA MA OA EA 
    uudistaa ajattelutapoja    TA      
    uudistaa toimintatapoja  VA Est   SA   EA 
          
yhteensä 40 
arvolausumaa/havaintoyksikköä          

yhteensä (121) arvoesiintymää 5 7 11 25 4 21 9 18 21 
joista esiintyy pääarvoina ( 48)  - 1 - 16 - 14 2 11 4 

                                                 
96 Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa 
aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Evankelisluterilaisen uskonnon 
opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys, mutta ortodoksisen 
uskonnon opetuksen tavoitteena on ortodoksisen identiteetin vahvistaminen. 
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*) ARVOT:  
Hedoniset arvot = HA,  Vitaaliset arvot = VA,  Esteettiset arvot = Est,  Tiedolliset arvot = TA,  
Uskonnolliset arvot = UA,  Sosiaaliset arvot = SA,  Mahtiarvot = MA,  Oikeusarvot = OA,  
Eettiset arvot = EA 
 
Tutkijan huomautus: Olen liittänyt opetuksen arvoihin Opetussuunnitelman perusteiden tehtävä -
luvun sisällön tekemäni arvomääritelmän perusteella, jonka mukaan inhimillisen kulttuurin 
ilmentymät ovat olemassa tiettyjä tarkoituksia varten; silloin ”sitä, minkä toteuttamista varten 
jokin viime kädessä on tai tapahtuu, sanotaan arvoksi” (Ahlman 1976, 18). Viittaan tässä 
yhteydessä myös Niskaseen (2005), joka luokittelee kasvatuksen tavoitteissa tehtävän laajaksi 
tavoitteeksi. 

Havaintoyksiköistä kertovia arviointituloksia vuodelta 2002 (Rusama, 170–179): 

 perusopetuksen arvopohjana on ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen 
Asennetta ympäristönsuojeluun kysyttiin oppilaiden henkilökohtaisilla valinnoilla 
todentuntuisissa tilanteissa (perusopetuksen päättövaiheen noin 4000 oppilasta). Hajonnat ja 
jakaantuminen oli suurta, mutta keskiarvoksi asteikolla 1–4 tuli 2,5. Tulos kertonee Rusaman 
mukaan siitä, että asia on kannatettava, mutta niin ei aktiivisesti toimita. 
 perusopetuksen arvopohjana on monikulttuurisuuden hyväksyminen 
Asennetta rasismiin selvitettiin oppilaiden omien kuvausten ja asenneväittämien avulla. 
Oppilaista 7 % kuvaili koulussa tapahtuvaa rasismia fyysisenä kiusaamisena, joka viides 
kuitenkin kertoi, ettei koulussa esiinny rasismia. Oppilaista 19 % ei vastannut tähän kysymykseen.  
 opetuksen avulla edistetään suvaitsevaisuutta 
Asennetta erilaisuuteen oli tutkittu vammaisten, erikielisten ja eri etnisten ryhmien kannalta 
asteikolla 1–5 (kielteinen–myönteinen). Keskiarvoksi oli tullut 3,6 ja hajonnaksi 0,79. Lähes 
kaikkien mielestä vammaisille tuli yhteiskunnassa järjestää erityispalveluja eikä heidän tulisi 
opiskella omissa luokissaan. Kolmasosa oppilaista suhtautui kielteisesti siihen, että romani olisi 
kaveri.  
 opetuksessa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa  
Tasa-arvon totesi koulussa toteutuvan melko hyvin tai hyvin 53 % oppilaista, päinvastaista mieltä 
oli 40 %.   
 perusopetuksen on annettava mahdollisuus terveen itsetunnon kehittymiseen 
”Tuntuu vaikealta, jos paras kaverini on eri mieltä kanssani”, oli se kysymys, jolla itsetuntoa 
kysyttiin. Asteikolla 1–5 tuli keskiarvoksi 2,3, vaikka kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että 
parhaan kaverin kanssa voi olla eri mieltä.  
  



338 

TALLINNA ÜLIKOOL 
SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID 
TALLINN UNIVERSITY 
DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES 
 
1. MARE LEINO. Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek. Tallinna Peda-

googikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 1. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2002. 125 
lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-227-6.  

2. MAARIS RAUDSEPP. Loodussäästlikkus kui regulatiivne idee: sotsiaal-psühholoogi-
line analüüs. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 2. 
Tallinn: TPÜ kirjastus, 2002. 162 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-231-4.  

