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1 Johdanto 

 

Arvot ovat aihealueena laaja ja monisyinen. Arvotutkija Klaus Helkama (2015, s. 8–9) 

esittää, että arvot kuvastavat ja perustelevat toimintaamme ohjaavia normeja sekä ilmai-

sevat, mitä yksilöt tai yhteisöt pyrkivät tavoittelemaan. Yhteiskunnassa käydään jatku-

vasti arvokeskustelua ja tästä syystä arvot ovat myös hyvin latautunut teema. Arvoihin 

liittyvät erimielisyydet tuntuvat käsittämättömiltä ja toisten ihmisten arvomaailmat ajoit-

tain perustavanlaatuisesti vierailta. (Helkama, 2015, s. 10) Yhteiskunnallisesti puhutaan 

paljon arvojen muutoksesta ja arvojen kovenemisesta, jotka liittyvät maahanmuuttoon 

sekä poliittiseen ilmapiiriin. Arvoihin liittyvän keskustelun kannalta olisi tärkeää tuoda 

esille avoimesti sekä eri instituutioiden, että ryhmien ja yksilöiden arvoja. Tässä tutki-

muksessa pyrin tähän keskittymällä suomalaisten luokanopettajien arvoihin yksilötasolta 

lähtien. 

 

Arvojen vaikutus valinnanteon perusteena näkyy selkeästi yhdessä elämän suurista valin-

noista. Opinto- ja työala valitaan hyvin vahvasti arvojen perusteella. Tämä on nähtävissä 

tarkasteltaessa eri alojen opiskelijoita. Kauppatieteen alan opiskelijat ovat arvoiltaan hy-

vin yhtenäisiä, mutta ero humanistiopiskelijoiden yhtenäiseen joukkoon on selkeä. Jopa 

eri maiden, mutta saman alan opiskelijat ovat arvoiltaan suhteellisen lähellä toisiaan. Työ-

alan vaikutus arvoihin on jopa kansallisuutta ja ikää vahvempi. (Helkama, 2015, s. 209) 

Tähän peilaten on kuitenkin mielenkiintoista, että arvot toimivat ihmisajattelussa lähinnä 

tiedostamattomalla tasolla, tilanteissa, joissa tuttujen rutiineiden mukainen toimiminen ei 

ole mahdollista. Ihmisen voi olla vaikea tunnistaa omia arvojaan ja ne eivät välttämättä 

ainakaan täsmää ajattelun ja toiminnan tasoilla. (Salonen, 2010, s. 55) 

 

Suomalaisten luokanopettajien yhteiskunnallinen rooli on melko ainutlaatuinen kansain-

välisesti vertailtuna. Luokanopettajat nauttivat suurta yhteiskunnallista arvostusta ja tämä 

näkyy heidän vapaudessaan toteuttaa ammattiaan. Monissa muissa maissa toteutetaan laa-

jaa opettajien ja koulujen testausta ja kilpailuttamista. Suomessa taas opettajille annetaan 

rauha toimia luokkahuoneissa, sekä kannustetaan mukauttamaan opetusta uusien tieteel-

listen tulosten perusteella. Tämä on nähtävissä myös siitä, että Suomessa luokanopettajat 

koulutetaan yliopistossa, eikä ammattilisessa koulutuksessa. (Helkama, 2015, s. 189) 
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Uusien tieteellisten tulosten mukaan toteutettava opetus on varmistanut sen, että kestävä 

kehitys on termin ja aatteen syntynsä jälkeen löytänyt tiensä nopeasti suomalaisiin ope-

tussuunnitelmiin. Kestävyyttä painotetaan kuitenkin opetussuunnitelmissa ennen kaikkea 

koulujen arvoperustana. Kestävyyskasvatus on myös suurilta osin arvokasvatusta, joka 

pyrkii käsitteen ja toiminnan muutokseen. Kestävää kehitystä ei voi kuitenkaan ajatella 

pelkkänä opetettavana aiheena, vaan koko koulun toteuttamana toimintamallina. Kestä-

vyysajattelu sitouttaa siis koko koulun henkilökunnan toimimaan yksinkertaisten tavoit-

teiden mukaan, joiden pohjalta oppilaat saavat kokemuksia kestävyyden monimuotoi-

sesta käsitteestä. (Risku-Norja, 2012, s. 19)  

 

Mitkä ovat siis ne arvot ja arvostukset, jotka ajavat opiskelemaan kasvatusalaa? Tätä py-

rin selvittämään tutkimuksessani. Arvotutkimus on siitä miellyttävää, että arvojen muutos 

on hyvin hidas prosessi. Jokainen yksittäinen sukupolvi pyrkii hahmottamaan oman ai-

kansa arvomurroksen aikakautena, mutta todellisuudessa arvomurros on useimmiten erit-

täin hidasta. Tämän lisäksi arvojen muutos on tyypillisesti enemmän heiluriliikkeettä kuin 

räjähtävää muutosta kohti uusia arvoja. World Values -arvokartoitus osoitti, että minä-

keskeiset arvot nostivat kannatustaan 1984 ja 2005 vuosien välillä Euroopassa, myös Suo-

messa. Vuodesta 2005 eteenpäin heikon talouskasvun ja eriarvoisuuden lisääntymisen 

seurauksena säilyttämisarvot alkoivat kuitenkin jälleen saavuttaa asemaa minäkeskeisten 

arvojen sijaan. (Helkama, 2015, s. 218–220, 230) Arvomuutokseen vaikuttavat siis paljon 

yhteiskunnalliset tapahtumat. Yhteiskunnalliset mullistuksetkaan eivät helposti muuta 

kansallisen omakuvan ydinarvoja, jotka suomalaisilla ovat luonto-arvot, tasa-arvo, työ ja 

rehellisyys (Helkama, 2015, s. 218). 

 

Filosofi Ilkka Niiniluoto kuvaa osuvasti, kuinka jo 1990-luvun lopussa puhuttiin julki-

sessa keskustelussa suoranaisesta arvotyhjiöstä. Tämä puhe on Niiniluodon mukaan kui-

tenkin liioittelua. Enemminkin on kyse globalisaation ja postmodernin yhteiskunnan ai-

heuttamista paineista perinteisille suomalaisille arvoille, joita homogeenisen kristillinen 

yhtenäiskulttuuri tuki. Mutta kuten jo Helkama toi esille, suomalaisessa elämänmuodossa 

on aina ollut pysyväluonteisia sekä ailahtelevia arvoja. Koululla on merkittävä rooli pe-

rinteisenä arvoauktoriteettina. (Niiniluoto, 1994, s. 174–175) Tästä syystä on tärkeää tar-

kastella suomalaisten luokanopettajien arvoja. Mielenkiintoista on myös pohtia, onko pal-

jon puhuttu arvomuutos vaikuttanut suomalaisten luokanopettajien arvoihin vai tuke-

vatko heidän arvostuksensa yhä perinteisiä suomalaisia arvoja. 
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Mielenkiintoista luokanopettajien arvojen tutkimisen lisäksi on se, mihin kasvatuksella 

tähdätään. Arto O. Salonen ja Marjatta Bardy (2015, s. 4) toteavat: ” Ihmiskunnan tulee 

omaksua uudenlainen sivistyskäsitys, jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon 

rajoissa.”. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen kykenee huomioimaan maapallon resurssit 

ja tämän pohjalta tekemään erottelua omien tarpeidensa ja halujensa väliltä. Uusimmassa 

Perusopetuksen Opetussuunnitelmassa mainitaan yhä yleissivistys yhtenä suurena perus-

opetuksen tavoitteena, mutta yleissivistyksen laveassa kuvauksessa viitataan myös 

ekososiaalisen sivistyksen suuntaan. Vuoden 2014 POPS:n näkemyksen mukaan sivisty-

nyt ihminen pyrkii toimimaan oikein itseään, muita sekä ympäristöään arvostaen ja käyt-

tää tietoa kriittisesti hyödykseen. 

 

YK:n kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmen 2005-2014 nosti kestävän kehityk-

sen asemaa opetussuunnitelmissa ja toi osaltaan kestävän kehityksen eri ulottuvuudet luo-

kanopettajien tietoon. Kestävän kehityksen käsitteen laajuus voi silti olla uusi asia joille-

kin luokanopettajille, sillä Risku-Norja (2012, s. 15) on todennut, että opetussuunnitel-

missa kestävä kehitys asetetaan rinnasteiseksi tavoitteiden kanssa, jotka todellisuudessa 

sisältyvät kestävään kehitykseen. Tämä voi luoda hämäävää kuvaa siitä, mitä kestävään 

kehitykseen käsitteenä sisältyy. Onkin mielenkiintoista tutkia, mitkä kestävän kehityksen 

opetuksen aiheet painottuvat luokanopettajien opetuksessa ja painottavatko luokanopet-

tajat tiettyjä kestävän kehityksen ulottuvuuksia alakoulun opetuksessa? 

 

Anna Uitto & Seppo Saloranta (2012, s. 80–82) ovat tutkineet aineenopettajien opetusta 

ja kuinka aineenopettajat käsittelevät kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia opetukses-

saan. Aineenopettajien vastauksista oli huomattavissa, että kestävän kehityksen aiheiden 

opetus oli lokeroitunut jo eri oppiaineisiin. Ympäristöasioita käsiteltiin pääasiassa biolo-

giassa ja maantiedossa, mutta hyvin vähän muissa oppiaineissa. Luokanopettajilta tutki-

musaineiston perusteella ei saada selville, minkä oppiaineiden tunneilla eri aiheita käsi-

tellään, mutta mahdollista on selvittää, minkä ulottuvuuksien aiheita on käsitelty eniten. 

Uiton ja Salorannan (2012, s. 80) tutkimuksessa selvisi, että aineenopettajat käsittelivät 

keskimäärin yleisemmin omassa opetuksessaan sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehi-

tyksen aiheita verrattuna ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen aiheisiin. 
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Martti Haavio toi esille jo vuoden 1948 teoksessaan Opettajapersoonallisuus, että esiku-

vallista opettajaa ohjaavat eettiset ihanteet ja opettajan kokonaispersoonan korkea eetti-

syys. Tämän lisäksi opettajalle on kuitenkin esikuvana toimiakseen ehdotonta olla aito ja 

rehellinen oma itsensä. (Haavio, 1948, 125–126) Luokanopettajat toimivat siis esikuvina, 

mutta myös oman persoonansa kautta opetustilanteissa. Aidosti oman persoonansa kautta 

toimivina arvokasvattajina toimiessaan voisi kuvitella, että luokanopettajat ilmentävät 

omia arvostuksiaan opetuksessaan. Tätä kautta tarkastelen tutkimuksessani, onko opetta-

jien omilla arvoilla merkitystä siihen, mitä kestävän kehityksen aiheita he nostavat esille 

opetuksessaan.  

 

 

2 Arvot 

 

Arvo on käsitteenä monimuotoinen ja haastava. Arvoista puhutaan arkipäivän kanssa-

käymisissä, poliittisessa keskustelussa sekä koulumaailmaa koskevassa keskustelussa. 

Harvemmin pysähdytään kuitenkaan miettimään, mitä arvo käsitteenä tarkoittaa. Heta 

Häyry ja Matti Häyry (1997, s. 6) tuovat osuvasti esiin, että kirkkoisä Augustinuksen 

miete ajan olemuksesta kuvaa myös arvoa käsitteenä. ”Minä luulen tietäväni, ellei kukaan 

sitä minulta kysele. Mutta jos joku sitä kysyy ja tahtoisin selittää sen hänelle, en sitä 

tiedä.”  

 

Tutkimukseni kannalta on tärkeää esitellä erilaisia näkemyksiä arvo-käsitteestä. Pyrin sel-

keyttämään arvon käsitettä filosofian ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Lähden liik-

keelle filosofian näkemyksistä arvojen luonteesta ja merkityksestä ja etenen lopulta sosi-

aalipsykologisiin malleihin, joilla pyritään tutkimaan yksilöiden arvoja. Tavoitteenani on 

peilata, miten erilaiset arvonäkemykset nousevat esiin peruskoulun opetussuunnitelmassa 

ja yleisesti kasvatuksessa. Pyrin myös selventämään, miksi olen valinnut Shalom 

Schwartzin arvoteorian tutkimukseni lähtökohdaksi. 

 

 

2.1 Arvojen määrittelyä filosofiassa 

 

Häyry ja Häyry (1997, s. 5) pyrkivät määrittelemään arvoja esittämällä kolme kysymystä: 

1. Mitä tarkoitetaan sanomalla, että jokin asia on arvo, arvokas tai hyvä? 
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2. Mistä hyvät tai arvokkaat asiat tunnistetaan? 

3. Mitkä asiat maailmassamme ovat hyviä ja arvokkaita 

 

 

2.1.1 Arvojen luonne 

 

Ensimmäinen kysymys pyrkii pureutumaan siihen, minkälainen on arvojen luonne. Ar-

voja voidaan lähestyä arvoarvostelmien kautta, esimerkiksi ”x on arvokas”. Arvoarvos-

telmien perusteella arvokkuus voidaan nähdä ominaisuutena. Tällaisia arvoarvostelmia 

käytetään usein arkielämässä: ”Luonnonsuojelu on arvokasta toimintaa”. Lauseessa nou-

see esille arvoarvostelmien merkittävä eroavaisuus muista arvostelmista. Lause ei ole kui-

tenkaan välttämättä tosi kaikkien kokijoiden mielestä, sillä jotkut ihmiset eivät koe luon-

nonsuojelua itseisarvoisen tärkeänä toimintana. Näin ollen ei ole perusteltua ajatella, että 

oopperaan kuuluisi ominaisuutena itsessään arvokkuus. Arvojen luonteeseen kuuluu siis 

olennaisesti kokija tai arvojen asettaja. (Häyry & Häyry, 1997, s. 7.) 

 

Häyryn ja Häyryn (1997, s. 7) mukaan filosofisessa keskustelussa on nostettu esille kolme 

mahdollista arvojen asettajaa: Jumala, yhteisö tai yksilö. Tutkimuksessani pureudutaan 

erityisesti yksilöihin arvojen asettajina, koska käyttämässäni SEED-kyselylomakkeessa 

kysytään luokanopettajien henkilökohtaisia arvoja. Taustalla vaikuttaa kuitenkin myös 

kouluyhteisö arvojen asettajana, sillä kysely on tehty koulun kontekstissa. 

 

 

2.1.2 Arvojen tunnistaminen 

 

Mistä arvokkaat ja hyvät asiat tunnistaa? Tämä kysymys kumpuaa arvojen luonteeseen 

liittyvästä haasteesta: arvokkuus ei ole minkään asian kiinteä ominaisuus ilman kokijaa 

tai arvon asettajaa. Arvot pystytään siis tunnistamaan suhteessa arvon asettajaan. Ihmis-

tieteissä arvoja on pyritty tutkimaan kyselemällä ihmisiltä sekä tutkimalla heidän käytös-

tään. Nämä menetelmät ovat osoittautuneet kuitenkin puutteellisiksi. Kyselemällä saa-

daan useammin selville ideaaleja ja kuviteltuja ihannearvoja, joita ihmiset eivät välttä-

mättä ole kuitenkaan valmiita puolustamaan. Ihmisten käytöksen tutkiminen taas jättää 

liikaa tulkinnanvaraa tutkijalle. Ihmisen toiminta yksittäisellä hetkellä on usein hyvin 

kaukana hänen tavoitteistaan. Tutkijan on hyvin haastavaa tulkita toiminnan ja arvojen 
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yhteyttä näissä tapauksissa. Jos ihmisen toimintaa tutkitaan pidemmällä aikavälillä, on 

otettava huomioon, että ihmisten toiminta on aika ajoin tavoitteisiin nähden epäonnistu-

nutta. Arvojen tunnistaminen toiminnasta on siis myös haasteellista, koska ihmisten ar-

voihanteet ja toiminta ovat aika ajoin ristiriidassa. (Häyry & Häyry, 1997, s. 8–10.) 

 

Häyry ja Häyry (1997, s. 11) muodostavat luonnehdintansa arvojen tunnistamisesta yh-

distämällä ihmistieteiden kaksi menetelmää. Myönteiset arvot tunnistetaan siitä, että ne 

ovat sekä toiminnan hyväksyttyjä päämääriä, että toiminnan hyväksyttyjä tapoja. Arvojen 

tunnistaminen ei ole näidenkään kriteerien avulla yksinkertainen tehtävä, vaan vaatii tut-

kijalta paljon tietoa ihmisen ajattelusta ja toiminnasta. Vielä haasteellisemmaksi arvojen 

tunnistamisen tekee se, että kaikki arvot eivät asetu samalle viivalle tärkeyden osalta. Ar-

vot ovat kerrostuneita ja jakautuvat kahteen pääryhmään: itseisarvoihin ja välinearvoihin 

(Häyry & Häyry, 1997, s. 12).  

 

Arvojen kerrostuneisuutta ihmisen arvojärjestelmässä on osuvasti kuvannut filosofi Ilkka 

Niiniluoto (1994, s. 187):  

 

”Henkilön X arvojärjestelmää voidaan siten esittää kolmikkona <I,V,U>, jossa 

X:n uskomusten U mukaan välineet V ovat välttämättömiä (tai ainakin hyödylli-

siä) itseisarvojen I saavuttamiseksi” 

 

Ihmisen arvojärjestelmässä tärkeimmässä asemassa ovat siis itseisarvot. Ne ovat itses-

sään ja sellaisenaan arvokkaita, riippumatta niiden avulla saavutettavasta hyödystä. Vä-

linearvot ovat asioita, joiden avulla uskotaan saavutettavan tavoiteltavana olevat itseis-

arvot. Niiniluoto tuo esiin, että arvojen kerrostuneisuutta esiintyy myös itseisarvojen vä-

lillä. Ihmisen itseisarvot voivat olla hierarkkisessa järjestyksessä tärkeyden mukaan. Sen 

lisäksi yksittäisellä asialla voi olla ihmiselle sekä itseisarvoa että välinearvoa. (Niini-

luoto, 1994, s. 186–187.) 
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2.1.3 Mitkä asiat ovat arvokkaita? 

 

Tosiasiallisten arvojen selvittäminen on osoittautunut hyvin haastavaksi tehtäväksi, mutta 

arvokeskustelu on silti yhteiskunnallisesti merkittävää. Yksilöt voivat pyrkiä selvittä-

mään toimintaansa ohjaavia arvoja pohtimalla omaa toimintaansa. Yhteisöissä suuressa 

roolissa on rationaalinen yhteiskunnallinen keskustelu. (Häyry & Häyry, 1997, s. 13.) 

Niiniluoto (1994, s. 179) tuo esille, että jo antiikin filosofit Platon ja Sokrates painottivat 

järkevän ajattelun merkitystä suhteessa ihmisen arvojen ja toiminnan yhteensopivuuteen. 

He uskoivat, että ihmisen tieto hyvästä johtaa oikeaan toimintaan, ellei ihminen ole ”heik-

koluonteinen” (Kuvio 1.).  