3. EDA HEINLA. Lapse loova mõtlemise seosed sotsiaalsete ja käitumisteguritega. 
Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 3. Tallinn: TPÜ 
kirjastus, 2002. 150 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-240-3. 

4. KURMO KONSA. Eestikeelsete trükiste seisundi uuring. Tallinna 
Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 4. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2003. 
122 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-245-2. 

5. VELLO PAATSI. Eesti talurahva loodusteadusliku maailmapildi kujunemine 
rahvakooli kaudu (1803–1918). Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 5. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2003. 206 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-
58-247-0. 

6. KATRIN PAADAM. Constructing Residence as Home: Homeowners and Their 
Housing Histories. Tallinn Pedagogical University. Dissertations on Social Sciences, 6. 
Tallinn: TPU Press, 2003. 322 p. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-268-3. 

7. HELI TOOMAN. Teenindusühiskond, teeninduskultuur ja klienditeenindusõppe 
konseptuaalsed lähtekohad. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 7. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2003. 368 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-
58-287-X. 

8. KATRIN NIGLAS. The Combined Use of Qualitative and Quantitative Metods in Edu-
cational Research. Tallinn Pedagogical University. Dissertations on Social Sciences, 8. 
Tallinn: TPU Press, 2004. 200 p. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-298-5. 

9. INNA JÄRVA. Põlvkondlikud muutused Eestimaa vene perekondade kasvatuses: 
sotsiokultuuriline käsitus. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 9. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2004. 202 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-
58-311-6. 

10. MONIKA PULLERITS. Muusikaline draama algõpetuses – kontseptsioon ja 
rakendusvõimalusi lähtuvalt C. Orffi süsteemist. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sot-
siaalteaduste dissertatsioonid, 10. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2004. 156 lk. ISSN 1406-
4405. ISBN 9985-58-309-4. 

11. MARJU MEDAR. Ida-Virumaa ja Pärnumaa elanike toimetulek: sotsiaalteenuste 
vajadus, kasutamine ja korraldus. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 11. Tallinn: TPÜ kirjastus, 2004. 218 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 
9985-58-320-5. 



339 

12. KRISTA LOOGMA. Töökeskkonnas õppimise tähendus töötajate kohanemisel töö-
tingimustega. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 12. 
Tallinn: TPÜ kirjastus, 2004. 238 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-326-4. 

13. МАЙЯ МУЛДМА. Феномен музыки в формировании диалога культур (сопо-
ставительный анализ мнений учителей музыки школ с эстонским и русским 
языком обучения). Таллиннский педагогический университет. Диссертации по 
социальным наукам, 13. Таллинн: Изд-во ТПУ, 2004. 209 c. ISSN 1406-4405. 
ISBN 9985-58-330-2. 

14. EHA RÜÜTEL. Sociocultural Context of Body Dissatisfaction and Possibilities of 
Vibroacoustic Therapy in Diminishing Body Dissatisfaction. Tallinn Pedagogical 
University. Dissertations on Social Sciences, 14. Tallinn: TPU Press, 2004. 91 p. ISSN 
1406-4405. ISBN 9985-58-352-3. 

15. ENDEL PÕDER. Role of Attention in Visual Information Processing. Tallinn Pedago-
gical University. Dissertations on Social Sciences, 15. Tallinn: TPU Press, 2004. 88 p. 
ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-356-6. 

16. MARE MÜÜRSEPP. Lapse tähendus eesti kultuuris 20. sajandil: kasvatusteadus ja 
lastekirjandus. Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 16. 
Tallinn: TPÜ kirjastus, 2005. 258 lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-366-3. 

17. АЛЕКСАНДР ВЕЙНГОЛЬД. Прагмадиалектика шахматной игры: основные 
особенности соотношения формально- и информально-логических эвристик 
аргументационного дискурса в шахматах. Таллиннский педагогический 
университет. Диссертации по социальным наукам, 17. Таллинн: Изд-во ТПУ 
2005. 74 c. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-372-8. 

18. OVE SANDER. Jutlus kui argumentatiivne diskursus: informaal-loogiline aspekt. Tal-
linna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 18. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2005. 110 
lk. ISSN 1406-4405. ISBN 9985-58-377-9. 

19. ANNE UUSEN. Põhikooli I ja II astme õpilaste kirjutamisoskus. Tallinna Ülikool. 
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 19. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2006. 193 lk. ISSN 1736-
3632. ISBN 9985-58-423-6. 