 

Kuvio 1. Platonin näkemys tiedon ja toiminnan suhteesta. (Niiniluoto, 1994, s. 179) 

 

Kasvattaminen ja opettaminen perustuvat ajatukselle siitä, että lisäämällä tietoa opettaja 

kykenee ohjaamaan opetettavat kohti oikeaa toimintaa. Jo suomen kielen sanan ”tietää” 

alkuperä ”tien tunteminen” paljastaa, että tieto on jotain sellaista, mikä vie perille. (Nii-

niluoto, 1994, s. 73) Tieto on siis selkeästi edellytys moraaliselle toiminnalle, mutta mikä 

on moraalisen tiedon lähde? Platonin mukaan arvot ovat jotain, mikä on olemassa itses-

sään abstraktin todellisuuden itsenäisinä olioina. Ne voidaan tavoittaa ainoastaan järjen 

avulla. Platonin käsitys edustaa arvo-objektivismia, johon kuuluu myös perinteisten us-

kontojen arvonäkemykset. Arvot ovat olemassaan itsessään ja muuttumattomina ja ihmi-

sen tehtävä on pyrkiä tavoittamaan oikeat arvot. (Niiniluoto, 1994, s. 182) 
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Arvo-objektivisteja vastaan filosofisessa keskustelussa asettuvat arvorelativistit, joiden 

mukaan arvot ovat erilaisissa yhteisöissä omaksuttuja tapoja ja periaatteita. Tekoja ei siis 

arvoteta minkään universaalin järjestelmän mukaan, vaan toiminnan moraalisuus on aina 

suhteessa ympäröivään kulttuuriin. Arvorelativismin äärimuotona voidaan vielä erotella 

arvosubjektivismi, jonka mukaan arvot ovat puhtaasti yksilöllisiä valintoja ja voitaisiin 

yhtä hyvin puhua yksilöiden preferensseistä kuin arvoista. (Niiniluoto, 1994, s. 183) 

 

Tutkimuksessani en ota kantaa filosofisiin arvoteorioihin, mutta vastaajien henkilökoh-

taiset käsitykset arvojen luonteeseen ja arvoteorioihin voivat vaikuttaa vastauksiin. Pyr-

kimykseni on tutkia arvoja tavalla, jonka Häyry ja Häyry (1997, s. 14) esittelevät vaihto-

ehdoksi rationaalisten ja perusteltujen moraalinäkemysten tutkimukselle. Tutkimuskoh-

teenani ovat suomalaisten luokanopettajien tietoiset ihanteet. 

 

 

2.2 Arvojen määrittelyä ja luokittelujärjestelmiä sosiaalipsykologiassa 

 

Filosofinen pohdinta arvoista, pyrki vastaamaan kysymyksiin: mikä on arvokasta ja miten 

arvot voi tunnistaa? Filosofit operoivat arvojen suhteen siis hyvin pitkälti käsitteellisellä 

tasolla. Sosiaalipsykologit lähestyvät kuitenkin arvon käsitettä erilaisesta näkökulmasta. 

Sosiaalipsykologiassa ollaan kiinnostuneita yksilön tai yhteisön arvoista ja pyritään ha-

kemaan vastauksia kysymyksiin: mitkä ovat sinun arvojasi ja mihin järjestykseen asettai-

sit arvosi? (Helkama, 2009, s. 33) Englanninkielinen käsitteiden käyttö havainnollistaa 

hyvin filosofian ja sosiaalipsykologian eroavaisuutta. Filosofian yhteydessä käytetään 

useimmiten yksikköä value eli tutkitaan itse arvon käsitettä. Sosiaalipsykologiassa taas 

käytetään enemmän monikkoa values eli selvitetään millaisia erilaisia arvoja yksilöiltä ja 

yhteisöistä on löydettävissä. 

 

Sosiaalipsykologisessa arvotutkimuksessa arvot ovat läheisessä yhteydessä valin-

toihimme, ne ohjaavat mielenkiintoamme. Sosiaalipsykologit ovat kiinnostuneita siitä, 

miksi toinen ihminen käyttää vähät varansa luonnonsuojelemiseen ja toinen taas käyttää 

luontoa vahinkoja kaihtamatta hyväkseen saavuttaakseen taloudellista hyötyä. Ymmär-

tääkseen ja luokitellakseen erilaisia arvotoimijoita, sosiaalipsykologit alkoivat kehitellä 

arvojen luokittelujärjestelmiä eli arvotypologioita. (Helkama, 2009, s. 32–33) 

 



 9 

2.2.1 Varhaiset arvojen luokittelujärjestelmät 

 

Ensimmäisen arvotypologian julkaisi Eduard Spranger vuonna 1913 kirjassaan Le-

bensformen. Sprangerin arvotypologia erotteli kuusi eri arvosuuntausta: esteettinen ihmi-

nen, teoreettinen ihminen, taloudellinen ihminen, valtaihminen, uskonnollinen ihminen 

ja sosiaalinen ihminen. Sprangerin arvosuuntaukset kuvaavat vahvasti yksilön ja yhteisön 

suhdetta arvotoiminnan taustalla. Sprangerin mukaan, sosiaalista ihmistä lukuun otta-

matta, kaikki arvosuuntaukset peilasivat jotakin yhteiskunnallista instituutiota. Esimer-

kiksi taloudellinen ihminen on olennaisesti sidoksissa elinkeinoelämään ja teoreettinen 

ihminen tieteeseen. Sprangerin näkemyksen mukaan sosiaalisen ihmisen hallitseva 

asenne sen sijaan on rakkaus. Helkama tuo esille nykyaikaisen näkökulman, jossa voi-

daan nähdä vapaaehtoisjärjestöt sosiaaliseen ihmiseen sidoksissa olevina instituutioina. 

(Helkama, 2009, s. 33) 

 

Sprangerin arvotypologian vahva sidoksisuus eri instituutioihin on säilyttänyt sen aseman 

ammatinvalinnan ohjauksessa käytettävänä sovelluksena. Suomalaisiakin koululaisia tes-

tataan yhä Sprangerin arvotypologiasta johdetuilla testeillä, joiden avulla pyritään löytä-

mään nuorille heidän arvojaan vastaava työ ja opiskelupaikka. (Helkama, 2009, s. 33) 

Sprangerin arvotypologiaan ja muihin arvotutkimuksen alkuaikojen arvomittareihin on 

syytä suhtautua sitä taustaa vasten, että ne kehiteltiin lähes yksinomaan opiskelijoiden 

arvojen tutkimuksen pohjalta USA:ssa (Puohiniemi, 1993, s. 15). Tämä on johtanut hel-

posti hyvin yksipuoliseen arvotutkimukseen ja aiheuttanut sen, että arvomittarit ja arvo-

käsitykset eivät ole välttämättä universaalisti vertailukelpoisia. 

 

Shalom Schwartzin arvotypologia, jota tutkimuksessani käytän, juontaa juurensa kuiten-

kin pääasiassa vasta Milton Rokeachin (1973) arvomittarista. Rokeach määritteli arvot 

käsityksiksi toivottavista asioista, jotka yksilö kykenee myös asettamaan tärkeysjärjes-

tykseen. Toivottavat asiat olivat jaettavissa kahteen ryhmään, toivottaviin asiantiloihin 

(esim. vapaus) sekä toivottaviin toimintatapoihin (esim. kohteliaisuus). Rokeachin arvo-

mittari erosi Sprangerin arvotypologiasta siinä, että Rokeach pyrki kokoamaan mittarinsa 

kattavasti kaikista maailman arvoista. Spranger oli omassa mittarissaan ainoastaan luoki-

tellut kuusi erilaista ihmistyyppiä. Rokeach päätyi tutkimuksessaan 36 arvoon, joista puo-

let olivat asiantiloja ja puolet toimintatapoja. (Helkama, 2009, s. 33) Rokeachin tutkimuk-

set painottuivat yksilötason arvomuutosten havainnointiin (Puohiniemi, 1993, s. 15). 
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Vasta myöhemmät arvotutkijat alkoivat painottaa kulttuurien välistä arvovertailua tutki-

muksissaan, 1970-luvun puolella esimerkiksi Inglehart (1971) ja Hofstede (1980) omissa 

laajoissa tutkimuksissaan.  

 

 

2.2.2 Shalom Schwartzin arvotypologia 

 

Shalom Schwartz lähti työstämään omaa arvotutkimustaan neljästä oletuksesta käsin: 

1. Arvotyyppejä on huomattavasti vähemmän kuin Rokeachin olettamat 36, mutta 

enemmän kuin Sprangerin mallin 6. 

2. Arvotyypit voivat olla keskenään ristiriidassa tai yhteensopivia. 

3. Nämä arvotyyppien ristiriidat ja yhteensopivuudet ovat yleismaailmallisesti sa-

moja. 

4. Arvotyypit ovat yleismaailmallisesti sisällöltään samoja. 

 

Schwartz ja Bilsky (1987; 1990; Schwartz 1992) käyttivät lähtökohtanaan Rokeachin me-

netelmällä kerättyjä aineistoja, joita he hankkivat eri puolilta maailmaa. Laajan aineiston 

avulla he pyrkivät määrittelemään arvot, jotka olivat merkitykseltään universaaleja 

(Puohiniemi, 1993, s. 16). Vuonna 1992 Schwartz julkaisi teoriansa artikkelissa ”Univer-

sals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 

countries” ja teorian sisältö ei ole sen jälkeen muuttunut. Artikkeli perustuu 20 maassa 

opettajilla ja opiskelijoilla tehtyihin tutkimuksiin, joiden perusteella Schwartz osoitti 10 

arvotyyppiä (Kuvio 2) ja neljäkymmentä arvoa (Taulukko 1) universaaleiksi. (Helkama, 

2009, s. 34–35)  
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Kuvio 2. Schwartzin kehämalli arvojen rakenteesta. (Helkama, 2015) 
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Taulukko 1. Schwartzin arvotyypit ja niihin kuuluvat arvot. (Helkama, 2015) 

Arvotyyppi Arvot 

VALTA yhteiskunnallinen valta, varakkuus, arvovalta, julkisen ku-

van säilyttäminen 

SUORIUTUMINEN kunnianhimo, vaikutusvalta, kyvykkyys, menestys, lahjak-

kuus 

HEDONISMI mielihyvä, elämästä nauttiminen 

VIRIKKEISYYS jännittävä elämä, monipuolinen elämä, uskaliaisuus, muu-

toshakuisuus 

ITSEOHJAUTUVUUS luovuus, vapaus, omien tavoitteiden valitseminen, uteliai-

suus, riippumattomuus, älykkyys, itsekunnioitus 

UNIVERSALISMI tasa-arvo, sisäinen tasapaino, maailman rauha, yhteys luon-

toon, viisaus, luonnon ja taiteen kauneus, sosiaalinen oikeu-

denmukaisuus, laajakatseisuus, ympäristön suojeleminen, 

suvaitsevaisuus 

HYVÄNTAHTOISUUS kypsä rakkaus, tosi ystävyys, uskollisuus, rehellisyys, avu-

liaisuus, vastuullisuus, luotettavuus, anteeksianto, avoimuus 

PERINTEET perinteiden kunnioitus, maltillisuus, nöyryys, oman elämän-

osan hyväksyminen, rauhallisuus, kohtuullisuus 

YHDENMUKAISUUS tottelevaisuus, itsekuri, kohteliaisuus, vanhempien ja vanho-

jen ihmisten kunnioittaminen, nuhteettomuus 

TURVALLISUUS yhteiskunnallinen järjestys, kansallinen turvallisuus, perheen 

turvallisuus, palvelusten vastavuoroisuus, puhtaus, terveys, 

yhteen kuuluvuuden tunne 

 

 

 

Kuten kuviosta 2 nähdään, Schwartz päätyi kuvaamaan arvomaailmaa kaksiulotteisen ke-

hämallin avulla. Toisiaan lähellä olevat arvotyypit ovat yhteensopivimpia ja kauemmas 
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kehällä sijoittuvat arvotyypit taas ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi universalismi ja 

hyväntahtoisuus ovat vierekkäisinä arvoalueina yhteensopivia arvotyyppejä, mutta uni-

versalismi ja valta ristiriitaisia, koska ne sijoittuvat vastakkaisille puolille kehämallia. 

Schwartz (1992, s. 5-12, 37–47) on perustellut vierekkäisten alueiden merkitysten lähei-

syyttä sekä teoreettisten että empiiristen tulosten perusteella. Arvoalueet ja arvotyypit ei-

vät ole kuitenkaan kiveen hakattuja ja ne olisi mahdollista jakaa myös erilaisiin alueisiin. 

Schwartzin malli on kuitenkin osoittanut toimivuutensa useiden eri kulttuureiden tutki-

muksessa ja Martti Puohiniemen (1993) tutkimuksissa malli on toteutunut hyvin myös 

koko Suomen väestöä edustavassa laajassa aineistossa. Puohiniemi (1993, s. 18) tuo myös 

esille arvomallin perusdimensiot (Kuvio 2), jotka toistuvat kaikissa tutkittavissa kulttuu-

reissa, mutta niiden tärkeys vaihtelee erilaisia kulttuureja vertailtaessa. Perusdimensioita 

voidaan hahmottaa neljä: Avoimuus muutokselle (itseohjautuvuus, virikkeisyys), Muiden 

huomiointi (universalismi, hyväntahtoisuus), Säilyttäminen (yhdenmukaisuus, perinteet, 

turvallisuus) ja Itsensä korostaminen (valta, suoriutuminen, hedonismi).  

 

Schwartzin arvoteorian vahvuus perustuu siihen, että se oli ensimmäinen arvojärjestel-

mämalli sanan varsinaisessa merkityksessä. Schwartzin teoriaa edeltäneet arvojärjestel-

mät olivat käytännössä ainoastaan arvoluetteloita, jotka eivät kuvanneet arvojen hierar-

kiaa tai säännönmukaisuuksia (Helkama, 2015, s. 87). Kehämäinen arvomalli sen sijaan 

tuo esille selkeästi arvojen välillä vallitsevan säännönmukaisuuden ja järjestelmäluon-

teen, joille Schwartz tutkimuksillaan sai tukea. Vaikka Schwartzin arvomalli on sosiaali-

psykologiassa paljon käytetty arvotutkimuksen väline, Helkama (2015, s. 93) huomaut-

taa, että se on melko karkeasyinen ja sen arvotyypit ovat tilastollisia yleistyksiä. Mallin 

arvotyyppien sijainnit ovat kuitenkin perusteltavissa suurilta osin muutenkin kuin pelk-

kinä tilastollisina yleistyksinä. Arvojen sijoittuminen arvokehällä perustuu arvojen takana 

oleviin motivaatioihin. Lähekkäin sijaitsevien arvojen kohdalla motivaatiot ovat saman-

suuntaisia ja kaukana sijaitsevilla taas erisuuntaisia. Tämä on nähtävissä myös siinä, että 

naapuriarvojen välinen korrelaatio on kaikista suurin ja korrelaatio pienenee järjestelmäl-

lisesti edettäessä kohti kauempia arvoja. (Helkama, 2015, s. 92) 
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2.3 Arvot kasvatuksessa 

 

Perusopetuksen Opetussuunnitelma 2014 sanallistaa selkeästi opetuksen arvoperustan lu-

vussa 2.2 ”Perusopetuksen arvoperusta”. Arvoperustassa tuodaan esille, millainen opet-

tajan ihmiskäsityksen tulee olla, sekä mitä arvoja kohden opettajan tulisi tukea oppilaan 

kasvua. Omien väliotsikoiden tasolla perustavanlaatuisina arvoina nousevat esille ihmi-

syys, sivistys, tasa-arvo, demokratia, kulttuurinen moninaisuus ja kestävä elämäntapa. 

Opettajaa velvoitetaan myös suhtautumaan oppilaaseen itseisarvoisesti arvokkaana. 

(POPS 2014, s. 15–16) 

 

Opettajien omien arvojen rooli moraalikasvatuksessa on kuitenkin myös merkittävä. Nii-

niluoto (1994, s. 193) nostaa esille, että kasvattaja toimii aina itse esimerkkinä ja hänen 

on kyettävä havainnollistamaan opetuksiaan myös todellisen elämän esimerkeillä. Tästä 

syystä kasvatuksen arvoja on syytä tutkia sekä opetussuunnitelmien taustaa vasten, mutta 

myös opettajien omien arvojen taustaa vasten. Opettajien on myös merkittävää pohtia 

omia arvojaan, koska opettaja saattaa välittää omia arvojaan oppilaille osana kaikkea ope-

tusta, tuomatta asiaa kuitenkaan varsinaisesti esiin. Tätä kutsutaan piilovaikuttamiseksi 

eli indoktrinaatioksi (Niiniluoto, 1994, s. 194). 

 

Kasvatuksen arvot liittyvät olennaisesti kasvatuksen tavoitteisiin ja menetelmiin. Filosofi 

R.S. Peters kuvaa kasvatusta arvokkaiden asioiden edelleen välittämisenä ja pitää loogi-

sesti ristiriitaisena ajatusta siitä, että jotakuta on kasvatettu pyrkimättä saamaan hänessä 

aikaan positiivista muutosta (Peters, 1966, s. 25). Se, millä tavoin nämä kasvatuksen poh-

jalla vaikuttavat arvot käsitetään, riippuu tutkitaanko arvoja kuvailevasta vai normatiivi-

sesta näkökulmasta. 

 

 

2.3.1 Kasvatuksen arvot kuvailevasta näkökulmasta 

 

Kasvatuksen kuvailevat määritelmät eivät ota kantaa siihen, mikä on todella hyvää, vaan 

kuvailevat mitä arvoja yhteiskunta ja yksilö pitävät hyvänä (Puolimatka, 1995, s. 89). 

Shalom Schwartz pohjaa oman arvoteoriansa näkemykseen, että arvot ovat yksilön hen-

kilökohtaisia uskomuksia. Niiden perusta löytyy inhimillisen olemisen tärkeimmistä 
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edellytyksistä: biologisista tarpeista, sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytysten luomi-

sesta sekä ryhmän säilymisen ja hyvinvoinnin varmistamisesta (Schwartz, 1992). Kuvai-

levat määritelmät vaativat aina tekijän, jonka arvostamiseen arvojen rooli kasvatuksessa 

perustuu (Puolimatka, 1995, s. 91).  

 

Yhteiskuntakeskeinen kuvaileva näkökulma suhtautuu kasvatukseen arvojen siirtämi-

senä, joka mahdollistaa oppilaiden sosialisoitumisen yhteiskuntaan (Puolimatka, 1995, s. 

89). Perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperusta voidaan ymmärtää tässä kehyk-

sessä. Etenkin kulttuurisen moninaisuuden arvostus ja kestävän elämäntavan tukeminen 

kumpuavat vahvasti yhteiskunnan haasteista ja pyrkimyksestä vastata näihin haasteisiin 

kasvatuksen kautta. Toisaalta Puolimatkan mukaan yhteiskuntakeskeinen näkökulma 

kasvatukseen hidastaa usein kasvatustoiminnan kehittämistä, koska kasvatus perustuu yh-

teiskunnan muiden alojen vallitseviin näkemyksiin. Tämän lisäksi, muutokset ovat hi-

taita, koska yhteiskunnalliset päätökset edustavat tasapainotettua kompromissia eri arvo-

näkemysten välillä. (Puolimatka, 1995, s. 92–93) 

 

Yksilökeskeinen kuvaileva näkökulma näkee kasvatuksen toimintana, jossa kasvatetta-

van omat yksilölliset arvostukset ohjaavat toimintaa (Puolimatka, 1995,  

s. 90). Yksilökeskeinen näkökulma kohtaa suurimmat ongelmansa siinä, että etenkin var-

haiskasvatuksen alueella kasvatettavan omat arvostukset voivat olla traditionaalisesta nä-

kökulmasta hyvin erikoisia. Kasvatettava ei välttämättä arvosta esimerkiksi lukutaitoa tai 

toisen ihmisen koskemattomuutta. Arvotietoisuuden kasvattaminen koetaan usein osaksi 

kasvattajan tehtävää ja siksi yksilökeskeinen näkökulma on ongelmallinen varsinkin var-

haiskasvatuksen alueella. (Puolimatka, 1995, s. 92). Yksilökeskeisen näkökulman merki-

tys kasvatukseen on kuitenkin nähtävissä uudessa Perusopetuksen Opetussuunnitelmassa. 