20. LEIF KALEV. Multiple and European Union Citizenship as Challenges to Estonian 
Citizenship Policies. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 20. Tallinn: 
Tallinn University Press, 2006. 164 p. ISSN 1736-3632. ISBN-10 9985-58-436-8. 
ISBN-13 978-9985-58-436-1 

21. LAURI LEPPIK. Transformation of the Estonian Pension System: Policy Choices and 
Policy Outcomes. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 21. Tallinn: 
Tallinn University Press, 2006. 155 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-440-8. 
ISBN 9985-58-440-6.  

22. VERONIKA NAGEL. Hariduspoliitika ja üldhariduskorraldus Eestis aastatel 1940–
1991. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 22. Tallinn: TLÜ kirjastus, 
2006. 205 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-448-4. ISBN 9985-58-448-1.  

23. LIIVIA ANION. Läbipõlemissümptomite ja politseikultuurielementide vastastikustest 
mõjudest. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 23. Tallinn: TLÜ 
kirjastus, 2006. 229 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-453-8. ISBN 9985-58-
453-8.  



340 

24. INGA MUTSO. Erikooliõpilaste võimalustest jätkuõppeks Eesti Vabariigi kutseõppe-
asutustes. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 24. Tallinn: TLÜ 
kirjastus, 2006. 179 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-451-4. ISBN 9985-58-
451-1.  

25. EVE EISENSCHMIDT. Kutseaasta kui algaja õpetaja toetusprogrammi rakendamine 
Eestis. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 25. Tallinn: TLÜ kirjastus, 
2006. 185 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-462-0. ISBN 9985-58-462-7.  

26. TUULI ODER. Võõrkeeleõpetaja proffessionaalsuse kaasaegne mudel. Tallinna 
Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 26. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 194 lk. 
ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-465-1. 

27. KRISTINA NUGIN. 3-6-aastaste laste intellektuaalne areng erinevates kasvukeskkon-
dades WPPSI-r testi alusel. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 27. 
Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 156 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-473-6. 

28. TIINA SELKE. Suundumusi eesti üldhariduskooli muusikakasvatuses 20. sajandi II 
poolel ja 20. sajandi alguses. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 28. 
Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 198 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-486-6. 

29. SIGNE DOBELNIECE. Homelessness in Latvia: in the Search of Understanding. Tal-
linn University. Dissertations on Social Sciences, 29. Tallinn: Tallinn University Press, 
2007. 127 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-440-8.  

30. BORISS BAZANOV. Tehnika ja taktika integratiivne käsitlus korvpalli õpi-treening-
protsessis. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 30. Tallinn: TLÜ 
kirjastus, 2007. 95 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-496-5 

31. MARGE UNT. Transition from School-to-work in Enlarged Europe. Tallinn 
University. Dissertations on Social Sciences, 31. Tallinn: Tallinn University Press, 
2007. 186 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-504-7.  

32. MARI KARM. Täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused. 
Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 32. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 
232 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-511-5. 

33. KATRIN POOM-VALICKIS. Novice Teachers’ Professional Development Across 
Their Induction Year. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 33. Tallinn: 
Tallinn University Press, 2007. 203 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-535-1.  

34. TARMO SALUMAA. Representatsioonid oranisatsioonikultuuridest Eesti kooli peda-
googidel muutumisprotsessis. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 34. 
Tallinn: TLÜ kirjastus, 2007. 155 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-533-7.  

35. AGU UUDELEPP. Propagandainstrumendid poliitilistes ja poliitikavälistes 
telereklaamides. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 35. Tallinn: TLÜ 
kirjastus, 2008. 132 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-502-3.  

36. PILVI KULA. Õpilaste vasakukäelisusest tulenevad toimetuleku iseärasused koolis. 
Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 36. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2008. 
186 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-578-8.  

37. LIINA VAHTER. Subjective Complaints in Different Neurological Diseases – 
Correlations to the Neuropsychological Problems and Implications for the Everyday 
Life. Tallinn University. Dissertations on Social Sciences, 37. Tallinn: Tallinn 
University Press, 2009. 100 p. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-660-0.  



341 

38. HELLE NOORVÄLI. Praktika arendamine kutsehariduses. Tallinna Ülikool. Sotsiaal-
teaduste dissertatsioonid, 38. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2009. 232 lk. ISSN 1736-3632. 
ISBN 978-9985-58-664-8.   

39. BIRGIT VILGATS. Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse 
analüüs. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 39. Tallinn: TLÜ kirjastus, 
2009. 131 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 987-9985-58-676-1  

40. TIIU TAMMEMÄE. Kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne arengu tase Reynelli ja 
HYKS testi põhjal ning selle seosed koduse kasvukeskkonna teguritega. Tallinna 
Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 40. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2009. 131 lk. 
ISSN 1736- 3632. ISBN 978-9985-58-680-8.  