Oppilaan oppimiskäsitykseen liittyen todetaan: ” Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvos-

tukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat 

oppimisprosessia ja motivaatiota.” (POPS 2014, s. 17) Opettajat ovatkin asetettuina haas-

tavaan tehtävään, jossa heidän tulisi sosialisoida oppilaita yhteiskunnan arvoihin ja sa-

manaikaisesti huomioida oppilaiden omat arvostukset. 
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2.3.2 Kasvatuksen arvot normatiivisesta näkökulmasta 

 

Normatiivinen näkökulma kasvatukseen pyrkii ilmaisemaan millaista kasvatuksen tulisi 

olla. Kasvatuksen tavoitteiden pohjalla vaikuttavat yhä arvot, joita kohden pyritään kas-

vatettavaa ohjaamaan. Erona kuvaileviin kasvatuksen näkökulmiin verrattuna normatii-

visessa näkökulmassa arvostukset eivät vaadi tekijää, vaan arvot ovat objektiivisesti ole-

massa riippumatta yhteiskunnan tai yksilön arvostuksista. (Puolimatka, 1995, s. 90–91)  

 

Objektiivisten arvojen olettaminen johtaa filosofiseen ongelmaan siitä, kuinka arvot voi-

daan tavoittaa. Suomalainen yhteiskunta ja suomalainen koulujärjestelmä ovat sitoutu-

neita noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallista ju-

listusta (Universal declaration of human rights, 2016). Historiallisesti YK:n julistus poh-

jautuu filosofi John Locken systemaattiseen esitykseen kaikille ihmisille syntyjään kuu-

luvista luonnollisista oikeuksista (1689). Ihmisoikeuksien pohjimmaiseksi perusteeksi 

mainitaan usein ihmisille perustavanlaatuisesti kuuluva ihmisarvo. Uskonnollisissa näke-

myksissä ihmisarvo liittyy inhimillisen elämän pyhyyteen, teistisistä näkökulmista ihmis-

arvoa on perusteltu ihmisten rationaalisuudella suhteessa eläimiin. (Häyry, 2002, s. 167) 

 

Jos ihmisarvo nostetaan objektiiviseksi arvoksi, johtaa se tilanteeseen, jossa kasvattajan 

tulisi suhtautua kasvatettavaan ja hänen persoonaansa itseisarvoisen tärkeänä. Myös Pe-

rusopetuksen Opetussuunnitelma 2014 ohjaa opettajia tähän ajatusmalliin: ”Perusopetus 

perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainut-

laatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on”. (POPS 2014, s. 15) 

 

Kasvatustieteellinen tutkimus pitää arvo-objektivismiin liittyviä ongelmia kuitenkin 

usein suurempina kuin yhteiskuntakeskeiseen käsitykseen liittyviä haasteita ja määritte-

lee useimmiten kasvatuksen yhteiskuntakeskeisen kuvailevan näkökulman mukaisesti 

(Puolimatka, 1995, s. 94). Näin vältytäänkin monimutkaisilta filosofisilta määrittelyiltä, 

jotka arvojen objektiivisuuden perusteluun liittyvät.  
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3 Kestävä kehitys 

 

Kestävä kehitys käsitteenä ja tavoitteena on lähtökohtaisesti haastava. Jos käsitteen pilk-

koo sanatasolla osiin, huomaa, että käsitteeseen liittyy sisäänrakennettu vastakkaisuus ja 

haaste. Kestävä on jotakin vakaata ja säilyvää, kun taas kehitys edellyttää vakaudelle vas-

takohtaisesti muutosta. Tässä kappaleessa määrittelen kestävän kehityksen käsitettä ja sii-

hen liittyvää terminologiaa. Käsitteen määrittelyssä keskityn käsitteen kehitykseen sen 

poliittisessa kontekstissa sekä tieteellisissä tutkimuksissa käytettyihin määritelmiin. Esit-

telen myös kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. 

 

 

3.1 Kestävä kehitys historiallisesti YK:n tavoitteena 

 

Kestävän kehityksen klassinen määritelmä juontaa juurensa Tukholmassa vuonna 1972 

pidetystä YK:n Ihmisen ympäristö-konferenssista sekä vuonna 1980 määritellystä YK:n 

ympäristöohjelman (UNEP) Maailman luonnonsuojelustrategiasta (National Research 

Council, 1999, s. 22). Rouhisen (2014, s. 74–75) mukaan Tukholman konferenssi oli ollut 

menestyksekäs, mutta vuosien 1973 ja 1979–1980 öljykriisit olivat laannuttaneet konfe-

renssista syntyneen innostuksen kehitysmaissa. UNEP haluttiin säilyttää ympäristöohjel-

mana, jota kehityskysymykset ja niiden rahoitus eivät rasita. Näin ollen vuonna 1983 

YK:n yleiskokouksessa päädyttiin ratkaisuun, että ympäristö- ja kehityskysymyksiä poh-

timaan tulisi perustaa erillinen riippumaton komissio. Näin perustettiin Ympäristön ja ke-

hityksen maailmankomissio (WCED) vuonna 1983, joka on tullut tunnetuksi Brundtlan-

din komissiona, komission norjalaisen puheenjohtajan Gro Harlem Brundtlandin mukaan 

(Rouhinen, 2014, s. 74).  

 

Ympäristö ja talous-teema oli samoihin aikoihin poliittisesti merkittävä OECD:n (Talou-

dellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) Pariisin 1984 konferenssin myötä, jossa koros-

tettiin talouden ja ympäristön toimivan integroinnin mahdollisuutta. Brundtlandin komis-

sion työ oli kestävän kehityksen kannalta hyvin merkittävää, sillä se operationalisoi kes-

tävän kehityksen käsitteen poliittisena, taloudellisena ja institutionaalisena käsitteenä. 

Poliittisen keskustelun painopiste siirtyi tämän myötä ongelmien korjaamisesta ongel-

mien ehkäisyyn. (Rouhinen, 2014, s. 76) 
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Vuonna 1987 Brundtlandin komissio julkaisi raporttinsa Our Common Future (suomeksi 

Yhteinen tulevaisuutemme 1988). Rouhisen (2014, s. 77) mukaan raportin kestävän ke-

hityksen käsite on tuotettu tarkastelemalla raporttia edeltävää ympäristönsuojelu- ja ke-

hityspolitiikkaa. Erityisen paljon vaikutteita on ammennettu Maailman luonnonsuojelu-

strategiasta (1980). Brundtlandin komissio päätyi seuraavaan kestävän kehityksen määri-

telmään, jota nykyisin pidetään klassisena kestävän kehityksen määritelmänä: 

 

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tule-

vilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää tarpeensa.” (Yhteinen tulevaisuu-

temme, 1988, s. 26) 

 

Brundtlandin komissio esittelee myös kestävän kehityksen määritelmään sisältyvät kaksi 

avainkäsitettä: tarpeet ja rajoitukset. Komission mukaan varsinkin kehitysmaissa elää val-

tava määrä ihmisiä, jotka eivät saa perustarpeitaan (ruoka, vaatetus, suojaava asunto, työ-

paikan tarve) tyydytetyksi ja kehityksen tulisi pyrkiä korjaamaan tämä epäkohta, koska 

köyhyydestä ja epätasa-arvosta seuraa alttius luonnon onnettomuuksille ja kriiseille. (Yh-

teinen tulevaisuutemme, 1988, s. 26) Kestävyyden näkökulma nousee esille, kun tarkas-

tellaan rajoitusten käsitettä. Brundtlandin komissio nostaa esille kestävän kehityksen kan-

nalta merkityksellisen tulevaisuuden näkökulman. Perustarpeet tulee pyrkiä tyydyttä-

mään kaikilta tasapuolisesti. Komissio suosittelee esityksessään rajoittamaan vähintään-

kin maapallon elämää ylläpitävien luonnollisten järjestelmien vaarantamista ja kulutta-

mista (Yhteinen tulevaisuutemme, 1988, s. 27). 

 

Vuonna 1992 Rio de Janeirossa esiteltiin kestävän kehityksen toimintaohjelma nimeltään 

Agenda 21. Täällä vahvistettiin tulkinta kestävän kehityksen koostumisesta kolmesta 

ulottuvuudesta, jotka ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Rion huip-

pukokouksessa kestävä kehitys määriteltiin ihmiskeskeisestä näkökulmasta, jossa luon-

nonsuojelu on erottamaton osa yhteiskunnallista kehitystä. Kestävä kehitys mahdollistaa 

terveellisen elämän ja itsensä toteuttamisen tasapainossa luonnon kanssa, mutta luonnon 

itseisarvoa ei nosteta esille ylitse ihmisen. (Siirilä, 2016, s. 5–6) Rouhinen (2014, s. 86) 

huomauttaa, että Rion huippukokouksessa määritellyt kestävän kehityksen ulottuvuudet 

poikkeavat klassisesta kolmijaosta siinä, että talous on alistettu luonnon kantokyvylle ja 
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luonnonvarojen riittävyydelle. Taloudellinen ulottuvuus on siis tietoisesti asetettu alis-

teiseksi ekologisen ulottuvuuden asettamille reunaehdoille.  

 

Agenda 21 on nimetty sen mukaan, että se on toimintaohjelma 21. vuosisadalle kestävän 

kehityksen toteuttamiseen. Siirilä (2016, s. 36) toteaa, että Agenda 21 oli merkittävä läh-

tökohta sille, että kestävä kehitys nousi myös kansainvälisen koulutuspolitiikan käsit-

teeksi. YK:n huippukokouksessa Johannesburgissa 2002 uusittiin Agenda 21-toiminta-

suunnitelman tavoite, jossa koulutus nähdään keskeisenä väylänä kestävän kehityksen 

edistämiseen. Huippukokouksen yhteydessä julistettiin myös Kestävän kehityksen kas-

vatuksen vuosikymmen 2005-2014. 

 

Vuonna 2015 New Yorkissa järjestetyssä YK:n huippukokouksessa jäsenmaat sopivat 

kestävän kehityksen tavoitteista ja toiminnasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edis-

tämistä vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat jatkumoa vuoden 2000 

vuosituhatjulistuksen tavoitteista, mutta tavoitteiden määrä on kasvanut kahdeksasta 17: 

a. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden lähtökohtana on se, että ne sitovat universaalisti 

kaikkia jäsenmaita riippumatta niiden taloudellisesta tilanteesta. Agenda 2030:ssa on 

enemmän ja tarkemmin määriteltyjä taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden tavoitteita 

verrattuna YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteisiin. Pelkän tasa-arvon edistämisen sijaan 

tavoitteissa on tarkennettu, miten tasa-arvon tulee ilmentyä eri kestävän kehityksen ulot-

tuvuuksilla, esimerkiksi ” Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuot-

tavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja”. (United Nations, 2015) 

 

 

3.2 Kestävän kehityksen määritelmiä 

 

National Research Council (1999, s. 23–25) esittelee tutkimuksessaan havainnollisesti 

kestävän kehityksen käsitteeseen liittyviä tavoitteita (kuvio 3). Asiat, joiden tulisi ihmis-

kunnan kannalta olla kestäviä, painottuvat kolmeen kategoriaan: luonto, elämää ylläpitä-

vät järjestelmät ja yhteisö. Yleisimmin huomioitu tavoite on jo Brundtlandin komission 

esiin nostama elämää ylläpitävien järjestelmien säilyttäminen, kuten luonnonvarojen kes-

tävä kuluttaminen. Kestävän luonnon tavoite on osittain päällekkäinen elämää ylläpitä-
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vien järjestelmien kanssa, mutta luontonäkökulmassa kestävää kehitystä tarkastellaan vä-

hemmän antroposentrisestä eli ihmiskeskeisestä näkökulmasta. Luontoa ei haluta säilyt-

tää pelkästään ihmiselle välttämättömänä resurssien lähteenä, vaan luonnolla ja sen bio-

diversiteetillä koetaan olevan itseisarvo. Luontotavoite huomioi ihmisen johtavan aseman 

suhteessa muuhun luontoon ja velvoittaa ihmisiä huolehtimaan muun elävän luonnon oi-

keudesta olemassaoloon. Kolmas kestävyyteen liittyvä tavoite perustuu myös velvolli-

suuseettiseen näkemykseen. Pelkästään biologiset lajit eivät ole vaarassa kuolla suku-

puuttoon, vaan myös kulttuuriset yhteisöt ja paikat voivat olla vaarassa hävitä jäädessään 

vähemmistöön. Tästä syystä kulttuuristen yhteisöjen säilyttäminen on nostettu omaksi ta-

voitteekseen. 

 

Kuvio 3. Kestävän kehityksen tavoitteet ja erilaiset painotukset (National Research Coun-

cil, 1999, s. 24). 
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Tavoitteita sille, minkä tulisi olla kestävää, on kolme ja yhtä lailla myös kehitettävien 

tavoitteiden pääkohteita on kolme. Useimmin kehityksestä puhuttaessa pääpaino on ta-

louskehityksessä ja sen tuotantosektorin kehittämisessä, jonka myötä työllisyyttä lisää-

mällä pyritään lisäämään kulutusta ja vaurautta. Toinen kehittämisen tavoite on ihminen 

itsessään. Tähän tavoitteeseen sisältyy sekä ihmiselämän fyysisten edellytysten kehittä-

minen (lapsikuolleisuuden vähentäminen, eliniänodotteen pidentäminen) sekä laadun li-

sääminen kehittämällä koulutusta ja ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia elämänsä 

toteuttamiseen. Vahvasti ihmiselämän kehittämiseen liittyy kolmas kehitystavoite eli yh-

teiskunnan kehittäminen. Yhteiskunnan kehittämisen tavoitteet painottuvat valtioiden, 

instituutioiden ja alueiden kehittämiseen, jotka mahdollistavat sosiaalisen pääoman kas-

vamisen sekä ihmisten elämän laadun lisääntymisen. (National Research Council, 1999, 

s. 25) 

 

National Research Councilin (1999, s. 24–26) kestävän kehityksen kuvauksesta tekee 

huomionarvoisen se, millä tavoin kestävyys ja kehitys yhdistetään. Kuvauksesta käy ilmi, 

että käsite on myös poliittinen työkalu, johon sisällytetään ajoittain eri tavoitteita ja osa 

tavoitteista saatetaan myös siirtää syrjään väliaikaisesti. Tämä on riippuvaista siitä, miten 

kestävyyden ja kehityksen välille vedetään yhteys. Etenkin talouskasvuun ja uusiutumat-

tomiin luonnonvaroihin liittyvissä kysymyksissä on törmätty tilanteisiin, joissa luonnon 

säilyttäminen ja talouden kasvattaminen eivät välttämättä kohtaa. Tässä vaiheessa voi-

daan pyrkiä esimerkiksi teknologisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat näiden kahden 

tavoitteen yhdistämisen tai tehdä arvoratkaisu, jossa toisesta tavoitteesta joustetaan ja py-

ritään vain toiseen tavoitteeseen.  

 

Kestävän kehityksen arvoratkaisuja tehtäessä aika nousee merkittävään rooliin. Brundt-

landin komissio määritti kestävän kehityksen aikajänteeksi nyt ja tulevaisuudessa, mutta 

tarkempia kestävään kehitykseen liittyviä päätöksiä tehdessä aikajänteellä on suuri mer-

kitys päätöksen vaikutusten tarkastelulle. Noin 25 vuoden aikajänteellä lähes kaikki pää-

tökset vaikuttavat kestäviltä, kun taas ikuisuuteen peilaten mitkään ratkaisut eivät ole kes-

täviä. Mitä pidempi tarkasteltu aika tulevaisuuteen on, sitä vaikeammaksi muuttuu myös 

vaikutusten realistinen ennakoiminen. (National Research Council, 1999, s. 26) YK:n jä-

senmaat laativat sopimuksen kestävän kehityksen tavoitteista syyskuussa 2015 New Yor-

kissa järjestetyssä huippukokouksessa. Tavoiteohjelmassa ”Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable Development” (United Nations, 2015) annettiin tavoitteiden 
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toteuttamiseen aikaa 15 vuotta, jolloin valtioiden tehtäväksi jää toteuttaa päätöksenteos-

saan kestäviä ratkaisuja, jotta tavoitteet saavutetaan tällä aikavälillä. 

 

Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli vuonna 1994 kestävän kehityksen 

maailmanlaajuiseksi, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi jatkuvaksi ja ohjatuksi yh-

teiskunnalliseksi muutokseksi, jolla turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville elämisen 

mahdollisuudet. Kestävän kehityksen toimikunta määritteli kolme toiminnallista ulottu-

vuutta kestävälle kehitykselle, ympäristötaloudellinen eli ekologinen, yhteiskunnallinen 

ja kulttuurinen ulottuvuus. Ekologinen ulottuvuus määrittää kaiken taloudellisen toimin-

nan perusehdoiksi toiminnan sopeuttamisen luonnon sietokykyyn. Yhteiskunnallinen 

ulottuvuus sisältää ihmisten yhtäläisen mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon sekä 

perusoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisen. Kulttuurista ulottuvuutta kuvataan ihmi-

sen henkisesti uudistavana kehityksenä. Kaikille tulee mahdollistaa vapaa henkinen toi-

minta sekä eettinen kasvu ja kulttuurien moninaisuus tulee säilyttää. (Malaska, 1994, s. 

3) 

 

Kansainvälisessä OECD/ENSI-ympäristökasvatushankkeessa toiminut professori Mauri 

Åhlberg (2005, s. 160) muistuttaa, että tutkimuskäytössä kestävästä kehityksestä on lähes 

yhtä monta määritelmää kuin on tutkijoitakin. Åhlberg myötäilee Suomen kestävän kehi-

tyksen toimikunnan määritelmää siinä, että kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alu-

eellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 

eheyttävää muutosta. Åhlberg esittelee ydinkäsitteinä todelliset tarpeet ja optimaalisen 

tyydyttämisen. Biologian ja psykologian tutkimuksensa kautta hän on päätynyt siihen, 

että kaikilla eliöillä on todelliset tarpeet, joiden tyydyttäminen optimaalisesti, ei liikaa, 

eikä liian vähän, johtavat tavoiteltuun lopputulokseen eli hyvään elämään. Åhlberg nostaa 

keskeiseksi tutkimuksen kannalta sen, mitkä ihmisten todelliset tarpeet ovat ja milloin ne 

tulevat tyydytetyiksi ottaen huomioon luonnonympäristön ja yhteiskunnalliset olot. 

 

 

3.3 Kestävän kehityksen ulottuvuudet 

 

Kestävän kehityksen käsitteeseen on alusta asti pyritty sisällyttämään laaja näkökulma 

kestävyydestä ja se on eriytynyt heti alkuvaiheessa pelkästä luontonäkökulmasta (kts. kpl 

3.1). Rouhinen (2014, s. 86) toteaa, että poliittisessa keskustelussa kestävään kehitykseen 
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vedotessa on tapana korostaa kestävyyden laajempaa kolmen ulottuvuuden näkökulmaa 

vastakohtana vallitsevalle yksiulotteiselle näkemykselle kestävyydestä. Risku-Norja 

(2012, s. 13) painottaa, että kestävyys voi toteutua ainoastaan, jos sen eri ulottuvuudet 

otetaan tasapuolisesti huomioon. Ulottuvuudet eivät ole kestävyystavoitteiltaan ja –näke-

myksiltään aina yhdenmukaisia, minkä takia kestävyysajattelu vaatii laaja-alaista osaa-

mista ja kompromisseja, jotta pitkällä tähtäimellä saavutetaan kestävää toimintaa. 

 

Ekologisesti kestävän kehityksen perusehtona on luonnon monimuotoisuuden säilyttämi-

nen. Tämän tulee tapahtua sopeuttamalla taloudellinen ja aineellinen toiminta maailman 

luonnonvarojen ja luonnon sietokyvyn mukaan. Ekologisen kestävyyden kannalta kes-

keistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen, jonka mukaan ympäristön tilan heikke-

nemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttu-

misella. (Laininen ym. 2006, s. 5)  

Siirilä (2016, s. 12) osoittaa, että ihmiskunta on ylittänyt ekologisen kestävyyden kanto-

kyvyn ja tästä syystä on entistä tärkeämpää asettaa painoarvoa kestävälle kehitykselle ja 

sen ekologiselle ulottuvuudelle, jotta kaiken maapallon elämän kannalta korvaamaton ja 

ainutlaatuinen biosfääri ekosysteemeineen säilyy tulevillekin sukupolville. Kestävän ke-

hityksen ekologinen ulottuvuus on hyvin vahvasti kytköksissä ekologisesti kestävään ta-

louteen ja kestävän kehityksen taloudelliseen ulottuvuuteen (Siirilä, 2016, s. 15) 

 

Taloudellisesti kestävä kehitys on taloudellista toimintaa, joka tuottaa sisällöltään ja laa-

dultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämi-

seen. Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää ekologisesti kestävän perustan eli tavarat 

ja palvelut tulisi voida tarjota nykyistä vähemmän ympäristöä rasittaen ja energiaa sekä 

luonnonvaroja säästäen. Myös kuluttajia tulisi ohjata tekemään kestäviä kulutuspäätöksiä 

ympäristötietoisuutta lisäämällä. Taloudellinen kestävyys on myös hyvin läheisessä yh-

teydessä sosiaaliseen kestävyyteen. Taloudellisesti kestävä toiminta on perusta, jonka 

pohjalta yhteiskunnan sosiaalisiin haasteisiin on helpompi vastata. (Laininen ym. 2006, 

s. 5) Taloudelliseen kestävyyteen liittyy läheisesti vihreän talouden käsite. Vihreässä ta-

loudessa ei pyritä pelkkään varallisuuden kasvuun eli luonnon hyödyntämiseen entistä 

tarkemmin, vaan pyritään luomaan toimintakykyisiä, taloudellisia ekosysteemejä, joissa 

luonnonmateriaalit kiertävät (Naskali, 2015, s. 331) 
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Kestävän kehityksen perinteisen kolmijaon kolmas ulottuvuus on sosiaalinen kestävyys. 

Sosiaalisesti kestävä kehitys perustuu tasa-arvon ideaaliin, sen tulisi turvata kaikille ih-

misille tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, perusoikeuksiin ja elämän perusedel-

lytysten hankkimiseen sekä päätöksentekoon osallistumiseen omassa maassaan ja maail-

manlaajuisesti. Sosiaalisen kestävyyden keskeisenä kysymyksenä on taata, että edelly-

tykset hyvinvoinnille siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tähän liittyviä maailmanlaajuisia so-

siaalisen kestävyyden haasteita ovat väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, 

sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen. (Laininen ym. 2006, s. 5) 

Salonen (2010, s. 252) toteaa, että ihmisten välinen terve riippuvuus eli yhteisöllisyys, 

jota sosiaalisen kestävyyden kautta pyritään vahvistamaan, on kestävän kehityksen tär-

kein tekijä. Yhteisöllisyys vähentää materiaalisten asioiden merkitystä ja tarvetta sekä 

lisää hyvinvointia, joka syntyy ihmisten toisilleen antamasta voimasta. Laininen ja kump-

panit (2006, s. 6) painottavat, että sosiaaliseen kestävyyteen liittyy kuitenkin myös yksi-

löllinen näkökulma. Tätä yksilötason kestävää kehitystä voidaan tukea etenkin kasvatuk-

sella ja koulutuksella, joiden kautta luodaan edellytyksiä elämänhallinnalle, omakohtai-

selle vastuunotolle, kestävien elämäntapojen tavoittelulle sekä oman toiminnan merkitys-

ten ja vaikutusten ymmärtämiselle ja oppimiselle. 

 

Kulttuurisen kestävyyden näkökulma yhdistetään usein osaksi sosiaalisen kestävyyden 

näkökulmaa. Kulttuurinen kestävyys voidaan erottaa sosiaalisesta kestävyydestä määrit-

telemällä se erityisesti henkisesti uudistavana kehityksenä. Henkinen uudistuminen mah-

dollistaa ihmisten henkisen ja kulttuurisen luomisvoiman säilymisen sukupolvesta toi-

seen ja ihmisen eettisen kasvun. (Siirilä, 2016, s. 20) Kulttuurisesti kestävään kehitykseen 

sisältyy kulttuurien monimuotoisuuden säilyttäminen ja kulttuurien keskinäisen vuoro-

vaikutuksen edistäminen. Kulttuurisen kestävyyden haasteena on elämä globalisoituvassa 

maailmassa, jossa keskeisiä arvoja ovat moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus. (Laininen ym. 

2006, s. 6) Kulttuurinen kestävyys on haastava käsite, sillä kulttuuri itsessään on hyvin 

monitulkintainen käsite. UNESCO (2006, s. 4) käyttää perinteistä kolmijakoa kestävään 

kehitykseen liittyen, mutta ei sisällytä kulttuurista näkökulmaa osaksi sosiaalista kestä-

vyyttä. UNESCON määritelmässä kulttuuri on kaikki muut osa-alueet läpäisevä ulottu-

vuus, joka ilmenee jatkuvana muutoksen tilana ihmisten käyttäytymisessä, elämänta-

voissa ja uskomuksissa, eikä pelkästään perinteisinä kulttuurisina ilmenemismuotoina, 

kuten musiikki ja pukeutuminen. 
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3.4 Kestävän kehityksen arvot 

 

Kestävän kehityksen arvojen asettamisessa haasteena toimii niiden globaali konteksti. 

Jotta kestävän kehityksen arvot olisivat käytännössä merkittäviä ja niitä voitaisiin hyö-

dyntää yhteisten tavoitteiden asettamisessa, niiden täytyy olla selkeitä, yksiselitteisiä ja 

eri kulttuuristen taustojen näkökulmasta samaistuttavia. (Salonen, 2010, s. 54) Kates & 

kumppanit (2005, s. 16–17) esittelevät YK:n vuosituhatjulistuksen kestävän kehityksen 

tavoitteiden taustalla vaikuttavat perusarvot. Vuosituhattavoitteiden perusteella YK:n 

määrittämät kestävän kehityksen arvot ovat vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus, suvaitsevai-

suus, luonnon kunnioittaminen ja yhteinen vastuu. Kates & kumppanit muistuttavat, että 

vuosituhattavoitteet ovat YK:n yleiskokouksen määrittämiä, mutta ei ole täysin selvää, 

miten juuri nämä arvot ovat valikoituneet tavoitteiden taustalle. 

 

YK:n vuosituhatjulistuksen taustalla vaikuttavat arvot ovat kuitenkin hyvin suuria käsit-

teitä ja voivat johtaa hyvin erilaisiin ratkaisuihin ja lopputuloksiin. Raskin ja kumppanit 

(2002, s. 55) ovat määrittäneet tarpeiden (needs) ja halujen (wants) käsitteet keskeisinä 

arvojen siirtämisessä käytännön toimintaan. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet 

ovat universaaleja, mutta kulttuuri muokkaa sitä, miten nämä ilmenevät yksilön omina 

haluina. Ravinnontarve on ihmisen luonnollinen universaali tarve, mutta se tyydyttääkö 

nälkänsä punaisella lihalla vai kasvisruokavaliolla, on riippuvainen ihmisen haluista, joi-

hin vaikuttaa kulttuurinen tausta sekä nykyään suuresti media ja mainonta. Kestävän tu-

levaisuuden näkökulmasta ihmiset ovat jatkuvassa ristiriidassa, jossa ekologiset ja sosi-

aaliset kriisit sekä halu vauraampaan elämään ajavat ihmiset haastamaan omia arvojaan. 

Raskin ja kumppanit nostavat kestävän tulevaisuuden kannalta kolmeksi merkittävim-

mäksi arvoksi elämän laadun, inhimillisen solidaarisuuden ja ekologisen herkkyyden. He 

kokevat, että individualismi ja kulutusmyönteisyys ovat ongelmia näiden arvojen saavut-

tamisen suhteen. 

 

Arto O. Salonen (2010, s. 58–60) on tutkinut kestävä kehityksen periaatteita laajasti ja 

luonut synteesin, jossa hän on muodostanut neljä kestävän kehityksen arvoulottuvuutta 

(kuvio 4). Ensimmäinen arvoulottuvuus on Vapaus ja vastuu. Kestävä kehitys perustuu 

sille, että jokaisella on vapaus tyydyttää omat fyysiset ja henkiset perustarpeensa. Tähän 

liittyy loogisesti myös vastuun aspekti, joka velvoittaa huomioimaan toiminnassa sen, 
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että tämä sama vapaus toteutuu universaalisti kaikkien osalta. Toinen arvoulottuvuus on 

Ekologinen eheys ja monimuotoisuus, joka perustuu siihen, että ihmiset ovat joutuneet 

tunnustamaan riippuvuutensa luonnosta, osana ekosysteemiä, eikä sen yläpuolella. Tässä 

arvoulottuvuudessa nousee esille myös tulevaisuusaspekti, sillä ihmisen perustarpeiden 

tyydyttämiseen välttämättömät happi, vesi ja ravinto tulee säilyttää myös tuleville suku-

polville. Kolmas arvoulottuvuus, Ihmisten keskinäinen riippuvuus, ottaa huomioon ihmi-

sen sosiaaliset perustarpeet sosiaalisena ja moraalisena olentona. Tässä arvoulottuvuu-

dessa oikeudenmukaisuus nousee keskeisimmäksi käsitteeksi ja näiden arvojen perus-

teella pyritään ponnistelemaan köyhyyden, nälän, tietämättömyyden ja epätasa-arvon kit-

kemiseksi kestävämmän tulevaisuuden hyväksi. Viimeinen neljäs arvoulottuvuus, Demo-

kratia, väkivallattomuus ja rauha, pureutuu ihmisyhteisöjen toimintaan. Tämän arvoulot-

tuvuuden arvot korostavat yhteiskuntaa, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua ja kuu-

lua osaksi yhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Kuvio 4. Arto O. Salosen (2010, s. 60) synteesi kestävän kehityksen arvoulottuvuuksista. 
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3.5 Kestävän kehityksen kasvatus  

 

Kestävän kehityksen käsitteen vakiinnutettua asemansa kansainvälisessä poliittisessa 

keskustelussa on alettu pohtia keinoja edistää kestävää kehitystä. YK:n jäsenvaltioiden 

edustajat nostivat esille kasvatuksen merkittävän roolin kestävän kehityksen edistäjänä 

nimeämällä vuodet 2005–2014 kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmeneksi. Tä-

män vuosikymmenen aikana kestävän kehityksen periaatteet pyrittiin lisäämään jäsen-

maiden kansallisen kasvatuksen opetussuunnitelmiin kaikilla koulutuksen tasoilla. 

(Risku-Norja, 2012, s. 13) 

 

Kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmenen loppuraportissa (UNESCO, 2014, s. 

28) nostetaan esille trendejä, jotka ovat vuosikymmenen aikana edistäneet kestävää kehi-

tystä. Raportin mukaan vuosikymmen on ollut merkittävä siinä, että kestävän kehityksen 

hyväksi toimivat ihmiset ja järjestöt ovat huomioineet koulut ja kasvatuksen. Näiden in-

stanssien välille on onnistuttu synnyttämään keskustelua ja yhteistyötä. Suomessa tämä 

on näkynyt esimerkiksi niin, että kouluja varten on kehitetty ulkoiseen tunnukseen täh-

täävät kestävän kehityksen järjestelmät, kestävän kehityksen sertifikaatti ja Vihreä Lippu, 

joiden jakamisesta vastaavat OKKA-säätiö sekä Suomen Ympäristökasvatuksen Seura 

(Siirilä, 2016, s. 37). 

 

Loppuraportissa (UNESCO, 2014, s. 29) arvioidaan, että poliittinen johtajuus ja päätök-

senteko ovat olleet ensisijaisen tärkeitä, jotta kestävän kehityksen kasvatus on integroitu-

nut koko valtion opetussuunnitelmiin. Raportissa painotetaan kuitenkin myös paikallisen 

toiminnan merkitystä, joka mahdollistuu kestävän kehityksen rakenteiden ollessa kun-

nossa. Suomessa Opetushallituksella on ollut suuri rooli kouluihin soveltuvan kestävän 

kehityksen ohjelman kehittämisessä, joissa ollaan otettu huomioon työn organisointi, 

opetus ja arjen käytännöt (Siirilä, 2016, s. 37). 

 

Loppuraportissa (UNESCO, 2014, s. 32) nostettiin esille myös muutamia suurimpia haas-

teita liittyen kestävän kehityksen kasvatukseen. Vaikkakin monissa jäsenmaissa oli luotu 

jo kestävän kehityksen kasvatusta mahdollistavia ja tukevia ympäristöjä, ei varsinaisia 

opetussuunnitelmamuutoksia ollut tapahtunut. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja siihen 
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liittyvän toiminnan sekä ohjelmien arviointi oli myös hyvin rajallista, joten todellisten 

vaikutusten arviointi oli vielä mahdotonta. Suomen Opetushallituksen toiminta ja kou-

luille suunnatut sertifikaatit vastaavat melko hyvin loppuraportin esille tuomiin haastei-

siin kestävän kehityksen kasvatuksessa ja osoittavat, että kestävän kehityksen kasvatus 

on jo melko hyvin siirtynyt suomalaiseen koulutuspolitiikkaan.  

 

Kestävän kehityksen vuosikymmen näkyi Suomessa jo vuoden 2004 opetussuunnitel-

massa. Aikaisemmissa opetussuunnitelmissa oli käytetty ympäristökasvatuksen käsitettä, 

joka painotti fyysisen ympäristön huomioimista ja erityisesti luontoa. Ympäristökysy-

mykset tuli huomioida läpäisyperiaatteen mukaisesti eri oppiaineiden yhteydessä sekä 

kaikessa koulun toiminnassa. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa ympäristökasvatus on 

korvattu kestävän kehityksen laajalla näkökulmalla ja kestävä kehitys on asetettu koulu-

jen arvoperustaksi. Uutena piirteenä vuoden 2004 opetussuunnitelmaan lisättiin myös 

eheyttävän opetuksen seitsemän aihekokonaisuutta. Aihekokonaisuuksien oli tarkoitus 

näyttäytyä opetuksessa ja koulun arjessa kokonaisvaltaisina ja oppiainerajat rikkovina, 

tukien näin oppilaiden kykyä jäsennellä nykymaailmaa. Yksi aihekokonaisuuksista oli 

”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta”. Aihekokonaisuus 

heijasteli kehitystä ympäristökasvatuksesta kestävän kehityksen suuntaan huomioiden 

ekologisen kestävyyden lisäksi myös kestävyyden sosio-kulttuurisen ja taloudellisen 

ulottuvuuden. (Risku-Norja, 2012, s. 14) 

 

Kestävän kehityksen arvot ovat vahvasti läsnä myös nykyisessä vuoden 2014 Perusope-

tuksen opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman luvussa 2.2 ”Perusopetuksen arvope-

rusta” yksi neljästä osiosta on ”Kestävän elämäntavan välttämättömyys” (POPS 2014, s. 

16) Risku-Norja nostaa esiin jo vuoden 2004 opetussuunnitelman yhteydessä, että kestävä 

kehitys ja kestävä tulevaisuus on asetettu usein rinnasteisiksi arvoille ja tavoitteille, jotka 

itseasiassa sisältyvät kestävän kehityksen ytimeen (Risku-Norja, 2012, s. 15). Samalla 

tavoin vuoden 2014 opetussuunnitelmassa muut arvoperustan osiot ”Oppilaan ainutlaa-

tuisuus ja oikeus hyvään opetukseen”, ”Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia” sekä 

”Kulttuurinen moninaisuus rikkautena” ovat kestävän kehityksen käsitteeseen olennai-

sesti liittyviä (POPS 2014, s. 15–16). Nämä arvot ovat keskeisiä kestävän kehityksen ta-

loudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden kannalta. Opetussuunnitelmassa 

”Kestävän elämäntavan välttämättömyys”- osio painottaa erityisesti ekososiaalisen sivis-
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tyksen näkökulmaa. Salonen ja Bardy (2015, s. 6) kuvailevat ekososiaalisen sivistyskäsi-

tyksen rakentuvan hierarkkisesti niin, että elämän edellytysten säilyttämisen takia ekolo-

giset kysymykset ovat aina ensisijaisia. Ekologisten kysymysten jälkeen tulee huomioida 

ihmisoikeuksien luovuttamattomuus ja kolmantena tulee vaalia vakaata taloutta, joka var-

mistaa kaikkien ihmisten perustarpeiden tyydyttämisen maapallon rajallisilla resursseilla.  

 

Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on myös määritelty seitsemän laaja-

alaisen osaamisen kokonaisuutta. Yksi kaikessa koulutyössä huomioitavista kokonai-

suuksista on yhä kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvä, ”Osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen”. Kestävän tulevaisuuden näkökulma nousee 

esiin kuitenkin myös muita laaja-alaisia kokonaisuuksia tarkastellessa ja se on myös kir-

jattu niiden tavoitteisiin. ”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu”-kokonai-

suuden tavoitteissa mainitaan, että perusopetuksen kautta pyritään kasvattamaan ”kult-

tuurisesti kestävään elämäntapaan”. Kestävän kehityksen elämäntapaan kasvattaminen ja 

kestävän kehityksen näkökulman arvioiminen nousevat esille myös ”Itsestä huolehtimi-

nen ja arjen taidot”- sekä ”Monilukutaito”-kokonaisuuksien tavoitteissa. (POPS 2014, s. 

20–24) Kestävän kehityksen laaja arvopohja ja kestävän tulevaisuuden kannalta olennai-

set eri ulottuvuudet läpileikkaavat siis opetussuunnitelmassa koko koulun toimintaa op-

piainerajat rikkoen. 

 

Risku-Norjan (2012, s. 15–16) mukaan kestävyyskasvatuksessa olennaista on kokonais-

valtainen oppiminen, jossa tieto ja sen rakentuminen, toiminta ja omat kokemukset muo-

dostavat merkityksellisen kokonaisuuden. Kestävyyskasvatus on tämän myötä väistä-

mättä myös sidoksissa oppimisen kontekstiin. Kestävyyskasvatuksen lähtökohtana toimi-

vat erilaiset oppimiskäsitykset omien havaintojen esiin tuomisen taustalla vaikuttavasta 

humanistisesta oppimiskäsityksestä tiedon hankintaan ja kriittiseen arviointiin liittyvään 

kognitiiviseen oppimiseen. Oppimiskäsityksen ohella kestävyyskasvatuksen perustana 

toimii kestävyystutkimus. Kestävyystutkimukselle ominaiset viisi piirrettä ovat: ongel-

malähtöisyys, normatiivisuus (arvoperustana edistää kestävyyttä), poikkitieteisyys, vuo-

rovaikutteisen oppimisen synnyttämä itseohjautuvuus (tavoitteena dynaaminen tila, jossa 

kyetään mukautumaan muuttuvan maailman haasteisiin) ja globaali näkökulma. Ilmas-

tonmuutos on keskeinen kestävyyden uhkatekijä, mutta se ei itsessään ole kestävyystut-

kimuksen lähtöongelma. Kestävyystutkimuksessa pyritään valitsemaan konkreettinen 
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vaikutuskohde tutkimusongelmaksi, esimerkiksi tietyn koulun jätehuolto. Kestävyystut-

kimuksessa selvitetään, kuinka koulun jätteen määrää saadaan vähennettyä ja jätteen kä-

sittelyä ohjattua kestävämmäksi. Näin ollen kestävyystutkimuksen metodit sopivat oi-

vasti myös kestävyyskasvatuksen metodeiksi. 

 

 

4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksessa kartoitan suomalaisten luokanopettajien arvojen järjestäytymistä 

Schwartzin arvotypologian arvotyyppeihin. Sen lisäksi tarkastelen, minkä arvotyypin ar-

voja luokanopettajat keskimääräisesti kannattavat. Tämän jälkeen tarkastelen, mitä arvoja 

luokanopettajat ovat oman kokemuksensa mukaan painottaneet opetuksessaan. Pyrin ver-

tailemaan, vastaako luokanopettajien toiminta heidän omia arvostuksiaan ja korreloivatko 

arvot suhteessa kestävän kehityksen opetukseen. Tutkimuskysymykseni muotoutuivat 

seuraavanlaisiksi: 

 

1. Minkälaisiin ryhmiin suomalaiset luokanopettajat jakautuvat arvojensa pohjalta 

suhteessa Shalom Schwartzin arvoteoriaan? 

2. Mitä arvoja esiintyy eniten suomalaisilla luokanopettajilla? 

3. Mitä kestävän kehitykseen liittyviä arvoja luokanopettajat käsittelevät opetukses-

saan? 

4. Korreloiko luokanopettajien kestävän kehityksen arvo-opetus heidän omien 

Schwartzin arvoteorian mukaisten arvojensa kanssa? 

 

 

 

5 Tutkimuksen toteutus 

 

Esittelen tutkimukseni tutkimusasetelman, tutkimusaineiston sekä eri tilastolliset tutki-

musmenetelmät, joita käytän tutkimuksessani. Tässä kappaleessa on kuvattu yleisluon-

toisesti tutkimukseni tilastolliset menetelmät. Tutkimustulosten yhteydessä esittelen tar-

kemmin käyttämiäni menetelmiä ja perustelen tutkimusmenetelmien käyttöön liittyviä 

ratkaisuja. 



 31 

 

5.1 Tutkimusasetelma 

 

Tutkimusasetelma (design) on kuvaus tutkimuksen järjestelyistä. Kuvaukseen sisältyy 

Metsämuurosen mukaan usein tutkimuksen aikaulottuvuus, validiteetti ja koejärjestelyi-

den esittely. (Metsämuuronen, 2011, s. 59) 

 

Tutkimukseni tutkimusasetelmana on poikkileikkausasetelma. Tässä tutkimusasetel-

massa aineisto hankitaan yhdellä kerralla eli mittaus suoritetaan ainoastaan kerran. Poik-

kileikkausasetelmassa on huomioitava, että aineisto kiinnittyy ajallisesti yhteen hetkeen 

ja näin ollen värittyy myös sen hetken piirteillä. (Ronkainen ym. 2011, s. 67). Tutkimuk-

seni aineisto on hankittu vuonna 2010, joten vastaukset tulee suhteuttaa sen hetkiseen 

yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun, kestävän kehityksen kasvatuksen asemaan sekä 

koulutuksen arvoperustaan. 

 

Validiteetilla pyritään kuvaamaan sitä, kuinka hyvin tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä 

(Ronkainen ym. 2011, s. 130). Tutkimusaineistoni Arvot-osio perustuu Shalom Schwart-

zin arvoteoriaan ja hänen luomaan kyselylomakkeeseen, jonka avulla on kartoitettu laa-

jasti ympäri maailman yksilöiden ja yhteisöiden arvoja, esimerkiksi EU:n kansalaisten 

arvoja kartoittavassa European Social Survey-kyselyssä (Helkama, 2015, s. 103). 

Schwartzin arvoteoria ja kyselylomake ovat siis tuottaneet jo merkityksellistä tutkimus-

tietoa arvoista. Helkama (2015, s. 100) korostaa, että arvotutkimus on väistämättä aina 

yksinkertaistamista, mutta Schwartzin arvoteoria toimii erityisesti arvojen järjestelmä-

luonteen todentamisessa. 

 

Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa-osion kysymykset pyrkivät 

mittaamaan kestävän kehityksen neljää eri ulottuvuutta opettajien opetuksessa. Suoritan 

faktorianalyysin yhteydessä reliabiliteettianalyysin osion muuttujille varmistuakseni, että 

osiot mittaavat samaa asiaa. 
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5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimukseni on määrällinen eli kvantitatiivinen. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu mit-

tauksen periaatteisiin, jossa tutkittava ilmiö hajotetaan mitattaviksi osioiksi (Ronkainen 

ym. 2011, s. 84). Tutkimuksessani kyselylomakkeen kysymykset ovat mitattavia osiota 

ja kysymysten vastaukset ovat muuttujia, joiden perusteella teen tilastollista analyysia. 

Tilastolliset analyysimenetelmät ovat tilastotieteessä kehitettyjä yleisiä ja vakiintuneita 

tekniikoita (Ronkainen ym. 2011, s. 84). Ronkainen ym. (2011, s. 84) muistuttavat, että 

tutkijan vastuulle jää myös määrällisessä tutkimuksessa tuoda esille merkityksiä vakiin-

tuneiden analyysimenetelmien kautta saavutetuille tuloksille ja luvuille. 

 

Tutkimuksessani hyödynnän SPSS-ohjelmistoa tilastollisen analyysin tekemisessä. Teen 

SPSS-ohjelmiston avulla faktorianalyysin aineistolleni, jonka tavoitteena on luokitella ai-

neisto merkitykselliseen muotoon. Tämän jälkeen tutkin faktoreiden muuttujien jakaumia 

ja keskiarvoja selvittääkseni, minkä faktorin muuttujat saavat korkeimmat keskiarvot. Lo-

puksi tutkin faktoreiden korrelaatiokertoimia selvittääkseni, onko arvojen ja opetuksen 

välillä korrelaatiota. 

 

 

5.3 Faktorianalyysi 

 

Faktorianalyysi mahdollistaa suurempien kokonaisuuksien muodostamisen suuresta 

muuttujajoukosta. Kokonaisuudet eli faktorit kootaan perustuen muuttujien vahvaan kes-

kinäiseen korrelaatioon. Faktorit voidaan nimetä sisällöllisin perustein vastaamaan fakto-

rille latautuneita muuttujia. Faktorianalyysi vaatii vähintään hyvällä järjestysasteikolla 

mitattuja muuttujia. (Metsämuuronen, 2011, s. 650) Tutkimuksessani pyrin faktoriana-

lyysin avulla tiivistämään 22 muuttujaani sisällöllisesti järkeviin faktoreihin ja tutkaile-

maan tuottaako faktorianalyysi sisällöllisesti järkeviä muuttujakokonaisuuksia. 

 

Faktorianalyysi toteutetaan käyttämällä SPSS-ohjelmistoa. Ohjelmisto laskee muuttujien 

välisen kovarianssi- ja korrelaatiomatriisin. Matriisi osoittaa muuttujien latauksen fakto-

reille. Lataukset rotatoidaan eli kierretään, jolloin lataukset saadaan tulkittua paremmin. 

(Metsämuuronen, 2011, s. 652) Rotatoidut faktorit voidaan tulkita perustuen muuttujien 
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latauksiin ja tämän jälkeen nimetä. Muuttujan latautuminen tarkoittaa sitä, kuinka vah-

vasti muuttuja korreloi yksittäisen faktorin kanssa (Tabachnick & Fidell, 2014, s. 702). 

Käytän tutkimuksessani Tabachnickin ja Fidellin (2014, s. 702) nyrkkisääntöä, jonka mu-

kaan vahva lataus on .32 tai suurempi. Faktorit on tapana nimetä vahvimmin faktorille 

latautuneen muuttujaan mukaan tai ainakin niin, että faktorin nimi kattaisi ja kuvaisi mah-

dollisimman hyvin vahvimmin latautuneiden muuttujien sisältöä (Metsämuuronen, 2011, 

s. 671). 

 

Faktorianalyysi perustuu suurilta osin tutkijan käytännöllisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi 

faktoreiden määrän sekä rotatointimenetelmän valinta perustuvat enemmän tutkijan 

omiin käytännöllisiin tarpeisiin kuin teoreettisiin kriteereihin (Tabachnick & Fidell, 2014, 

s. 664). Faktoreiden määrän suhteen tutkijalla olisi hyvä olla jonkinlainen hypoteesi, josta 

lähteä liikkeelle (Tabachnick & Fidell, 2014, s. 665). Tästä syystä käytän tutkimuksessani 

hypoteesina, että Arvot-osion tutkimusaineistosta muodostuisi Schwartzin arvoteoriaa 

myötäillen kymmenen faktoria. Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuk-

sessa-osio perustuu kestävän kehityksen neljään ulottuvuuteen, joten tutkin sen osan fak-

torituloksia peilaten tähän teoreettiseen taustaan. 

 

 

5.4 Keskiarvo ja hajonta 

 

Keskiarvo on sijaintiluku, jonka avulla pyritään kuvaamaan muuttujan arvojen tyypillistä 

suuruutta (Nummenmaa, 2009, s. 61). Tavallisimmin käytetty aritmeettinen keskiarvo 

saadaan laskemalla kaikki havaintoarvot yhteen ja jakamalla saatu luku havaintojen lu-

kumäärällä. Keskiarvoa voidaan ajatella jakauman keskipisteenä, ikään kuin vaa’an tasa-

painopisteenä. Jos kaikki havaintojen arvot asetetaan vaakalaudalle, keskiarvo on siinä 

kohtaa, missä on laudan tasapainopiste. (Nummenmaa, 2009, s. 64) 

 

Nummenmaa (2009, s. 65) ohjeistaa, että keskiarvosta yksinään ei tule tehdä päätelmiä 

tutkittavasta jakaumasta, koska erityisesti aritmeettinen keskiarvo on herkkä poikkeaville 

havainnoille. Aritmeettinen keskiarvo kuvaa parhaiten symmetristen, yksihuippuisten ja-

kaumien sijaintia (Nummenmaa, 2009, s. 65). Tutkimuksessani vastaukset on annettu LI-

KERT-asteikolla, jonka arvot ovat välillä 1-5 ja 1-6. Tästä syystä poikkeavat havainnot 
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aiheuttavat vähemmän ongelmia kuin tutkittaessa ilmiöitä, joissa muuttujan arvon suu-

ruudelle ei ole teoreettista rajaa. Tutkiessani muuttujien keskiarvoja pyrin myös tarkaste-

lemaan, että jakauma on ainakin lähellä normaalijakauman muotoa. Tämän perusteella 

pystyn vahvistamaan, että keskiarvo kuvaa havaintojen tyypillistä suuruutta, sillä vinoissa 

jakaumissa suuri osa havainnoista on keskiarvoa suurempia tai pienempiä (Nummenmaa, 

2009, s. 71) 

 

 

5.5 Korrelaatio 

 

Korrelaatio tarkoittaa kahden muuttujan välistä järjestelmällistä samankaltaista vaihtelua, 

jota kutsutaan myös yhteisvaihteluksi. Erilaisissa tutkimusaineistoissa esiintyy käytän-

nössä aina vaihtelua, mutta osa tästä vaihtelusta on täysin satunnaista. Osa vaihtelusta on 

kuitenkin systemaattista eli kahden erillisen muuttujan vaihtelu on riippuvaista toisistaan. 

Korrelaatiota tutkittaessa pyritään tarkastelemaan tätä riippuvuutta. Tärkeää on muistaa, 

että korrelaatiota tutkittaessa ei voida kuitenkaan päätellä muuttujien välisiä kausaalisuh-

teita. (Nummenmaa, 2009, s. 276–277). 

 

Korrelaatiokertoimien laskemisessa käytetään yleisesti kahta eri metodia. Pearsonin tulo-

momenttikorrelaatiokerroin edellyttää vähintään välimatka-asteikolla mitattuja, normaa-

listi jakautuneita muuttujia. Tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla havaitaan kahden 

muuttujan välisen lineaarisen yhteyden voimakkuus. (Nummenmaa, 2009, s. 279) Järjes-

tysasteikollisia muuttujia tutkittaessa käytetään yleisimmin Spearmanin järjestyskorre-

laatiokerrointa. Järjestyskorrelaatiokerrointa voidaan hyödyntää myös epäparametristen 

muuttujien tutkimisessa. Se poikkeaa tulomomenttikorrelaatiokertoimesta siinä, että kah-

den muuttujan havaittujen arvojen sijaan vertaillaan muuttujien arvojen saamia järjestys-

lukuja. Järjestyskorrelaatiokerroin mittaa siis, kuinka samanlainen havaintojen järjestys 

on kahdella muuttujalla. Järjestyskorrelaatiokertoimen hyöty on, että sen avulla voidaan 

tutkia myös monotonista yhteyttä muuttujien välillä. Tämä tarkoittaa, että kahden muut-

tujan arvot kasvavat ja laskevat yhteydessä toisiinsa, mutta muutos ei ole tasaista, kuten 

lineaarisessa korrelaatiossa. Tällaisen tilanteen voi synnyttää esimerkiksi muuttujien vä-

linen logaritminen tai eksponentiaalinen yhteys. (Nummenmaa, 2009, s. 283–284) 
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Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä -1 ja 1. Negatiivinen korrelaatiokertoimen 

arvo osoittaa negatiivista yhteyttä kahden muuttujan välillä eli toisen muuttujan arvojen 

kasvaessa, toisen arvot pienenevät. Positiivinen korrelaatiokertoimen arvo osoittaa vas-

taavasti positiivisen yhteyden kahden muuttujan välillä eli toisen muuttujan arvojen kas-

vaessa myös toisen muuttujan arvot kasvavat. Jos korrelaatiokertoimen arvo on lähellä 

nollaa, ei muuttujien välillä ole havaittavissa yhteisvaihtelua. (Nummenmaa, 2009, s. 

280)  

 

Nummenmaa (2009, s. 290) toteaa, että korrelaatiokertoimen suuruuden tulkitsemiseen 

ei ole olemassa yksiselitteistä ohjetta. Läheltä korrelaatiokertoimen maksimiarvoja saa-

tavat korrelaatiokertoimet ovat tulkinnallisesti melko selkeitä osoituksia yhteyden ole-

massaolosta, mutta mitä lähemmäs nollaa arvot asettuvat, sitä helpommin syntyy epäsel-

vyyksiä. Käyttäytymistieteissä tutkittavien muuttujien väliset yhteydet ovat usein heik-

koja, joten 0,5:n suuruista korrelaatiokerrointa voidaan usein pitää osoituksena voimak-

kaasta muuttujien välisestä yhteydestä. 

 

Korrelaatiota tutkittaessa tulee myös huomioida sattuman osuus. Korrelaatiokertoimen 

tilastollinen merkitsevyys tarkistetaan tutkimalla, kuinka todennäköisesti otoksessa ha-

vaittu korrelaatio voisi aiheutua sattumasta. Korrelaatiokertoimen tilastollinen testaami-

nen voidaan suorittaa t-testillä, mutta tutkimuksessani käytän SPSS-ohjelmistoa, joka las-

kee korrelaatiokertoimen p-arvon. Korrelaatiokertoimen p-arvon kriittinen raja on ylei-

sesti p<.05, jolloin korrelaation voidaan katsoa olevan tilastollisesti merkitsevä. Korre-

laatiokertoimen p-arvoa laskettaessa huomioidaan otoksen koko, joten suurissa otoksissa 

pienemmätkin korrelaatiot voivat olla tilastollisesti merkitseviä. (Nummenmaa, 2009, s. 

290–291) 

 

 

 

5.6 Aineisto ja menetelmät 

 

Tämän tutkimuksen aineistona toimii SEED-hankkeen Helsingin yliopiston opettajan-

koulutuslaitoksen osaprojektia varten vuonna 2010 kyselylomakkeella kerätty aineisto. 

SEED(Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development)-tutkimushanke on 

Suomen Akatemian rahoittama vuosina 2009–2011 toteutettu hanke, jonka tavoitteena on 



 36 

tutkia kestävän kehityksen kasvatusta perusopetuksessa. Helsingin yliopiston opettajan-

koulutuslaitoksen osaprojektissa pyrittiin tutkimaan opettajien ja oppilaiden kestävän ke-

hityksen mukaiseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Osaprojektin tutkimuksen kohteena 

olivat ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat. 

(Uitto & Saloranta, 2012).   

 

Kysely kohdistettiin suomalaisiin peruskouluihin, joissa annetaan 6. luokan opetusta eli 

yhtenäiskouluihin ja 1.-6. luokat kattaviin alakouluihin. Kyselylomakkeeseen vastasivat 

alakoulun rehtorit, luokanopettajat ja 6. luokkalaiset sekä yläkoulun rehtorit, aineenopet-

tajat ja 9. luokan oppilaat. Koulut valittiin mukaan ositetulla otannalla, joka muodostettiin 

perustuen viiden vanhan läänin aluejakoon, kolmeen kuntaluokitukseen (kaupunkimai-

nen, taajaan asuttu ja maaseutumainen) sekä kieleen, jotta otantaan saatiin varmistettua 

myös ruotsinkielisiä kouluja. Luokanopettajia kouluissa oli kyselyn aikaan 657, joille kai-

kille kysely toimitettiin. Kyselyyn vastasi 321 luokanopettajaa eli vastausprosentti oli 

48,8 %. Metsämuurosen (2011, s. 667) mukaan otoskoko 200 on usein riittävä faktori-

analyysia varten, joten aineisto soveltuu hyvin otannaltaan tutkimustani varten. 

 

Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin vastaajien sukupuoli, ikä, äidinkieli ja luokka-aste, 

jolla opettaja opettaa. Varsinainen kyselylomake koostui kahdeksasta osiosta, jotka jo-

kainen käsittelivät omaa teema-aluettaan. Osioiden nimet olivat Arvot, Oma toiminta 

koulussa, Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys omassa opetuksessa, Sosiaalisesti 

ja kulttuurisesti kestävä kehitys omassa opetuksessa, Työtavat omassa opetuksessa, Ar-

vojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa, Kokemukset omista kyvyistä 

opetustyössä ja Kestävän kehityksen toteutuminen. Näiden lisäksi kyselylomakkeen lo-

pussa oli kolme avointa kysymystä, jotka liittyivät kestävän kehityksen kasvatuksen to-

teutumiseen ja kehittämiseen kouluissa sekä omassa opetuksessa.  

 

Käytän tutkimuksessani Arvot sekä Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa ope-

tuksessa-osioiden vastauksia. Arvot-osio on muodostettu 22 kysymyksestä, jotka perus-

tuvat Shalom Schwartzin ESS(European Social Survey)-metodologiaan ja sen perusteella 

muodostettuun arvoteorian ydin-kyselylomakkeeseen. Schwartzin mukaan PVQ(Portrait 

Values Questionnaire)-lomakkeen avulla voidaan saada merkityksellistä tietoa perusar-

voista, riippumatta tutkimuksen aiheesta. (Schwartz, 2003, s. 261) PVQ-lomake muodos-

tuu 21 arvoväittämästä, 2 jokaisesta arvotyypistä universalismia lukuun ottamatta 
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(Schwartz, 2003, s. 284). Universalismiin liittyen lomakkeessa on kolme väittämää, 

koska universalismi on kaikista arvotyypeistä monitahoisin (Schwartz, 1992). Jokaiseen 

arvoväittämään vastataan kysymyksen ”Kuinka paljon väittämän henkilö kuvaa sinua?” 

pohjalta. Esimerkiksi virikkeisyyden arvotyypin toinen väittämä oli ”Hän etsii seikkailuja 

ja haluaa ottaa riskejä. Hän haluaa jännitystä elämäänsä.”.  

 

Vastaus Arvot-osion väittämiin annetaan 6-osaisella LIKERT-asteikolla. (Schwartz, 

2003, s. 273) SEED-tutkimuksen kyselylomakkeen Arvot-osio oli lähes identtinen 

Schwartzin PVQ-mallin kanssa. Osioon oli lisätty yksi universalismi-väittämä, joka liittyi 

universalismiin suhteessa luontoon. Näin ollen SEED-tutkimuksen kyselylomakkeessa 

oli selkeästi kaksi luontoon ja kaksi humanismiin painottuvaa universalismi-väittämää. 

SEED-tutkimuksen kyselylomakkeeseen lisätty luontoon painottuva universalismi-väit-

tämä oli ”Hänelle on tärkeätä tuntea olevansa osa luontoa ja sopeutua luontoon. Hänestä 

ihmisten ei pitäisi muuttaa luontoa.”. LIKERT-asteikon vastausvaihtoehdot olivat: 

1=erittäin paljon kuin minä, 2=melko paljon kuin minä, 3=jonkin verran kuin minä, 

4=vain vähän kuin minä, 5=ei juuri muistuta minua, 6=ei muistuta minua yhtään.  

 

Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa-osio koostuu 24 kysymyk-

sestä. Kysymyksissä vastaajat arvioivat, kuinka usein he käsittelevät eri kestävän kehi-

tyksen aiheita omassa opetuksessaan. Aiheet ovat jakautuneet kestävän kehityksen eko-

logisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen ulottuvuuden mukaisesti. Kysymykset 

käsittelevät kestävän kehityksen arvoja, haasteita ja vastuukysymyksiä sekä yksilöiden 

että yhteisön näkökulmasta. Osiossa vastaukset annetaan 5-asteisella LIKERT-asteikolla 

seuraavien vastausvaihtoehtojen mukaisesti: 1=erittäin usein, 2=melko usein, 3=silloin 

tällöin, 4=melko harvoin, 5=erittäin harvoin. 

 

 

6 Tutkimustulokset 

 

Tässä kappaleessa pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin aineistosta tehdyn tilastollisen 

analyysin perusteella. Kuvailen ensimmäiseksi, mitkä muuttujat saavuttivat Arvot-osi-

ossa korkeimmat keskiarvot. Tämän jälkeen tarkastelen luokanopettajien jakautumista 

erilaisiin ryhmiin arvojensa perusteella käyttämällä faktorianalyysiä. Tutkin, että ryhmät 
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muodostuvat tilastollisesti järkevistä faktoreista. Pyrin myös siihen, että ryhmät olisivat 

käsitteellisesti järkeviä.  

 

Arvot-osion tulosten käsittelyn jälkeen tutkin luokanopettajien jakautumista ryhmiin kes-

tävän kehityksen arvo-opetuksensa perusteella käyttäen faktorianalyysia. Tutkin myös, 

mitä kestävän kehityksen kasvatuksen aiheita luokanopettajat tuovat esiin opetuksessaan. 

Lopuksi tutkin korreloivatko luokanopettajien omat arvot johonkin kestävän kehityksen 

arvo-opetuksen aiheeseen tilastollisesti merkitsevästi ja onko korrelaatio niin suurta, että 

sillä on myös käytännön merkitystä. 

 

 

6.1 Schwartzin arvoteorian arvoulottuvuuksien mukaisten arvojen 

esiintyminen luokanopettajilla 

 

Tarkastellaan muuttujien keskiarvoja, jotta voidaan selvittää, mitkä arvomuuttujat sekä 

arvoulottuvuudet vastaavat keskimäärin eniten suomalaisten luokanopettajien näkemyk-

siä arvoistaan. Tarkastellessani muuttujia käytän käänteisiä arvoja alkuperäisistä LI-

KERT-asteikon arvoista. Tämä selkeyttää tulosten tarkastelua, koska tulokset ovat intui-

tiivisemmin tulkittavissa eli mitä korkeampi keskiarvo, sitä enemmän vastaajat kokevat, 

että väittämä kuvaa heitä itseään. Taulukoissa 2a ja 2b on esitettynä kaikkien muuttujien 

saamien arvojen keskiarvot järjestyksessä suurimmasta keskiarvosta pienimpään sekä 

muuttujien keskihajonta.  

 

Taulukko 2a. Arvomuuttujien vastausten keskiarvot suurimmasta pienimpään. 

Arvomuuttujat  Selite M SD 

Hyväntahtoisuus 1 Hänestä on tärkeätä olla uskollinen ystävilleen. Hän haluaa 
omistautua läheisilleen. 

5,2 ,82 

Hyväntahtoisuus 2 Hänestä on tärkeätä auttaa ympärillään olevia ihmisiä. Hän 
haluaa huolehtia heidän hyvinvoinnistaan. 

5,2 ,74 

Universalismi 1_1 
(ihmisarvot)  

Hänestä on tärkeätä, että kaikkia maailman ihmisiä kohdel-
laan tasa-arvoisesti. Hän katsoo, että kaikilla pitäisi olla sa-
mat mahdollisuudet elämässä. 

5,1 ,93 

Universalismi 1_2  
(ihmisarvot) 

Hänestä on tärkeätä kuunnella ihmisiä, jotka ovat erilaisia 
kuin hän itse. Vaikka hän olisi heidän kanssaan eri mieltä, 
hän haluaa silti ymmärtää heitä. 

 
 

 

5,0 ,86 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Taulukko 2b. Arvomuuttujien vastausten keskiarvot suurimmasta pienimpään. 

Arvomuuttujat Selite M SD 

Universalismi 2_1 
(luontoarvot) 

Hän on voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten pitäisi välittää 
luonnosta. Ympäristöstä huolehtiminen on hänelle tärkeää. 

 

4,9 ,99 

Itseohjautuvuus 1 Hänestä on tärkeätä päättää itse omista asioistaan. Hän ha-
luaa olla vapaa ja riippumaton toisista. 

4,6 ,94 

Itseohjautuvuus 2 Ideoiden tuottaminen ja luovuus ovat hänelle tärkeitä. Hän 
haluaa tehdä asiat omaperäisesti. 

4,6 1,07 

Yhdenmukaisuus 1 Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten käsketään. 
Hänen mielestään sääntöjä pitää noudattaa aina, vaikka ku-
kaan ei ole näkemässä. 

4,4 1,08 

Turvallisuus 1 Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen turvallisuutensa 
kaikkia uhkia vastaan. Hän haluaa valtion olevan niin vahva, 
että se voi suojella kansalaisiaan. 

4,4 1,06 

Turvallisuus 2 Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä. Hän 
välttää kaikkea, mikä voisi uhata hänen turvallisuuttaan. 

4,4 1,04 

Virikkeisyys 1 Hän pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, joita voisi tehdä. 
Hänestä on tärkeätä tehdä erilasia asioita elämässään. 

4,4 1,10 

Hedonismi 1 Hänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää itsensä hem-
mottelemisesta. 

4,3 1,19 

Yhdenmukaisuus 2 Hänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomasti. Hän haluaa 
välttää tekemästä mitään, mikä toisten mielestä on väärin. 

4,2 1,16 

Hedonismi 2 Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa. Hänelle ovat tär-
keitä asiat, jotka tuottavat nautintoa. 

3,8 1,23 

Perinteet 1 Hänestä on tärkeätä, ettei ihminen pyydä itselleen enempää 
kuin se mitä hänellä on. Hänestä ihmisten tulisi tyytyä 
osaansa. 

3,5 1,23 

Valta 1 Hänestä on tärkeätä nauttia toisten ihmisten kunnioitusta. 
Hän haluaa ihmisten tekevän, kuten hän sanoo. 

3,4 1,21 

Suoriutuminen 1 Menestyminen on hänelle tärkeätä. Hän haluaa, että hänen 
saavutuksensa huomataan. 

3,3 1,19 

Suoriutuminen 2 Hänestä on tärkeätä saada näyttää muille taitojaan. Hän ha-
luaa, että hänen tekemisiään ihaillaan. 

3,3 1,20 

Virikkeisyys 2 Hän etsii seikkailuja ja haluaa ottaa riskejä. Hän haluaa jän-
nitystä elämäänsä. 

3,2 1,23 

Perinteet 2 Uskonnollinen vakaumus on hänelle tärkeä. Hän yrittää ko-
vasti toimia uskontonsa edellyttämällä tavalla. 

3,1 1,48 

Valta 2 Hänestä on tärkeää olla rikas. Hän haluaa, että hänellä on 
paljon rahaa ja kalliita tavaroita. 

2,3 1,05 

    

 

Itsensä ylittämisen arvoulottuvuuden muuttujat saavat korkeimmat keskiarvot, viisi en-

simmäistä arvomuuttujaa kuuluvat tälle arvoulottuvuudelle. Ainoastaan yksi universalis-

min luonto näkökulman muuttuja on sijoittunut keskiarvoltaan kahdeksanneksi. Tähän 

väliin, myös korkealle ovat sijoittuneet Universalismi-arvoalueen naapuriarvot eli Itseoh-

jautuvuus-arvot. 
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Suurin osa muuttujien jakaumista on hieman vasemmalle vinoja, etenkin korkeimmat 

keskiarvot saavuttavien muuttujien jakaumat. Muuttujien keskiarvot asettuvat kuitenkin 

hyvin lähelle jakaumien huippuja, joten keskiarvojen voidaan todeta vastaavan melko hy-

vin havaintojen kokonaisuutta. Näin ollen voidaan todeta, että Hyväntahtoisuus ja Uni-

versalismi-arvot vaikuttavat vastaavan kaikista lähimmin suomalaisten luokanopettajien 

arvostamia arvoja. Jakaumat ovat kuitenkin siinä määrin vinoja, että mahdollisissa jatko-

tutkimuksissa muuttujia on syytä tutkia epäparametristen menetelmien avulla. 

 

 

6.2 Luokanopettajien jakautuminen ryhmiin arvojensa pohjalta 

 

Suoritin faktorianalyysin SPSS-ohjelmistolla, käyttämällä Arvot-osion 22 kysymyksen 

vastauksia muuttujina. Ensimmäisenä tutkin, onko muuttujista muodostuva korre-

laatiomatriisi rakenteeltaan sovelias faktorianalyysiin. KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)-testi 

osoittaa, että korrelaatiomatriisi on sovelias faktorianalyysiin, sillä sen arvo on suurempi 

kuin 0,6. Korrelaatiomatriisi läpäisee myös Bartlettin sväärisyystestin (p<0.001). Fakto-

rianalyysi voidaan siis suorittaa kyseisillä muuttujilla. 

Seuraavaksi tarkastellaan muuttujien kommunaliteettia. Kommunaliteetti kuvaa, kuinka 

monta prosenttia muuttujien varianssista kyetään selittämään faktoreiden avulla (Metsä-

muuronen, 2011, s. 677). Käytin muuttujien erottelussa Maximum Likelihood-menetel-

mää. Suurin osa eli 19 muuttujaa saa suhteellisen korkean kommunaliteetin, joka vaihte-

lee välillä 0,340–0,665 (Liite 1). Kolmen muuttujan kommunaliteetti on alle 0,3 (molem-

mat perinnearvoja mittaavat muuttujat sekä toinen itseohjautuvuus-arvon muuttuja). Fak-

torit eivät siis selitä näiden arvojen varianssia kovinkaan hyvin ja tästä syystä faktorimat-

riisia tulkittaessa on kiinnitettävä huomiota latautuvatko nämä muuttujat millekään fak-

torille. 

 

Siirryn tutkimaan kuinka monta hyvää faktoria muuttujien pohjalta syntyy. Faktorien la-

tausten perusteella laskettua faktorien hyvyyden mittaa kutsutaan ominaisarvoksi (Met-

sämuuronen, 2011, s. 670). Käytän Metsämuurosen (2011, s. 670) suosittelemaa nyrkki-

sääntöä, jonka mukaan faktorin ominaisarvon tulisi olla vähintään yksi. Ominaisarvotau-

lukon tarkastelun perusteella voidaan huomata, että seitsemällä faktorilla ominaisarvo on 

1,03, mikä ylittää sovitun raja-arvon yksi (Liite 2). Nämä seitsemän faktoria pystyvät 

selittämään 65 prosenttia muuttujien varianssista. Huomionarvoista on se, että viiden, 
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kuuden ja seitsemän faktorin ratkaisut eivät eroa varianssin selittävyydeltään kovinkaan 

paljoa toisistaan. Myöskin kahdeksan faktorin ratkaisu on varianssin selittävyyden suh-

teen melko lähellä, vaikka faktorin ominaisarvo jääkin hieman alle raja-arvon. Schwart-

zin mallin mukainen kymmenen faktorin ratkaisu ei kuitenkaan selitä tämän aineiston 

muuttujien varianssia hyvin. 

 

Cattellin Scree-testin avulla voidaan tarkastella, missä kohtaa faktorien ominaisarvossa 

on havaittavissa kriittinen piste, jonka jälkeen faktorien lisääminen ei juurikaan tarjoa 

”lisäinformaatiota” tutkittavasta ilmiöstä (Metsämuuronen, 2011, s. 678). Scree-testi ha-

vainnollistaa sitä, että neljä faktoria erottuu selkeästi aineistosta ja tämän jälkeen fakto-

rien selitysvoima varianssin suhteen heikkenee vähitellen (Kuvio 5). Scree-testi osoittaa, 

että neljän tai viiden faktorin ratkaisu selittää varianssin parhaiten ja on myös riittävän 

yksinkertainen. Metsämuuronen (2011, s. 670) ohjeistaa, että myös yhtä pienempi omi-

naisarvo on hyväksyttävä, jos faktori on selkeästi tulkittavissa. Oman aineistoni kohdalla 

Scree-testi vahvistaa ominaisarvotaulukon informaatiota siitä, että kuuden, seitsemän ja 

kahdeksan faktorin ratkaisujen välillä tehtävä valinta on hyvin mielivaltainen, koska 

kaikki faktorit lisäävät suhteellisen vähän selittävyyttä aineiston muuttujien varianssista. 

Aineiston kannalta toimivin faktoriratkaisu on siis neljän tai viiden faktorin malli. 
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Kuvio 5. Cattellin Scree-testi. 

 
 

 

Tutkin rotatoidun faktorimatriisin perusteella, millaiset faktorit neljän ja viiden faktorin 

pakotetut ratkaisut muodostavat. Käytän rotatoinnissa faktorianalyysissa perinteisesti 

käytettyä OBLIMIN-rotaatiota deltan arvolla 0, joka mahdollistaa muuttujien latautumi-

sen vahvasti useammalle kuin yhdelle faktorille (Metsämuuronen, 2011, s. 680). Tapauk-

sissa, joissa muuttuja latautuu vahvasti useammalle kuin yhdelle faktorille, olen sijoitta-

nut muuttujan siihen faktoriin, johon se on latautunut vahvemmin.  

 

Neljän faktorin ratkaisu muodostaa muuttujista taulukon 3 kuvaamat faktorit. Olen ni-

mennyt faktorit Schwartzin arvoteorian neljän arvoalueen mukaisesti, koska faktorit 

koostuvat hyvin vahvasti Schwartzin arvokehän vierekkäisistä arvoista. Neljän faktorin 

ratkaisu vaikuttaa melko toimivalta, sillä sen muodostamat faktorit ovat sisällöllisesti jär-

keviä. Faktorit ovat hyvin lähellä Schwartzin mallin näkemyksiä eri arvojen suhteesta. 

Ainoastaan kaksi arvomuuttujista latautuu Schwartzin arvokehällä kauemmaksi sijoittu-
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vaan faktoriin (Yksi itseohjautuvuuden muuttuja Itsensä ylittämisen faktorille ja yksi hy-

väntahtoisuuden muuttuja Säilyttämisen faktorille). Nämä kaksi muuttujaa sijoittuvat kui-

tenkin arvokehällä muiden faktorin muuttujien viereen, joten kyseessä ei ole suuri ero 

suhteessa Schwartzin arvomalliin. Neljän faktorin ratkaisun suurin ongelma on siinä, että 

toinen perinteiden muuttujista ei lataudu millekään faktorille vahvasti. Kommunaliteettia 

tarkastellessa oli jo havaittavissa, että perinnearvojen muuttujat eivät todennäköisesti la-

taudu kovin vahvasti. 

 

Taulukko 3. Neljän faktorin ratkaisu sekä muuttujan lataus kyseiselle faktorille. 

Faktori 1 

Itsensä ylittä-

minen 

Faktori 2  

Itsensä koros-

taminen 

Faktori 3  

Säilyttäminen 

Faktori 4 

Avoimuus 

muutokselle 

universalismi, 

luonto  

0,777 

suoriutuminen 

0,835 

turvallisuus  

0,728 

hedonismi 

0,786 

universalismi, 

luonto  

0,777 

suoriutuminen  

0,823 

yhdenmukaisuus 

0,721 

hedonismi 

0,777 

universalismi, 

humanismi 

0,647 

valta  

0,727 

yhdenmukaisuus 

0,696 

virikkeisyys 

0,600 

itseohjautuvuus  

0,549 

valta 

0,532 

turvallisuus  

0,611 

virikkeisyys 

0,522 

universalismi, 

humanismi 

0,446 

 
hyväntahtoisuus 

0,403 

itse- 

ohjautuvuus 

(0,418) 

hyväntahtoisuus  

0,437 

 
perinteet  

0,363 

 

 

Kuten taulukosta 4 nähdään viiden faktorin ratkaisulla Itsensä korostaminen ja Avoimuus 

muutokselle -arvoulottuvuuksille latautuu täsmälleen samat muuttujat kuin neljän fakto-

rin ratkaisulla. Myös Säilyttäminen-arvoulottuvuus koostuu samoista muuttujista lukuun 

ottamatta toista hyväntahtoisuuden muuttujaa, joka ei lataudu tällä kertaa vahvasti fakto-

rille. Nämä kolme faktoria ovat siis selkeitä arvokokonaisuuksia. Taulukon 5 kuvaamat 
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faktorit yksi ja viisi koostuvat neljän faktorin ratkaisun Itsensä ylittämisen faktorin muut-

tujista sekä perinteet muuttujasta, joka ei latautunut vahvasti millekään faktorille. SEED-

kyselyn erityinen jako universalismin kysymyksissä luontoon ja humanismiin näkyy näi-

den kahden faktorin muodostumisessa. Tästä syystä olen nimennyt nämä faktorit Itsensä 

ylittämiseksi suhteessa ihmisiin ja Itsensä ylittämiseen suhteessa luontoon. 

 

Taulukko 4. Viiden faktorin ratkaisu sekä muuttujan lataus kyseiselle faktorille. 

Faktori 1 

Itsensä ylittä-

minen suh-

teessa ihmisiin 

Faktori 2  

Itsensä koros-

taminen 

Faktori 3  

Säilyttäminen 

Faktori 4 

Avoimuus 

muutokselle 

Faktori 5 

Itsensä ylittä-

minen suh-

teessa luontoon 

hyväntahtoisuus 

0,713 

suoriutuminen  

0,901 

turvallisuus  

0,722 

hedonismi 

0,825 

universalismi, 

luonto 

0,763 

hyväntahtoisuus 

0,671 

suoriutuminen  

0,885 

yhdenmukaisuus 

0,707 

hedonismi 

0,801 

perinteet 

0,650 

universalismi, 

humanismi 

0,609 

valta  

0,689 

yhdenmukaisuus 

0,702 

virikkeisyys 

0,504 

universalismi, 

luonto 

0,625 

universalismi, 

humanismi 

0,597 

valta  

0,431 

turvallisuus  

0,577 

itseohjautu-

vuus 

0,478 

 

itseohjautuvuus 

0,419 

 
perinteet  

0,346 

virikkeisyys 

0,445 

 

 

Aineiston pohjalta toimivin faktoriratkaisu vaikuttaisi tuottavan viisi faktoria. Ta-

bachnick ja Fidell (2014, s. 699) ohjeistavat, että etsittäessä todistettavia ja luotettavia 

faktoreita, on syytä valita pienin järkevä määrä faktoreita. Viidellä faktorilla kaikki muut-

tujat latautuvat vahvasti jollekin faktorille. Viiden faktorin ratkaisu tuottaa lisää merki-

tyksellistä tietoa suhteessa neljän faktorin ratkaisuun, joten tämän perusteella viiden fak-

torin ratkaisu vaikuttaa myös järkevimmältä. Faktoreiden määrää pohdittaessa on syytä 

huomioida sitä, tuottaako yhden faktorin lisääminen edustavia tai yllättäviä uusia tutki-

mustuloksia (Tabachnick & Fidell, 2014, s. 699). Viiden faktorin ratkaisu tuottaa sisäl-
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löllisesti järkevät ja tutkimustuloksia edustavimmat faktorit. Useamman faktorin muo-

dostaminen ei ole perusteltua, sillä kuten ominaisarvotaulukko ja Scree-testi osoittivat, 

faktorien määrän lisääminen ei tuota merkittävää lisäinformaatiota ilmiöstä. 

 

 

6.3 Luokanopettajien jakautuminen ryhmiin kestävän kehityksen 

arvo-opetuksen perusteella 

 
 
Suoritin faktorianalyysin käyttämällä Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa ope-

tuksessa-osion 24 kysymyksen vastauksia muuttujina. Ensimmäisenä tarkastelen jälleen, 

onko muuttujista muodostuva korrelaatiomatriisi soveltuva faktorianalyysia varten. Kor-

relaatiomatriisi saa KMO-testissä arvo 0,934, joten korrelaatiomatriisi on soveltuva fak-

torianalyysiin, sillä sen arvo on suurempi kuin 0,6. Korrelaatiomatriisi läpäisee myös 

Bartlettin sväärisyystestin (p<0.001). Faktorianalyysi voidaan siis suorittaa kyseisillä 

muuttujilla. 

 

Seuraavaksi tarkastelemme muuttujien kommunaliteettia selvittääksemme, kuinka suuren 

osan muuttujien varianssista faktorit selittävät. Arvot ja vastuukysymykset-osion muut-

tujien kommunaliteetin selvittämisessä on käytetty Maximum Likelihood-erottelumene-

telmää. Osion kaikki muuttujat saavat suhteellisen korkeat kommunaliteettiarvot, jotka 

asettuvat välille 0,431-0,784 (Liite 3). Näistäkin ainoastaan Luonnon hyötykäyttöä ko-

rostavat arvot-muuttuja saa kommunaliteettiarvon, joka on alle 0,5. Näin ollen faktorit 

selittävät siis yli puolet eri muuttujien varianssista eli muuttujien voisi olettaa latautuvan 

vahvasti faktoreille. 

 

Selvitetään, kuinka monta hyvää ja järkevää faktoria muuttujien pohjalta syntyy. Lähden 

jälleen liikkeelle käyttämällä Metsämuurosen (2011, s. 670) suosittelemaa nyrkkisääntöä 

ominaisarvojen tarkasteluun eli faktorin ominaisarvon tulisi olla vähintään yksi. Ominai-

sarvotaulukon perusteella neljän faktorin ratkaisulla ominaisarvo on lähes 1,2, mutta jo 

viiden faktorin ratkaisussa ominaisarvo, 0,946 laskee alle sovitun rajan (Liite 4). Neljä 

faktoria selittävät muuttujien varianssista yhteensä 66,5 prosenttia. Myös kolmen faktorin 

ratkaisu asettuu ominaisarvoltaan hyvin lähelle neljän faktorin ratkaisua, mutta kolmen 

faktorin ratkaisu selittää muuttujien varianssista n. 5 prosenttia vähemmän.  
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Cattellin Scree-testiä tarkastelemalla voidaan todeta, että ainakin kolme faktoria erottuu 

selkeästi aineistosta, jonka jälkeen faktorien selitysvoima varianssin suhteen heikkenee 

(Kuvio 6).  Viiden faktorin ratkaisu vaikuttaa tuottavan jonkin verran lisää selitysvoimaa 

varianssin suhteen verrattuna neljän faktorin ratkaisuun, joten on syytä harkita myös vii-

den faktorin ratkaisua, sillä sen ominaisarvo ei jäänyt myöskään paljoa alle sovitun rajan. 

Järkevät faktorit aineiston muuttujista tulee siis joko kolmen, neljän tai viiden faktorin 

ratkaisulla ja onkin syytä tarkastella, mikä ratkaisuista on sisällöllisesti järkevä. Neljän 

faktorin ratkaisu tarjoaa hyvän ominaisarvon ja selittää myös melko hyvän määrän muut-

tujien varianssista. 

 

Kuvio 6. Cattellin Scree-testi 

 

 

Reliabiliteettianalyysin avulla voidaan testata, ovatko kaikki neljä faktoria mitanneet pää-

asiassa samaa asiaa. Reliabiliteettianalyysin perusteella alimman Cronbachin alfan arvon 
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saa Faktori 3, jonka arvo on 0,8. Tämäkin on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin raja-

arvo 0,6, joten faktoreiden muuttujat mittaavat samaa asiaa ja näin ollen neljän faktorin 

ratkaisun käyttö on perusteltavissa. Yksittäisten muuttujien poistaminen kokonaisuudesta 

ei myöskään ole tarpeen, sillä ainoastaan kahden muuttujan poistaminen nostaisi relia-

biliteettia, mutta vaikutus ei ole kuitenkaan merkitsevä, sillä Cronbachin alfan arvo nou-

sisi molemmissa tapauksissa ainoastaan 0,002. 

 

Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa-osion faktorit eivät jakaudu 

täysin kestävän kehityksen ulottuvuuksien mukaisesti, vaan opettajien vastaukset ovat 

muodostaneet hieman teoriasta poikkeavat faktorit (Taulukko 5a ja 5b). Faktori f1 perus-

tuu hyvin pitkälti kestävän kehityksen taloudellisen ulottuvuuden opetukseen liittyvistä 

aiheista. Faktorille on kuitenkin latautunut myös muiden kestävän kehityksen ulottuvuuk-

sien muuttujia, joissa on yhteisenä tekijänä se, että muuttujat korostavat toimintaa ihmis-

kunnan tasolla, eikä niinkään yksilön tasolla. Nimeän tästä syystä faktorin f1 Taloudelli-

nen ulottuvuus ja ihmiskunnan toiminta opetuksessa-faktoriksi. Faktori f2 muodostuu 

muuttujista, joissa painotetaan vastuuta elinympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Fak-

torilla on eniten kestävän kehityksen ekologiseen ulottuvuuteen sisältyviä aiheita, mutta 

ekologisen ulottuvuuden muuttujia (Luonnon itseisarvo ja Ekologisesti kestävä kehitys 

tulevaisuuden haasteena) on hajautuneena myös muille faktoreille. Nimeän faktorin f2 

Vastuu elinympäristöstä opetuksessa-faktoriksi. Faktori f3 muodostuu neljästä muuttu-

jasta, jotka kaikki kuuluvat sosiaalisen kestävän kehityksen ulottuvuuteen sekä Luonnon 

itseisarvo-muuttujasta. Luonnon itseisarvo-muuttujan asettumista tälle faktorille voi se-

littää se, että se on selkeästi arvokasvatukseen liittyvä muuttuja, kuten myös faktorin 

muuttujat Ihmisten välinen tasa-arvo ja Ihmisarvo. Arvojen lisäksi faktorille on latautunut 

kanssaihmisten hyvinvointiin liittyvät muuttujat. Näistä syistä nimeän faktorin f3 Kans-

saihmisten hyvinvointi ja arvot opetuksessa-faktoriksi. Viimeinen faktori f4 on selkeim-

min ristiriidassa kestävän kehityksen ulottuvuuksien kanssa ja on syy, minkä takia en 

nimeä faktoreita suoranaisesti teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Tämä faktorin muo-

dostuu ainoastaan kolmesta muuttujasta, jotka ovat kaikki kestävän kehityksen ulottu-

vuuksien opetusta tulevaisuuden haasteina, pois lukien taloudellinen ulottuvuus, joka la-

tautuu faktorille f1. Faktorin muodostuminen voi johtua siitä, että opettajat kokevat tule-

vaisuuden haasteet yhtenä kokonaisuutena. Taloudellisen ulottuvuuden puuttuminen tästä 

faktorista voi kuitenkin myös viitata siihen, että luokanopettajilla ei ole välttämättä vah-
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vaa käsitystä kestävän kehityksen ulottuvuuksien sisällöistä ja samankaltaiset kysymyk-

set ovat tuottaneet samankaltaisia vastauksia. Nimeän faktorin f4 Kestävä kehitys tule-

vaisuuden haasteena-faktoriksi, koska faktorin kolme muuttujaa kattavat lähes koko kes-

tävän kehityksen skaalan. 

 

Taulukko 5a. Neljän faktorin ratkaisu sekä muuttujan lataus kyseiselle faktorille. 

 

Arvioi kuinka usein käsittelet alla olevia aiheita opetuk-

sessasi? 

Muuttujan lataus faktorille 

f1 f2 f3 f4 

Talouskasvun aiheuttamat haasteet ihmisten hyvinvoin-

nille (esim. aineellisen hyvinvoinnin epätasainen jakautu-

minen). 

,820    

Ihmistoiminnan aiheuttamat haasteet talouden vakau-

delle (esim. konfliktit, sodat, pörssiromahdus). 

,789    

Talouskasvun aiheuttamat haasteet ympäristön tilalle 

(esim. luonnonvarojen ehtyminen). 

,763    

Ympäristömuutosten aiheuttamat haasteet taloudelle 

(esim. talouden toiminnan taantuminen, köyhyys). 

,726    

Taloudellisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena. ,682    

Ympäristömuutosten aiheuttamat haasteet ihmisten hy-

vinvoinnille (esim. ympäristöpakolaisuus, konfliktit, 

nälkä). 

,604    

Yritysten ympäristövastuu. ,524    

Elintarvikkeiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät eetti-

set kysymykset. 

,523    

Ihmistoiminnan aiheuttamat haasteet ympäristön tilalle 

(esim. ilmastonmuutos). 

,507    

Kulutustavaroiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät eet-

tiset kysymykset. 

,490    

Luonnon hyötykäyttöä korostavat arvot. ,346    

Yksilön vastuu elinympäristön tilasta.  ,720   

Yhteisöllinen vastuu elinympäristön tilasta.  ,677   

Yhteisöllinen vastuu kestävän kehityksen toteutumi-

sesta. 

 ,632   

Kuluttajan ympäristövastuu.  ,629   

Yksilön yhteiskunnallinen vastuu kestävän kehityksen to-

teutumisesta. 

 ,620   

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Taulukko 5b. Neljän faktorin ratkaisu sekä muuttujan lataus kyseiselle faktorille. 

Arvioi kuinka usein käsittelet alla olevia aiheita opetuk-

sessasi? 

Muuttujan lataus faktorille 

f1 f2 f3 f4 

Ihmisten välinen tasa‐arvo.   ,806  

Ihmisarvo.   ,799  

Yhteisöllinen vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista.   ,485  

Yksilön vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista.   ,453  

Luonnon itseisarvo.   ,447  

Kulttuurisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena.    ,680 

Sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena.    ,677 

Ekologisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena.    ,476 

 

 
 

 

6.4 Kestävän kehityksen arvojen ja vastuukysymysten käsittely luo-

kanopettajien omassa opetuksessa 

 
Tarkastelen kysymyslomakkeen Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuk-

sessa-osion vastausten keskiarvoja. Näin selvitetään, mitä arvoja ja vastuukysymyksiä 

liittyen kestävään kehitykseen luokanopettajat käsittelevät omassa opetuksessaan. Kuten 

Arvot-osion analysoinnissa, olen käyttänyt muuttujien käänteisiä arvoja myös tässä osi-

ossa. Näin ollen, mitä korkeamman keskiarvon muuttuja saa, sitä useammin vastaajat ko-

kevat käsittelevänsä kyseistä aihetta opetuksessaan. Taulukossa 6 on esitettynä kaikkien 

muuttujien saamien arvojen keskiarvot järjestyksessä suurimmasta keskiarvosta pienim-

pään sekä muuttujien keskihajonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Taulukko 6. Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa-osion vastausten 

keskiarvot suurimmasta pienimpään. 

Kuinka usein käsittelet alla olevia aiheita omassa opetuksessasi? M SD 

Ihmisten välinen tasa‐arvo. 4,1 ,69 

Ihmisarvo 3,9 ,81 

Yksilön vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista. 3,8 ,82 

Yksilön vastuu elinympäristön tilasta. 3,5 ,85 

Yhteisöllinen vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista. 3,4 1,00 

Kuluttajan ympäristövastuu. 3,3 ,86 

Luonnon itseisarvo. 3,2 ,89 

Ihmistoiminnan aiheuttamat haasteet ympäristön tilalle (esim. ilmastonmuutos). 3,1 ,88 

Yhteisöllinen vastuu elinympäristön tilasta. 3,0 ,95 

Luonnon hyötykäyttöä korostavat arvot. 3,0 ,85 

Ympäristömuutosten aiheuttamat haasteet ihmisten hyvinvoinnille (esim. ympäristöpako-
laisuus, konfliktit, nälkä). 

2,8 ,80 

Yksilön yhteiskunnallinen vastuu kestävän kehityksen toteutumisesta. 2,8 ,94 

Ekologisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena. 2,8 ,97 

Yhteisöllinen vastuu kestävän kehityksen toteutumisesta. 2,6 ,95 

Sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena. 2,6 ,95 

Kulutustavaroiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät eettiset kysymykset. 2,5 ,92 

Talouskasvun aiheuttamat haasteet ympäristön tilalle (esim. luonnonvarojen ehtyminen). 2,5 ,96 

Kulttuurisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena. 2,4 ,91 

Talouskasvun aiheuttamat haasteet ihmisten hyvinvoinnille (esim. aineellisen hyvinvoinnin 
epätasainen jakautuminen). 

2,4 ,98 

Elintarvikkeiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät eettiset kysymykset. 2,3 ,96 

Yritysten ympäristövastuu. 2,3 ,95 

Ympäristömuutosten aiheuttamat haasteet taloudelle (esim. talouden toiminnan taantumi-
nen, köyhyys). 

2,3 ,86 

Taloudellisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena. 2,2 ,88 

Ihmistoiminnan aiheuttamat haasteet talouden vakaudelle (esim. konfliktit, sodat, pörssiro-
mahdus). 

2,2 ,91 

 

 

Ihmisten välinen tasa-arvo, ihmisarvo ja yksilön vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista 

saavat melko selkeästi korkeimmat keskiarvot luokanopettajien vastauksissa. Nämä 

kaikki kolme muuttujaa kuuluvat Kanssaihmisten hyvinvointi ja arvot opetuksessa-fak-

torille. Nämä aiheet saavuttivat luokanopettajien vastauksissa keskiarvon, joka osoittaa, 

että aiheita käsitellään opetuksessa melko usein. Kanssaihmisten hyvinvointi ja arvot ope-

tuksessa-faktorin kaksi muutakin muuttujaa sijoittuvat melko korkealle keskiarvojen ver-
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tailussa, saavuttaen viidenneksi ja seitsemänneksi korkeimmat keskiarvot kaikista muut-

tujista. Tämän faktorin muuttujien kanssa yhtä korkeat keskiarvot saavat ainoastaan 

muuttujat Yksilön vastuu elinympäristön tilasta ja Kuluttajan ympäristövastuu, joille yh-

distävä tekijä on se, että ne painottavat yksilön näkökulmaa. 

 

Tarkastelin muuttujien hajontaa myös tutkimalla vastausten muodostamia kuvaajia. Tämä 

osoitti, että vain hieman alle puolet muuttujien vastauksista olivat normaalisti jakautu-

neita ja loput olivat joko oikealle tai vasemmalle vinoja. Kuvaajien huippuja tutkimalla 

selvisi kuitenkin, että muuttujien saamat keskiarvot vastasivat kuitenkin kohtaa, johon 

muuttujien huippu asettui ja näin ollen keskiarvot kuvaavat melko tarkasti koko joukon 

vastauksia. Oikealle vinoja olivat alle 2,5 keskiarvon saaneet muuttujat ja vasemmalle 

vinoja yli 3,3 keskiarvon saaneet muuttujat. Näin ollen voidaan todeta, että luokanopet-

tajat käsittelevät opetuksessaan oman näkemyksensä mukaan kestävän kehityksen ai-

heista eniten ihmisarvoa, tasa-arvoa ja kanssaihmisten hyvinvoinnista huolehtimista eli 

kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden aiheita. 

 

 

6.5 Luokanopettajien kestävän kehityksen arvo-opetus suhteessa opet-

tajien arvoihin 

 

Tarkastelen korreloivatko opettajien opetuksessaan käsittelemät sisällöt heidän näkemyk-

seensä omista arvoistaan. Teen korreloinnin käyttämällä luokanopettajien arvovastausten 

perusteella muodostuneita faktoreita sekä Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa 

opetuksessa-osion perusteella muodostuneita kestävän kehityksen kasvatuksen faktoreita. 

Kuten aiemmin huomattiin kummankaan osion vastaukset eivät jakautuneet täysin nor-

maalisti, mutta jakaumat asettuivat kuitenkin silmämääräisesti melko lähelle normaalija-

kaumaa. Metsämuuronen (2011b, s.1157) huomauttaa myös, että Likert-asteikkoa käy-

tettäessä suhteellisen isolla otoksella, aineistossa syntyy väkisin sidoksia Spearmanin jär-

jestyslukukorrelaatiota käytettäessä, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Käytän näistä syistä 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa korrelaation tutkimiseen. 

 

Taulukossa 7 on kuvattuna kaikkien viiden Arvo-faktorin ja neljän Oman opetuksen-fak-

torin korrelaatiokertoimet ja niiden tilastollinen merkitsevyys. Ensimmäisenä tutkin, 
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mitkä korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä, eivätkä todennäköisesti johdu sattu-

masta. Kriittisenä rajana käytän Nummenmaan (2009, s. 290) ohjeistamaa p<.05. Näin 

ollen riski, että korrelaatio johtuu sattumasta, on laskettu viiteen prosenttiin. Taulukkoon 

7 on myös merkitty kahdella tähdellä, jos korrelaatiokertoimen merkitsevyys on p<.01, 

jolloin riskitason on alle yksi prosentti ja voidaan olla melko varmoja, että korrelaatio ei 

johdu pelkästään sattumasta. Arvofaktorit Itsensä ylittäminen suhteessa ihmisiin ja It-

sensä ylittäminen suhteessa luontoon ovat ainoat arvofaktorit, joiden korrelaatioita oman 

opetuksen faktoreihin voidaan tutkia tilastollisesti merkittävinä. Niiden tilastollinen mer-

kittävyys on myös yhtä korrelaatiokerrointa lukuun ottamatta alle yhden prosentin riski-

tasolla. 

 

 Taulukko 7. Opettajien arvojen ja arvojen ja vastuukysymysten käsittelyn korrelaatio. 

  Taloudellinen 

ulottuvuus ja ih-

miskunnan toi-

minta opetuk-

sessa 

Vastuu 

elinympäris-

töstä opetuk-

sessa 

Kanssaihmisten 

hyvinvointi ja 

arvot opetuk-

sessa 

Kestävä ke-

hitys tulevai-

suuden 

haasteena 

Itsensä ylittäminen 

suhteessa ihmisiin 

Korrelaatio ,152** ,242** ,312** ,224** 

Merkitsevyys ,006 ,000 ,000 ,000 

Itsensä korostaminen Korrelaatio ,065 ,057 ,057 ,046 

Merkitsevyys ,250 ,306 ,308 ,410 

Säilyttäminen Korrelaatio -,006 ,093 ,101 -,017 

Merkitsevyys ,910 ,099 ,073 ,757 

Avoimuus muutok-

selle 

Korrelaatio ,049 ,011 ,061 ,075 

Merkitsevyys ,383 ,847 ,275 ,179 

Itsensä ylittäminen 

suhteessa luontoon 

Korrelaatio ,188** ,258** ,139* ,213** 

Merkitsevyys ,001 ,000 ,013 ,000 

** Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä tasolla ,01 
* Korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä tasolla ,05 

 

 

Nummenmaa (2009, s. 290) toteaa, että .5:n suuruisia korrelaatiokertoimia voidaan pitää 

osoituksena voimakkaasta muuttujien välisestä yhteydestä käyttäytymistieteissä. Fakto-

reiden korrelaatioita tarkasteltaessa yksikään korrelaatiokerroin ei saa näin korkeaa arvoa. 

Nummenmaa (2009, s. 290) ohjeistaa, että .3:n suuruiset korrelaatiokertoimet osoittavat 

muuttujien välillä jo heikkoa lineaarista korrelaatiota. Yli .3: arvon saa yksi korrelaatio-

kerroin, joka on Itsensä ylittäminen suhteessa ihmisiin-arvofaktorin ja Kanssaihmisten 
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hyvinvointi ja arvot opetuksessa-opetusfaktorin välillä. Voidaan siis todeta, että näiden 

kahden faktorin välillä on heikkoa lineaarista korrelaatiota, joka on tilastollisesti merkit-

sevää. Myös Itsensä ylittäminen suhteessa ihmisiin- sekä Itsensä ylittäminen suhteessa 

luontoon-arvofaktorit saavat lähellä .25:ttä asettuvia arvoja suhteessa Vastuu elinympä-

ristöstä opetuksessa-opetusfaktoriin. Näiden faktoreiden välillä on siis myös havaittavissa 

hyvin heikkoa tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota, mutta korrelaatiokertoimen arvot 

eivät nouse aivan raja-arvon .3 yli. 

 

Kahden korreloivan faktorin väliltä voidaan myös selvittää, kuinka suuren osuuden fak-

torin varianssista toinen faktori selittää. Selitysosuus saadaan selville laskemalla korre-

laatiokertoimen neliö (Metsämuuronen, 2011, s. 325). Tarkistan selittävyyden Itsensä 

ylittäminen suhteessa ihmisiin-arvofaktorin ja Kanssaihmisten hyvinvointi ja arvot ope-

tuksessa-opetusfaktorin väliltä, jossa oli havaittavissa heikkoa lineaarista korrelaatiota. 

Korrelaatiokertoimen arvo on 0.312, joten sen selitysosuus on 0.312²=0.097 eli pyöristet-

tynä noin 10%. Itsensä ylittäminen suhteessa ihmisiin-arvofaktori selittää siis kymmenen 

prosenttia Kanssaihmisten hyvinvointi ja arvot opetuksessa-opetusfaktorin varianssista ja 

toisin päin. Näin ollen 90 prosenttia faktorien varianssista selittyy yhä muilla tekijöillä.  

 

 

7 Pohdinta 

 

 

Tutkimukseni lähtökohta oli tarkastella suomalaisten luokanopettajien näkemyksiä 

omista arvoistaan Shalom Schwartzin arvoteorian pohjalta sekä luokanopettajien kestä-

vän kehityksen arvo-opetusta. SEED-hankkeen osana tehtyyn kyselyyn vastasi riittävä 

määrä luokanopettajia (321 luokanopettajaa), jotka edustivat kattavasti koko Suomea. Ai-

neiston Arvot-osion pohjalta tutkin faktorianalyysin avulla, millaisiin arvoryhmiin suo-

malaiset luokanopettajat jakautuvat vastaustensa perusteella. Sen lisäksi tarkastelin, 

minkä arvoryhmän muuttujat olivat saaneet korkeimmat keskiarvot eli mihin arvoryh-

mään suomalaiset luokanopettajat samaistuvat keskimääräisesti eniten. 

 

Tarkastelin myös SEED-hankkeen kyselylomakkeen kestävän kehityksen kasvatukseen 

liittyvää osiota, Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa. Osion kysy-

mykset kyselylomakkeessa olivat muodostettu kestävän kehityksen neljän ulottuvuuden 
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pohjalta, mutta tarkastelin, kuinka muuttujat faktoroituivat luokanopettajien vastausten 

perusteella. Tutkin yleisesti, mitä kestävän kehityksen arvo-opetuksen aiheita luokan-

opettajat käsittelevät opetuksessaan omasta mielestään. Lopuksi vertailin korreloivatko 

luokanopettajien arvot sen suhteen, mitä kestävän kehityksen kasvatuksen aihe-alueita he 

opetuksessaan käsittelevät. 

 

Arvot-osion faktorianalyysin perusteella suomalaiset luokanopettajat luokittuivat viiteen 

arvoryhmään. Ryhmät vastasivat läheisesti Schwartzin arvoteorian neljää perusdimen-

siota: Muutosvalmius, Itsensä ylittäminen, Säilyttäminen ja Itsensä korostaminen. Tämän 

lisäksi Itsensä ylittämisen perusdimensiolla oli erotettavissa kaksi toisistaan eriävää ar-

voryhmää, jotka nimesin Itsensä ylittämiseksi suhteessa ihmisiin ja Itsensä ylittämiseksi 

suhteessa luontoon.  

 

Tutkimuksessa nousi esille, että suomalaiset luokanopettajat eivät jakautuneet selkeästi 

Schwartzin arvoteorian kymmenen arvotyypin mukaisesti, mutta arvojen järjestelmä-

luonne oli silti havaittavissa, kun faktoreiden määrä vähennettiin viiteen. Tällöin luokan-

opettajien vastaukset alkoivat selkeästi luokittua Schwartzin arvoteorian mukaisiksi ar-

voulottuvuuksiksi. SEED-hankkeen kyselylomakkeeseen oli lisätty yksi universalismi-

arvotyypin väittämä, jonka tarkoituksena oli mitata erityisesti luontoa koskevaa univer-

salismia. Faktorianalyysi osoitti, että luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvä universalismi 

nousi erilliseksi arvoryhmäksi suhteessa humanismiin liittyvään universalismiin, vaikka 

Schwartzin arvoteoriassa molemmat arvoryhmät sisällytetään universalismin arvotyyp-

piin. SEED-kyselylomakkeen Arvot-osion ulkopuoliset kysymykset liittyivät vahvasti 

kestävään kehitykseen ja on mahdollista, että tällä on ollut jonkinlaista vaikutusta siihen, 

että vastaajat ovat kiinnittäneet erityishuomiota kestävän kehityksen aihealueisiin liitty-

viin väittämiin, kuten luontoon liittyviin universalismiväittämiin. Tämä ei kuitenkaan ole 

erityisen todennäköistä, sillä Arvot-osio oli sijoitettu kyselylomakkeen ensimmäiseksi 

osioksi. 

 

Arvot-osion muuttujien keskiarvoja tarkastellessa yksi arvoryhmä nousi esille selkeästi 

korkeimmilla keskiarvoillaan. Tutkimuksen perusteella suomalaiset luokanopettajat sa-

maistuvat eniten Itsensä ylittäminen suhteessa ihmisiin-faktorin arvoihin. Schwartzin ar-

votyyppeihin peilaten suomalaiset luokanopettajat kokivat tärkeiksi Hyväntahtoisuus- 
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sekä Universalismi(humanismi)-arvot. Myös Itseohjautuvuus sekä Universalismin luon-

toarvot nousivat korkealle luokanopettajien keskimääräisessä arvostuksessa.  

 

Martti Puohiniemi on suorittanut laajan analyysin suomalaisten arvomaailmasta perus-

tuen kahteen aineistoon. Aineistot kerättiin vuosina 1991 ja 1993 ja ne edustavat suoma-

laista 15–75-vuotiasta väestöä. Tutkimustulokset analysoitiin perustuen Schwartzin arvo-

teoriaan. Puohiniemen tutkimuksessa Hyväntahtoisuus ja Universalismi saavuttivat kor-

keimmat keskiarvot. Tämän jälkeen seuraavaksi korkeimmat keskiarvot saavuttivat jär-

jestyksessä Turvallisuus, Yhdenmukaisuus ja Itseohjautuvuus. Valta sekä Perinteet saa-

vuttivat arvoista selkeästi alhaisimmat keskiarvot. (Puohiniemi, 1993, s. 10, 26) Tutki-

mukseni tulokset vastaavat Puohiniemen tutkimustuloksia suomalaisten arvoprioritee-

teista. Tämän perusteella Hyväntahtoisuus ja Universalismi-arvot ovat tärkeitä sekä suo-

malaisille luokanopettajille, että suomalaisille yleensä. Erona Suomen väestön näkemyk-

seen, suomalaisille luokanopettajille Itseohjautuvuus oli vastakkaista arvoaluettaan Tur-

vallisuutta tärkeämpää. Puohiniemen (1993, s. 27) tutkimuksessa nousi kuitenkin myös 

esille, että hyvin koulutetut ihmiset, joihin luokanopettajatkin kuuluvat, arvostavat Itse-

ohjautuvuus-arvoja Turvallisuus- ja Yhdenmukaisuus-arvoja korkeammalle. 

 

Tutkimustuloksia tarkastellessa herää kysymys, minkä takia juuri nämä arvot ovat suo-

malaisille luokanopettajille tärkeitä? Klaus Helkama (2015, s. 205) toteaa, että arvoihin 

ja arvojen muutokseen vaikuttavat monet tekijät, mutta tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä 

ovat sukupuoli, koulutus, yhteiskuntaluokka ja ammatti. Luokanopettajan ammatti on 

Suomessa hyvin naisvaltainen ala ja myös SEED-kyselyyn vastanneista luokanopettajista 

234 oli naisia (72,9%) ja 81 miehiä (25,2%). Schwartzin arvomittarilla tehdyt laajat tut-

kimukset viittaavat, että sukupuolten välillä on eroja, niin sanottuja ”miesten arvoja” ja 

”naisten arvoja” (Helkama, 2015, s. 205). Klaus Helkama on tehnyt Pyhtäällä 1980-lu-

vulta lähtien pitkittäistutkimusta pyhtääläisten arvoista ja vuonna 2007 tehdyssä tutki-

muksessa kaksi arvotyyppiä nousi naisille merkittävämpinä kuin miehille: hyväntahtoi-

suus ja universalismi (Helkama, 2015, s. 205). Voi siis olla, että hyväntahtoisuus- ja uni-

versalismiarvojen tärkeys luokanopettajille johtuu siitä, että luokanopettajista kolme nel-

jäsosaa on naisia, joille nämä arvot ovat tutkitusti tärkeämpiä kuin miehille. Toisaalta on 

myös mahdollista, että suomalainen koulukulttuuri kannustaa samaistumaan näihin arvoi-

hin. Tällöin arvoihin vaikuttavina tekijöinä merkityksellisimmiksi nousisi koulutus ja am-

matti. Helkaman (2015, s. 209) mukaan ihmisten koulutusalan ja ammatin valitseminen 
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perustuu pitkälti heidän arvoihinsa. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tar-

kastella, vaikuttaako naisvaltaisuus enemmän luokanopettajien arvoihin vai onko suoma-

lainen koulukulttuuri sellainen, joka vetoaa enemmän naisille tärkeisiin arvoihin. 

 

Kestävän kehityksen opetuksessa luokanopettajien useimmin käsittelemät aiheet olivat 

ihmisten välinen tasa-arvo, ihmisarvo ja yksilön vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista. 

Näiden aiheiden esiintyminen usein luokanopettajien opetuksessa ei ole yllättävää, sillä 

ne ovat aiheita, jotka toimivat koko opetussuunnitelman arvopohjan perustana. Yksilön 

vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista ja ihmisten välinen tasa-arvo ovat oleellisia teki-

jöitä ryhmäyttämisessä ja kiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Helkama (2015, s. 190, 

194) osoittaa, että tasa-arvolla on tutkitusti olennainen asema siinä, että Suomi on kyennyt 

saavuttamaan huipputuloksia Pisa-testeissä lukutaidon osalta ja pystyvyyden tunteen luo-

misessa oppilaille. Viimeisimmät Pisa-tulokset ovat olleet Suomen kannalta hieman hei-

kompia ja epätasa-arvoisemmat valtiot ovat ajaneet Suomen ohi tuloksissa, mutta tämä ei 

toivottavasti vaikuta siihen, että nämä demokratian perusarvot menettäisivät asemaansa 

peruskoulun opetuksessa. 

 

Luokanopettajien opetuksessa kestävän kehityksen taloudellisen ulottuvuuden tekijät jäi-

vät selkeästi vähimmälle edustukselle opetuksessa. Tämä voi selittyä sillä, että taloudel-

lisen ulottuvuuden tekijöiden voidaan kokea olevan liian haastavia alakoulun oppilaille 

ainakin siinä muodossa, jossa ne tutkimuskyselyssä esitettiin. Uitto ja Saloranta (2012, s. 

81) osoittivat aineenopettajia tutkiessaan, että sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän ke-

hityksen aiheita käsiteltiin useammin kuin ekologisesti tai taloudellisesti kestävän kehi-

tyksen aiheita. Luokanopettajien suhteen vaikuttaisi olevan siis sama tilanne eli taloudel-

lisen kestävän kehityksen aiheet jäivät hyvin vähälle käsittelylle ja sosiaalinen kestävä 

kehitys painottui luokanopettajien opetuksessa. Ekologisen kestävän kehityksen ulottu-

vuuden arvo-opetussisällöt olivat tutkimustulosten perusteella sosiaalisen ulottuvuuden 

aiheiden jälkeen eniten esillä luokanopettajien opetuksessa. 

 

Suomalaiset luokanopettajat sijoittuivat arvojen perusteella pääasiassa Itsensä ylittämi-

nen suhteessa ihmisiin-arvofaktorille ja tämä oli myös toinen arvofaktoreista, joka korre-

loi tilastollisesti merkitsevästi kestävän kehityksen arvo-opetuksen faktoreiden kanssa. 

Toinen faktori, joka korreloi tilastollisesti merkitsevästi oli Itsensä ylittäminen suhteessa 

luontoon-arvofaktori. Voidaan siis todeta, että Schwartzin arvoteorian Universalismi ja 
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Hyväntahtoisuus korreloivat positiivisesti kestävän kehityksen arvo-opetuksen kanssa. 

Tilastollisesti merkitsevä korrelaatio ei kuitenkaan vielä osoita, että korrelaatio olisi to-

dellisuudessa vaikutukseltaan merkityksellinen. Ainoat faktorit, joiden välistä korrelaa-

tiota voidaan pitää todellisuudessa vaikutukseltaan edes osittain merkityksellisenä, ovat 

Itsensä ylittäminen suhteessa ihmisiin-arvofaktori ja Kanssaihmisten hyvinvointi ja arvot 

opetuksessa-opetusfaktori. Tässäkin tapauksessa faktorit selittävät toistensa vaihtelusta n. 

10 prosenttia, joten suuri osa vaihtelusta selittyy täysin muilla tekijöillä. 

 

Huomionarvoista tutkimustuloksissa on, että vaikka Itsensä ylittäminen suhteessa luon-

toon-arvofaktori korreloi kestävän kehityksen arvo-opetuksen faktoreiden kanssa tilastol-

lisesti merkitsevästi, ei vaikutus ole käytännön tasolla kuitenkaan kovin merkittävä. Eri-

tyisesti luonnon hyvinvointia arvossaan pitävien opettajien opetuksessa ei siis nouse kes-

tävän kehityksen ekologisen ulottuvuuden tekijät juurikaan enemmän esille. Tämä voi 

viitata siihen, että nämä opettajat eivät halua tuoda omia näkemyksiään erityisesti esille 

ja pyrkivät pysyttelemään opetussuunnitelman määrittelemissä puitteissa. Arto O. Salo-

sen (2010, s. 54-55) mukaan arvot aktivoituvat mentaalisesti varsinkin sellaisissa valin-

tatilanteissa, joissa tuttujen rutiinien mukainen toimiminen ei ole mahdollista. Varsinkin 

yksittäisen opetussuunnitelman ollessa voimassa voi olla, että luokanopettajien ei tarvitse 

muokata omaa opetustaan ja pohtia, mitä uusia arvoja he opetuksessaan haluavat tuoda 

esiin. 

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto tarjoaa vielä paljon mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. 

Erityisen kiinnostavaa olisi tarkastella, onko mies- ja naisopettajien arvojen välillä mer-

kityksellistä eroa. Se tarjoaisi myös lisätietoa kysymykseen, siitä mihin suomalaisten luo-

kanopettajien arvostamat arvot pohjautuvat. Toinen näkökulma, joka tutkimusta tehdessä 

herätti mielenkiintoni, oli se, miten nuorten luokanopettajien kestävän kehityksen arvo-

opetus eroaa jo vanhempien luokanopettajien opettamista aiheista. Jonkinlaista eroa voisi 

olla havaittavissa tai ainakin taustat eri-ikäisillä opettajilla eroavat, koska vastavalmistu-

neet, nuoret opettajat ovat olleet peruskoulussa YK:n kestävän kehityksen kasvatuksen 

vuosikymmenen aikana. Tätä kautta kestävä kehitys on heille huomattavasti tutumpi kä-

site kuin opettajille, joiden peruskouluaikoina kyseistä käsitettä ei käytetty vielä edes po-

liittisessa keskustelussa. 
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9 Liitteet 

 

 

Liite 1. Arvomuuttujien kommunaliteetti. 

 

Arvomuuttuja 

 

    Alkuperäinen           Eroteltu 

Hyväntahtoisuus ,413 ,430 

Itseohjautuvuus ,356 ,290 

Hedonismi ,521 ,999 

Universalismi, luonto ,498 ,938 

Turvallisuus ,340 ,410 

Yhdenmukaisuus ,357 ,355 

Universalismi, humanismi ,411 ,474 

Perinteet ,208 ,109 

Universalismi, humanismi ,350 ,397 

Valta ,390 ,422 

Virikkeisyys ,441 ,519 

Virikkeisyys ,440 ,625 

Perinteet ,248 ,210 

Yhdenmukaisuus ,430 1,000 

Itseohjautuvuus ,250 ,245 

Hedonismi ,527 ,536 

Hyväntahtoisuus ,391 ,418 

Suoriutuminen ,665 ,899 

Suoriutuminen ,642 ,665 

Universalismi, luonto ,507 ,493 

Valta ,409 ,433 

Turvallisuus ,402 ,483 

Erottelumenetelmä: Maximum Likelihood. 
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Liite 2. Arvot-osion faktoreiden ominaisarvotaulukko. 

Faktorimäärä Ominaisarvo 

Faktorien selittävyys muuttujien 

varianssista (%) 

Faktorien kumulatiivinen selittä-

vyys muuttujien varianssista (%) 

1 3,628 16,490 16,490 

2 3,315 15,069 31,559 

3 2,542 11,554 43,113 

4 1,506 6,847 49,960 

5 1,174 5,339 55,298 

6 1,110 5,046 60,345 

7 1,030 4,681 65,026 

8 ,909 4,132 69,158 

9 ,848 3,856 73,014 

10 ,710 3,227 76,241 

11 ,645 2,932 79,173 

12 ,623 2,833 82,006 

13 ,595 2,703 84,708 

14 ,540 2,453 87,161 

15 ,515 2,339 89,500 

16 ,451 2,052 91,552 

17 ,417 1,897 93,449 

18 ,371 1,688 95,137 

19 ,316 1,434 96,572 

20 ,288 1,309 97,881 

21 ,274 1,243 99,124 

22 ,193 ,876 100,000 
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Liite 3. Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa -muuttujien kom-

munaliteetti. 

 

Muuttuja 

 

    Alkuperäinen           Eroteltu 

Luonnon itseisarvo ,506 ,436 

Luonnon hyötykäyttöä korostavat arvot ,431 ,336 

Ihmisarvo ,600 ,702 

Ihmisten välinen tasa-arvo ,556 ,682 

Kuluttajan ympäristövastuu ,565 ,562 

Yritysten ympäristövastuu ,553 ,515 

Yksilön vastuu elinympäristön tilasta ,632 ,672 

Yhteisöllinen vastuu elinympäristön tilasta ,653 ,656 

Yksilön yhteiskunnallinen vastuu kestävän kehityksen toteu-

tumisesta 
,629 ,603 

Yhteisöllinen vastuu kestävän kehityksen toteutumisesta ,703 ,690 

Elintarvikkeiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät eettiset 

kysymykset 
,574 ,423 

Kulutustavaroiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät eettiset 

kysymykset 
,591 ,444 

Yksilön vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista ,604 ,357 

Yhteisöllinen vastuu kanssaihmisten hyvinvoinnista ,639 ,390 

Ympäristömuutosten aiheuttamat haasteet ihmisten hyvin-

voinnille (esim. ympäristöpakolaisuus, konfliktit, nälkä) 
,588 ,504 

Ympäristömuutosten aiheuttamat haasteet taloudelle (esim. 

talouden toiminnan taantuminen, köyhyys) 
,674 ,633 

Ihmistoiminnan aiheuttamat haasteet ympäristön tilalle 

(esim. ilmastonmuutos) 
,534 ,458 

Ihmistoiminnan aiheuttamat haasteet talouden vakaudelle 

(esim. konfliktit, sodat, pörssiromahdus) 
,629 ,657 

Talouskasvun aiheuttamat haasteet ympäristön tilalle (esim. 

luonnonvarojen ehtyminen) 
,662 ,646 

Talouskasvun aiheuttamat haasteet ihmisten hyvinvoinnille 

(esim. aineellisen hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen) 
,751 ,762 

Ekologisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena ,672 ,632 

Sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena ,741 ,791 

Kulttuurisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena ,779 ,845 

Taloudellisesti kestävä kehitys tulevaisuuden haasteena ,784 ,805 

Erottelumenetelmä: Maximum Likelihood. 
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Liite 4. Arvojen ja vastuukysymysten käsittely omassa opetuksessa-osion faktoreiden 

ominaisarvotaulukko. 

 

 

 

Faktorimäärä Ominaisarvo 

Faktorien selittävyys 

muuttujien varianssista 

(%) 

Faktorien kumulatiivinen selittä-

vyys muuttujien varianssista (%) 

1 11,256 46,901 46,901 

2 2,278 9,490 56,391 

3 1,233 5,139 61,531 

4 1,187 4,948 66,478 

5 ,946 3,944 70,422 

6 ,798 3,323 73,745 

7 ,688 2,868 76,613 

8 ,666 2,774 79,388 

9 ,574 2,393 81,780 

10 ,507 2,111 83,892 

11 ,453 1,886 85,777 

12 ,432 1,802 87,579 

13 ,360 1,500 89,079 

14 ,342 1,424 90,502 

15 ,310 1,292 91,794 

16 ,286 1,193 92,987 

17 ,277 1,153 94,140 

18 ,252 1,051 95,192 

19 ,247 1,031 96,222 

20 ,229 ,953 97,176 

21 ,204 ,851 98,027 

22 ,179 ,744 98,771 

23 ,155 ,644 99,415 

24 ,140 ,585 100,000 