41. KARIN LUKK. Kodu ja kooli koostöö strukturaalsest, funktsionaalsest ning 
sotsiaalsest aspektist. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 41. Tallinn: 
TLÜ kirjastus, 2009. 93 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-681-5.  

42. TANEL KERIKMÄE. Estonia in the European Legal System: Protection of the Rule of 
Law Through Constitutional Dialogue. Tallinn University. Dissertations on social 
sciences, 42. Tallinn: Tallinn University Press, 2009. 149 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9985-58-693-8.  

43. JANNE PUKK. Kõrghariduse kvaliteet ja üliõpilaste edasijõudmine kõrgkoolis. 
Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 43. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2010. 
124 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9985-58-664-8.  

44. KATRIN AAVA. Eesti haridusdiskursuse analüüs. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 44. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2010. 163 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9949-463-18-3.  

45. AIRI KUKK. Õppekava eesmärkide saavutamine üleminekul lasteasutusest kooli ning I 
kooliastmes õpetajate hinnanguil. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 45. 
Tallinn: Tallinna Ülikool, 2010. 175 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-35-0.  

46. MARTIN KLESMENT. Fertility Development in Estonia During the Second Half of 
the XX Century: The Economic Context and its Implications. Tallinna Ülikool. 
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 46. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2010. 447 lk. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-463-40-4.  

47. MERIKE SISASK. The social construction and subjective meaning of attempted 
suicide. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 47. Tallinn: Tallinna 
Ülikool, 2010. 181 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-61-9 

48. TIIA ÕUN. Koolieelse lasteasutuse kvaliteet lapsekeskse kasvatuse aspektist. Tallinna 
Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 48. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011. 95 lk. 
ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-68-8 

49. JANIKA BACHMANN. Sustainability of the Japanese Retirement System in the 
Context of Pension age Population Labour Force Participation. Tallinna Ülikool. 
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 49. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011. 100 lk. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-463-77-0 

50. EVA-MARIA KANGRO. Manifestation of impulsive behaviour: The role of 
contextual demands and reflective competence. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste 
dissertatsioonid, 50. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011. 100 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 
978-9949-463-85-5 



342 

51. GERLI NIMMRFELDT. Identificational Integration: Conceptualisation and 
Operationalisation on the Example of Second Generation Russians in Estonia. Tallinna 
Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 51. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011. 161 lk. 
ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-84-8 

52. JARKKO VILKKILÄ. Curriculum, Capitalism, and Cognitive Science: a History of 
the Present. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 52. Tallinn: Tallinna 
Ülikool, 2011. 148 lk. ISSN 1736-3632. ISBN 978-9949-463-94-7 

53. PEETER SELG. An Outline for a Theory of Political Semiotics. Tallinna Ülikool. 
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 53. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011. 200 lk. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-463-96-1 

54. MARGARITA KAZJULJA. Social Network and Education as Resources for Agency 
Formation on the Estonian Post-Socialist Labour Market. Tallinna Ülikool. 
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 54. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2011. 172 lk. ISSN 
1736-3632. ISBN 978-9949-29-004-8 

 
 
DISSERTATSIOONINA KAITSTUD MONOGRAAFIAD, ARTIKLIVÄITEKIRJAD 
(ilmunud iseseisva väljaandena) 
 
1. TIIU REIMO. Raamatu kultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel. Monograafia. Tal-

linna Ülikool. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2001. 393 lk. ISBN 9985-58-284-5. 
2. AILE MÖLDRE. Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis. Monograafia. Tallinna 

Ülikool. Tallinn: TLÜ kirjastus, 2005. 407 lk. ISBN 9985-58-201-2. 
3. LINNAR PRIIMÄGI. Klassitsism. Inimkeha retoorika klassitsistliku kujutavkunsti 

kaanonites. I-III. Monograafia. Tallinna Ülikool Tallinn: TLÜ kirjastus, 2005. 1242 lk. 
ISBN 9985-58-398-1, ISBN 9985-58-405-8, ISBN 9985-58-406-6. 

4. KATRIN KULLASEPP. Dialogical Becoming. Professional Identity Construction of 
Psychology Students. Tallinn: Tallinn University Press, 2008. 285 p. ISBN 978-9985-
58-596-2 

5. LIIS OJAMÄE. Making choices in the housing market: social construction of housing 
value. The case of new suburban housing. Tallinn: Tallinn University Press, 2009. 189 
p. ISBN 978-9985-58-687-7 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(ok\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice




