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Tiivistelmä 

 
Tutkimuksen kohteena olivat opettajien ja opiskelijoiden näkemykset ihmisoikeuksista ja ihmis-
oikeuskasvatuksesta lukiossa: miten ihmisoikeudet ja ihmisoikeuskasvatus opettajien ja opiskeli-
joiden näkemysten mukaan toteutuvat lukiossa ja miten ihmisoikeuskasvatuselementit ovat esillä 
eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa. Tämän lisäksi tarkastelin opiskelijoiden ja opettajien 
tapaa puhua ulkomaalaisista ja maahanmuuttajista. Tutkimuksen teoreettisessa osassa selvitin 
ihmisoikeuskasvatuksen muotoutumista, lähikäsitteitä ja lukion opetussuunnitelmia ihmisoikeus-
kasvatuksen näkökulmasta. Empiirisessä osassa tutkin ihmisoikeuskasvatusta yhdessä eteläsuo-
malaisessa lukiossa. Haastatteluihin osallistui 28 opiskelijaa ja 18 opettajaa. Tutkimusmenetel-
mänä käytin teemahaastatteluja sekä niiden kvalitatiivista aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysia. 

Ihmisoikeuskasvatuksen toteutumisessa oli puutteita, eivätkä ihmisoikeuskasvatukselle 
YK:n ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä asiakirjoissa asetetut tavoitteet (esim. YK 1989; YK 
1996; YK 1997) täyttyneet. Ihmisoikeuskasvatus-käsite oli opiskelijoille ja opettajille outo, ja 
ihmisoikeuksiin liittyvissä tiedoissa oli puutteita. Sananvapaus oli ihmisoikeuksista tunnetuin. 
Sen sijaan opiskelijat eivät tunteneet hyvin ihmisoikeuksiin liittyviä asiakirjoja ja järjestöjä. 
Yhtäältä ihmisoikeuksia pidettiin siis outoina ja vaikeina asioina, toisaalta taas itsestään selvinä. 
Ihmisoikeusongelmien nähtiin kuuluvan ”jonnekin muualle” kuin kyseiseen lukioon tai Suo-
meen. Erilaisuuden kohtaamiseen ja kunnioittamiseen liittyvissä taidoissa oli puutteita, ja opiske-
lijoilla myös ennakkoluuloja ja jopa rasismia. Ihmisoikeuksiin erityisesti liittyviä materiaaleja oli 
käytetty opetuksessa niukasti tai ei ollenkaan. Sinänsä ihmisoikeudet toteutuivat kuitenkin 
lukiossa kohtuullisen hyvin. Esimerkiksi tasa-arvon koettiin toteutuvan hyvin niin opiskelijoiden 
kuin opettajienkin keskuudessa. Opettajat pyrkivät kasvatustyössään ihmisoikeuksien kunnioit-
tamiseen. 

Sekä opiskelijat että opettajat liittivät ihmisoikeuskasvatuksen erityisesti uskontoon, histori-
aan ja yhteiskuntaoppiin tai johonkin tai joihinkin näistä kolmesta oppiaineesta. Ihmisarvoa 
käsiteltiin erityisesti uskonnossa ja ihmisoikeuksien historiaan liittyviä asioita erityisesti histori-
assa. Opettajat olivat ihmisoikeuskasvattajia siinä mielessä, että he pyrkivät noudattamaan 
ihmisoikeuksien periaatteita työssään ja kunnioittamaan jokaisen ihmisarvoa. Erityinen ihmisoi-
keuskasvattajan rooli nähtiin kuitenkin jonkun muun opettajan tai koulun ulkopuolisen asiantun-
tijan asiana. Ihmisoikeuskasvatus ei ollut opettajille tietoinen osa kasvatustyötä, eikä sen nähty 



kumpuavan sen enempää opetussuunnitelman kuin kansainvälisten asiakirjojen velvoitteista. 
Ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii ihmisoikeuskasvatusta, ja ihmisoikeuksien tulevaisuuden 
kannalta on tärkeää, että ihmisoikeuskasvatukselle asetetut tavoitteet toteutetaan. 
 

 

Avainsanat: ihmisoikeuskasvatus, ihmisoikeudet, lukio, teemahaastattelut, opiskelijat, opettajat 
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Abstract 
 
This study focused on conceptions of human rights and human rights education (HRE) among 
students and teachers. I examined how human rights and HRE are understood by the students 
and teachers in one general upper secondary school located in southern Finland. I also examined 
teacher and student discourses about foreigners and immigrants. In the theoretical part of the 
study I dealt with the history of human rights, the different emphases in HRE and how HRE is 
handled within the curriculum of upper secondary schools in Finland. In the empirical part of the 
study I examined HRE in one particular general upper secondary school located in southern 
Finland where I carried out 28 student interviews and 18 teacher interviews. The study is based 
on qualitative theme interviews, which I analysed using qualitative content analysis. 

The aims of HRE as specified in UN documents on education seem not to have been ac-
hieved in the Finnish context. The students’ knowledge of human rights seemed weak and very 
limited. Few teachers were familiar with the concept of “human rights education”. The concept 
of human rights was also unclear to many of the students. Freedom of speech was the most well-
known and the most often cited human right mentioned in the interviews. Students were not well 
acquainted with the different human rights instruments or the organisations dealing with human 
rights. In a way, human rights were both familiar and strange to the students. In the interviews 
human rights problems were often considered someone else’s problem in some other country. 
Materials related to HRE were used very little in the school or not at all. Yet human rights 
seemed to be very well implemented in the institution. The upper secondary school studied here 
does not seem to have substantial problems with equality among either the teachers or the stu-
dents. 

The teachers and students connected HRE especially with religious education, history and 
social studies. Human dignity is mostly dealt with in religious education, while matters concern-
ing the history of human rights are mostly dealt with in history classes. Teachers appear to be 
human rights educators in the sense that they try to follow human rights principles in their daily 
work and respect the human dignity of everyone. The special role of a human rights educator 
was usually assigned to someone else – a teacher or an expert outside the school. HRE was not 
an intentional or conscious part of teachers´ educational work and was not seen either as belong-
ing to the curriculum or as an obligation prescribed by international documents. There is a need 
to strengthen the presence of HRE in teacher education. HRE plays an important role in creating 



 

a culture of human rights. It is important to implement HRE so that the international aims for 
HRE will be fulfilled. 
 

 

Keywords: human rights education, general upper secondary school, qualitative theme inter-
views, students, teachers 
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”1. Sopimusvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä: 
a) lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksi-

en mahdollisimman täyteen kehittämiseen; 
b) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä Yhdistyneiden kansakuntien perus-

kirjan periaatteiden kunnioittamisen kehittämiseen; 
c) kunnioituksen edistämiseen lapsen vanhempia, omaa sivistyksellistä identi-

teettiä, kieltä ja arvoja, lapsen asuin- ja synnyinmaan kansallisia arvoja sekä 
hänen omastaan poikkeavia kulttuureita kohtaan; 

d) lapsen valmistamiseen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa 
ymmärryksen, rauhan, suvaitsevaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
kaikkien kansakuntien, etnisten, kansallisten ja uskonnollisten ryhmien sekä 
alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden välisen ystävyyden hengessä; 

e) kunnioituksen edistämiseen elinympäristöä kohtaan.” (YK 1989, artikla 29) 
 

”T: Tuleeks sulle mieleen joitakin asioita mitkä on ihmisoikeuksia? 
 O: Ihmisoikeuksia … no ei. Ne on niin vaikeita kysymyksiä.” (H11) 
 





Ihmisoikeuskasvatus lukiossa – outoa ja itsestään selvää 1 

 

 
1 Ihmisoikeuskasvatus 

 
1.1 Johdanto 
 
Tutkimukseni kohteena on lukion ihmisoikeuskasvatus opiskelijoiden ja 
opettajien näkökulmasta. Ihmisoikeuskasvatus on kansainvälisesti merkitys-
tään lisäävä mutta Suomessa melko vähän tutkittu kasvatuksen alue. Sillä 
tarkoitetaan kasvatusta ihmisoikeuksien ymmärtämiseen, kunnioittamiseen ja 
toimintaan niiden turvaamisen puolesta. Tämän kasvatusalueen tärkeys on 
tunnustettu monissa Yhdistyneiden kansakuntien1 (YK) ja esimerkiksi Eu-
roopan neuvoston (EN) kansainvälisissä asiakirjoissa. Osa näistä asiakirjoista 
on luonteeltaan julistuksia tai suosituksia, joilla ei ole varsinaista oikeudelli-
sesti velvoittavaa luonnetta, osa varsinaisia juridisesti sitovia sopimuksia. 
Ihmisoikeuksiin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ratifioineilla valtioilla, 
myös Suomella, voidaan katsoa olevan näihin asiakirjoihin perustuva velvol-
lisuus ihmisoikeuskasvatukseen. Ihmisoikeuskasvatuksen kannalta tärkeitä 
asiakirjoja käsitellään tarkemmin alaluvuissa 1.3 ja 1.4. Voidaan perustellusti 
kysyä, miten tämä Suomessa yleisesti hyväksytty ihmisoikeuksien eetos2 ja 
kansainvälisiin sopimuksiin perustuva velvoite ihmisoikeuskasvatukseen 
näkyy koulujärjestelmän käytännön tasolla. Johdantoluvun tarkoituksena on 
perustella tutkimuksen ajankohtaisuus ja esitellä lyhyesti tutkimuskontekstia, 
johon seuraavissa luvuissa tutustutaan tarkemmin. 

Ihmisoikeuksien nähdään olevan kaikille ihmisille yhtäläisesti kuuluvia 
perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka ovat luonteeltaan sekä yleisiä että luovut-
tamattomia. Perustavanlaatuisuus tarkoittaa sitä, että ihmisoikeudet ovat 
erityisen tärkeitä oikeuksia. Luovuttamattomuus tarkoittaa puolestaan sitä, 
että ne kuuluvat jokaiselle ihmiselle hänen ihmisyytensä perusteella, eikä 
niitä voida ottaa häneltä pois. Ihmisoikeuksia käsitellään tarkemmin alalu-
vussa 1.2.  

Ihmisoikeuksien perusasiakirjana pidetään Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta vuodelta 1948. Myöhemmin 
hyväksytyt kansainväliset ja alueelliset ihmisoikeussopimukset nojaavat 
pitkälti tämän julistuksen periaatteisiin. (Ks. tarkemmin lukua 1.2.1. ja esim. 

                                                             
 

1 Lähteissä käytetään vaihtelevasti myös muotoa Yhdistyneet Kansakunnat. 
2 Eetoksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa eettistä pohjaa, arvoperusteista katsomustapaa. 

Eetos-sana on antiikin kreikasta peräisin oleva termi (ethos), jolla tarkoitettiin lähinnä va-
kiintunutta (asuin) paikkaa, tapaa, yleistä tai moraalista mielenlaatua. ”Ethos”-sana on myös 
etiikka-sanan juurena. (Eetoksesta ks. esim. Solasaari 2003, 86–87.) 
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Eide 1988, 35; Sakslin 1994, 77–79; Ojanen 2003, 6–12; 90–91; ks. itse asia-
kirjoja YK 1948; YK 1966a & b.)  

Ihmisoikeudet ja ihmisoikeuskeskustelu ovat tulleet entistä keskeisem-
miksi asioiksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ihmisoikeusilmiö ja sii-
hen liittyvä keskustelu on suomalaisessa yhteiskunnassa myös laajentunut ja 
siirtynyt yhteiskunnalliseen keskiöön (Halme 2008, 26–62). Ihmisoikeusil-
miön valtava laajeneminen ja lukuisten ihmisoikeusasiakirjojen syntyminen 
YK:n ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisen jälkeen on maailmanlaajuinen 
ilmiö (Suarez & Ramirez 2004; Halme 2008, 49–62; ks. myös esim. Nickel 
1987, xi). Erityisesti viime vuosikymmenet ovat olleet merkittäviä tässä kehi-
tyksessä. Tähän liittyen on myös puhuttu 1900-luvun jälkipuoliskosta ”oike-
uksien aikana”, ”The Age of Rights”. (Henkin 1990; Halme 2008, 30.)  

Ihmisoikeuksia korostetaan kasvatuksen perustavina arvoina opetussuun-
nitelmien perusteissa (ks. esim. LOPS 2003, 12; POPS 2004, 14). Tutkimuk-
seni kohteena olevassa lukiokoulutuksessa ihmisoikeudet mainitaan opetuk-
sen lähtökohtana valtioneuvoston asetuksessa ja valtakunnallisissa opetus-
suunnitelman perusteissa (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta [955/2002]; LOPS 2003, 12): 

”3§ Opetuksen tavoitteet 

Lähtökohtana opetuksessa on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. … Ta-
voitteena on, että opiskelija oppii edistämään yhdessä muiden kanssa ihmisoike-
uksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä.” (Valtioneuvoston asetus 
lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta [955/2002].) 

 
Suomalainen yhteiskunta on kansainvälistynyt ja moniarvoistunut vähitellen. 
Ulkomailta muuttaneiden määrä on ollut ja on kansainvälisesti vertailtuna 
edelleen suhteellisen vähäinen, mutta se on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien.3 
Tarve suvaitsevaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen on moniar-
voisessa yhteiskunnassa lisääntynyt. Ihmisoikeuksien hengessä on esitetty 
myös se, että kaikkia tapoja ei tarvitse suvaitsevaisuuden nimissäkään hyväk-
syä (ks. esim. Opetusministeriö 2006, 49–50). New Yorkissa 11.9.2001 ta-
pahtunut terrori-isku ja sitä seuranneet tapahtumat ovat tuoneet omat haas-
teensa ihmisoikeuksien toteutumiselle (Gareis & Varwick 2005, 176–177; 
OHCHR 2008; Toivanen 2010). Asenteet esimerkiksi muslimeja kohtaan 
ovat kiristyneet monessa maassa. Terrorisminvastaisen sodan nimissä on 

                                                             
 

3 Maahanmuuttajien määrästä ja yhteiskunnan moniarvoistumisesta ks. myös esim. Jaakkola 
2000/2006, 28–29; Virrankoski 2001, 34–35; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 
16–24; Opetusministeriö 2006, 31–32; Rastas 2007, 137; Mähönen 2011, 13. 
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myös oltu valmiita tinkimään esimerkiksi ihmisoikeuksien ehdottomuudesta. 
Tämä asettaa haasteita myös ihmisoikeus- ja globaalikasvatukselle niin kan-
sainvälisesti kuin paikallisestikin (ks. myös esim. Opetusministeriö 2006, 49–
50; Sieckelinck 2007; OHCHR 2008; Scheinin 2008, 66; Valtioneuvoston 
selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009; Osler & Starkey 2010, 85).  

Ihmisoikeuksien toteutuminen käytännössä edellyttää tarpeeksi korkeaa 
ihmisoikeustietoisuutta ja ihmisoikeuskasvatuksella on tärkeä tehtävä ihmis-
oikeuksien toteutumisen kannalta (Helminen & Lång 1988, 7–8; YK 1993a).4 
Monikulttuurisessa yhteiskunnassamme on entistä tärkeämpää löytää ihmisiä 
yhdistäviä arvoja. Ihmisoikeuskasvatus omalta osaltaan pyrkii juuri tähän 
päämäärään. (Suomen Unesco-toimikunta 1998, 4.) Ihmisoikeuksien voidaan 
katsoa soveltuvan suomalaisessa yhteiskunnassa yhteiseksi arvopohjaksi 
niihin kohdistuneesta kritiikistäkin huolimatta (ks. myös tämän tutkimuksen 
näkökulmaa ihmisoikeuksien universaalisuuteen ja kulttuurirelativistiseen 
kritiikkiin alaluvussa 1.2). Ihmisoikeuskasvatuksella on myös tärkeä tehtävä 
rauhantyön edistämisessä. Esimerkiksi Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjär-
jestö (ETYJ) on korostanut ihmisoikeuskasvatuksen merkitystä rauhan ja 
vakauden lisäämisessä. Ihmisoikeuskasvatuksen ja globalisaation suhde on 
monimutkainen. Voidaan kuitenkin todeta, että ihmisoikeuskasvatuksella on 
erittäin tärkeä merkitys globalisoituvassa maailmassa ja globalisaation mah-
dollisten negatiivisten vaikutusten vähentämisessä. (Toivanen 2004, 92–103; 
Suarez & Ramirez 2004, 1–3; Toivanen 2007, 35; Osler & Starkey 2010, 43–
57; 71–84.Tarkemmin ETYJ:n ihmisoikeusulottuvuudesta ks. esim. Martín 
Estébanez 1999, 329–350.) Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteet mainitaan jo 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa:  

”Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen ja ih-
misoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edis-
tää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaik-
kien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kan-
sakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.” (YK 1948, artikla 26)  

 
Yhtenä kimmokkeena tutkimukselleni toimi myös YK:n ihmisoikeuskasva-
tuksen vuosikymmen (1995–2004), jonka tavoitteena oli kannustaa kaikkia 
yhteiskunnan tahoja toimimaan yhdessä ihmisoikeuksien tunnetuksi tekemi-
seksi ja ihmisoikeuskasvatuksen edistämiseksi (YK 1996; YK 1997; Morsink 
1999, 325; Schmidt 1999, 174). Tälle vuosikymmenelle asetettu tavoitteisto 

                                                             
 

4 Ihmisoikeuskasvatuksen roolista ihmisoikeuksien edistäjänä ks. myös esim. Suomen Unesco 
toimikunta 1997; Gramsci 1971/1989, 5–43; Osler & Starkey 1996, 1–47, 170–172; Sy-
monides 1998b, 11.  
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sai vuodesta 2005 lähtien jatkoa YK:n ihmisoikeuskasvatuksen toiminta-
suunnitelmasta ja ihmisoikeuskasvatuksen maailmanlaajuisesta ohjelmasta 
(OHCHR & Unesco 2006). Väitöstutkimukseni edetessä ja erityisesti empii-
ristä tutkimusaineistoa kerätessä vakuutuin entistä enemmän ihmisoikeuskas-
vatukseen liittyvän tutkimuksen tärkeydestä. Myös esimerkiksi Jokelassa 
vuonna 2007 ja Kauhajoella vuonna 2008 tapahtuneet traagiset kouluampu-
miset (ks. esim. Hoikkala & Suurpää 2008; Hakala 2009; Hoikkala & Suur-
pää 2009) herättivät pohdintoja ennaltaehkäisevästä kasvatustyöstä ja arvo-
kasvatuksen tarpeesta kouluissa (ks. esim. Hirvonen 2007; Kananen & Wall-
gren 2008; Purjo 2008). Samoin ihmisarvon ja ihmisoikeuksien opettamisen 
tärkeyttä korostettiin yleisessä keskustelussa esimerkiksi Helsingissä vuonna 
2009 tapahtuneen koulutytön pahoinpitelyn jälkeen, jota kymmenet nuoret 
kerääntyivät seuraamaan sivusta (Karismo 2009; Kuusisto 2009). Keskuste-
lussa pohdittiin esimerkiksi ympärille kerääntyneiden nuorten puuttumatto-
muutta asiaan ja nuorten, koulumaailman ja yhteiskunnan mahdollisesti ko-
ventuneita arvoja (ks. esim. Kuokkanen 2009; Kuusisto 2009; Passi 2009). 

Näissä yhteyksissä yleisessä keskustelussa usein mainitut kasvatustavoit-
teet, esimerkiksi toisen ihmisarvon kunnioittaminen, ovat keskeisiä juuri 
ihmisoikeuskasvatuksessa. Mielipidekeskustelussa on myös esitetty huoli 
siitä, että opettajien ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus on riittämätöntä (Haka-
lehto-Wainio 2010). Tässä tutkimuksessa tarkastelen erityisesti lukion ihmis-
oikeuskasvatusta. Kasvatus on sosiaalinen vuorovaikutusprosessi, jonka ta-
voitteet ja sisällöt heijastavat sitä, mitä yhteiskunnassa pidetään tärkeänä ja 
arvokkaana (Leino & Leino 1995, 13; Launonen & Pulkkinen 2004, 13–26).5 
Sen tehtävänä on luoda edellytyksiä kasvatettavan itsetietoisuuden kehittymi-
selle, itseksi tulemiselle sekä vastuun- ja oikeudentunnon heräämiselle (Värri 
2000, 26–29).  

Tutkin ihmisoikeuskasvatusta ja sen ulottuvuuksia eräässä eteläsuomalai-
sessa lukiossa, ja tutkimustehtäväni voidaan tiivistää seuraaviksi tutkimusky-
symyksiksi: Millaisia näkemyksiä opettajilla ja opiskelijoilla on ihmisoikeuk-

                                                             
 

5 Kasvatus on monitulkintainen, vaikeasti määriteltävä ja laaja käsite, jota voidaan tarkastella 
eri tavoin eri tieteiden näkökulmista (kasvatus-käsitteen erilaisista määritelmistä ks. esim. 
Hilpelä 1987, 152–174; Hirsjärvi & Huttunen 1995; Leino & Leino 1995, 7–14; Värri 2000, 
21–38; Vesikansa 2009). Sitä on määritelty esimerkiksi laajasta näkökulmasta, antropologi-
sesti, liittämällä kasvatus ihmislajin kehitykseen ja ihmisen kehitykseen kulttuuriolentona 
(Hilpelä 1987, 152–174), sosiologisesta näkökulmasta sosialisaationa siihen kulttuuriin ja 
sosiaaliseen ympäristöön, jossa ihminen elää tai suppeammin tavoitteisena ja vuorovaiku-
tuksellisena toimintana, jolla pyritään ohjaamaan kasvatettavan persoonallisuuden kehitystä. 
(Antikainen 1998, 12–17.) Kasvatus jaetaan usein formaaliin (muodolliseen), koulutusjärjes-
telmän puitteissa tapahtuvaan kasvatukseen ja epäformaaliin (ei-muodolliseen) kasvatukseen 
(ks. esim. Leino & Leino 1995, 7–8).  
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sista ja ihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa? Miten ihmisoikeuskasvatus ym-
märretään lukiossa? Miten ihmisoikeuskasvatus opettajien ja opiskelijoiden 
näkemysten mukaan tulee esille kyseisessä lukiossa? Käsittelen tutkimusky-
symyksiä tarkemmin luvussa 2.1. Tutkimuksen teoreettisessa osassa selvitän 
ihmisoikeuksien historiaa, ihmisoikeuskasvatuksen erilaisia painotuksia sekä 
ihmisoikeuskasvatusta lukion opetussuunnitelmissa. Empiirisessä tutkimus-
osassa tutkin ihmisoikeuskasvatusta valitsemassani lukiossa. Rajoittumalla 
yhteen lukioon voin tutkia mahdollisimman kattavasti opiskelijoiden ja opet-
tajien näkemyksiä tässä lukiossa. Lukiolaisten ja heidän opettajiensa näke-
mysten tutkiminen kiinnostaa siksi, että lukio jää monesti perusopetuksen 
käsittelyn varjoon tutkimuksissa ja erilaisissa selvityksissä, koska usein halu-
taan keskittyä kaikille yhteisen koulutuksen kysymyksiin (ks. esim. Mylly-
mäki 2004). Henkilökohtaista kiinnostustani asiaan lisää se, että olen tausta-
koulutukseltani lukion opettaja. Tutkimuksen kasvatuksellisen ja tutkimuk-
sellisen eetoksen muodostaa YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julis-
tus ja ihmisoikeusajattelu ihmisoikeuskasvatuksen kannalta keskeisissä YK:n 
asiakirjoissa (ks. esim. YK 1948; YK 1999). Näkemystäni ihmisoikeuskasva-
tuksen kannalta keskeisistä asiakirjoista tämän tutkimuksen kontekstissa 
käsitellään tarkemmin alaluvussa 1.3, erityisesti alaluvussa 1.3.1. 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusmenetelmällisiä ky-
symyksiä käsittelen tämän tutkimuksen 2. luvussa. Tutkimukseni tieteenfilo-
sofista taustaa käsitellään tarkemmin alaluvussa 2.2.2. Tutkimusaineisto 
koostuu opiskelijoiden ja opettajien haastatteluista. Tutkimusmenetelmänä 
käytän teemahaastatteluja ja kvalitatiivista aineistolähtöistä sekä teoriaohjaa-
vaa sisällön analyysia. Jotta voin vastata tutkimuskysymykseen, tarkastelen 
seuraavissa alaluvuissa ihmisoikeuksien muotoutumista, ihmisoikeuskasva-
tusta ja sen tavoitteita sekä suomalaista lukiokontekstia. Lukujen tarkoitukse-
na on esitellä ihmisoikeudet, ihmisoikeuskasvatus ja se konteksti, jossa tut-
kimukseni toteutetaan. Pyrin tuomaan esiin tämän tutkimuksen kannalta 
olennaiset asiat ihmisoikeuskasvatukseen liittyen.  

Tutkimukseni teoreettiset taustaluvut ovat tietyiltä osin laajoja, johtuen 
esimerkiksi siitä, että Suomessa ei ole juurikaan tehty ihmisoikeuskasvatuk-
seen liittyviä laajoja tutkimuksia. Tarkoitukseni on myös luoda suomenkieli-
nen yleisesitys ihmisoikeuskasvatuksesta suomalaisessa kontekstissa. Alalu-
vussa 1.2 käsittelen ihmisoikeuksien historiaa, muotoutumista ja erityisesti 
lasten oikeuksia. Tämän jälkeen alaluvussa 1.3 ja sen alaluvuissa tarkastelen 
ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita, muotoutumista ja lähikäsitteitä. Alalu-
vussa 1.4 ja sen alaluvuissa tarkastelen suomalaista ihmisoikeuskasvatusta 
(alaluku 1.4.1), ihmisoikeuskasvatusta nuoruuden kontekstissa (alaluku 1.4.2) 
sekä lukiokoulutusta ja lukion opetussuunnitelman perusteita ihmisoikeus-
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kasvatuksen näkökulmasta (alaluku 1.4.3). Olen sijoittanut suluissa ja alaviit-
teissä olevat lähdetiedot aikajärjestykseen, jotta eri lähteiden välinen ajallinen 
suhde hahmottuisi jo tekstissä selkeämmin. Tutkimuksessa käytetyt lyhenteet 
on selitetty liitteessä 12. 

 
 

1.2 Ihmisoikeudet 
 
Tarkastelen seuraavaksi ihmisoikeuksia, niiden muotoutumista ja lapsen 
oikeuksien näkökulmaa. Samalla luon sitä kontekstia, josta käsin tutkijana 
olen tutkimuskohdettani lähestynyt. Ihmisoikeuksien esittelyssä otetaan 
huomioon tämän tutkimuksen painopiste siten, että en esittele vaihtoehtoisia 
näkökulmia ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskeskusteluun muuten kuin viit-
taamalla lisäkirjallisuuteen. Alaluvussa 1.2.1 luon katsauksen ihmisoikeuksi-
en historiaan ja keskeisten asiakirjojen syntymiseen. Alaluvun 1.2.1 kuvio 1 
kuvaa ihmisoikeus-käsitteen ulottuvuuksia ja tämän tutkimuksen lähtökohtia. 
Kuvio 2 käsittelee ihmisoikeuksien kehittymistä juridisiksi sopimuksiksi. 
Alaluvussa 1.2.2 lähestyn ihmisoikeuksien käsitettä ihmisoikeuksien ryhmit-
telyn näkökulmasta, ja alaluvussa 1.2.3 tarkastelen lapsen oikeuksia.  

Ihmisoikeus-käsitteellä on vahvat aatehistorialliset ja moraalifilosofiset 
kiinnekohdat, eikä sitä voida näin määritellä pelkästään muodollis-juridisesti 
(Scheinin 2002a, 2; Ojanen 2003, 3–12). Ihmisoikeuksien käsitteellä tarkoite-
taan nykyisin lähinnä niitä oikeuksia, jotka on turvattu yleismaailmallisissa 
tai alueellisissa ihmisoikeussopimuksissa. Sopimusvaltiot sitoutuvat turvaa-
maan tietyt oikeudet omille kansalaisilleen ja myös muille alueellaan oleville 
ihmisille. Ihmisoikeudet määrittyvät perinteisesti erityisesti valtion ja sen 
kansalaisten ja muiden sen alueella olevien ihmisten suhteesta. (Nieminen 
1988, 11–23; tarkemmin ihmisoikeusasiakirjojen luonteesta ks. esim. Schei-
nin 2002a, 1–14 ja Scheinin 2002b, 15–19; Ojanen 2003, 3–12; 91–96.)  

Ihmisoikeuksien käsitteestä, luonteesta ja perusteista on kuitenkin erilai-
sia ja keskenään ristiriitaisia näkemyksiä (keskustelusta tarkemmin ks. esim. 
Gewirth 1982, 41–78; 218–233; Nickel 1987, 1–81; 171–179; Hallamaa 
2008, 64–66; Pirjola 2009). Ihmisoikeus-käsitettä voidaan tarkastella esimer-
kiksi niin juridisena, moraalisena kuin poliittisenakin käsitteenä (ks. kuvio 1), 
jolloin sen sisältö painottuu eri tavoin (ihmisoikeuksien eri tarkastelunäkö-
kulmista ks. esim. Piechowiak 1999, 3–24; Zajadło 1999, 15–24). Ihmisoike-
uksien käsitteen rajaaminen on ongelmallista, sillä ihmisoikeuksille on luon-
teenomaista jatkuva muutoksen ja kehityksen tila (Helminen & Lång 1988, 7; 
Nieminen 1988, 11–23; Pirjola 2009). 



Johdanto 7 

 

Ihmisoikeudet ovat muotoutuneet viime vuosisadan kuluessa kansainväli-
seksi myös juridisesti velvoittavaksi normikokoelmaksi (Drzewicki 1999, 
25–47). Juridisesti velvoittavat ihmisoikeudet voivat toimia yhteisenä oh-
jenuorana myös tilanteissa, joissa näkemykset ihmisoikeuksien alkuperästä ja 
luonteesta vaihtelevat. Filosofisesta näkökulmasta katsottuna juridisesti sito-
va ihmisoikeusnormisto ei kuitenkaan sinänsä saa aikaan ihmisoikeuksia, 
vaan normiston tehtävä on suojella niitä (Piechowiak 1999, 6). Ihmisoikeuk-
sien luonteesta on erilaisia näkemyksiä, mutta yleensä keskustelussa koroste-
taan ihmisoikeuksien universaalisuutta ja hylätään kulttuurirelativistinen 
ihmisoikeuskritiikki sekä näkemykset ihmisoikeuksista vain länsimaisen 
maailman tuotteina (Symonides 1998a, 24–28; Morsink 1999, x–35; Pirjola 
2004, 21–36; Orlin 2007, 5–21; ks. myös esim. Hallamaa 2008, 64–67; tar-
kemmin eri näkemyksistä ks. Gewirth 1982, 41–78; 218–233; Nickel 1987, 
1–81; 171–179). Koska tutkimukseni painopiste on lukion ihmisoikeuskasva-
tuksessa ja erityisesti opiskelijoiden ja opettajien näkemysten tutkimisessa 
koulun kasvatuskontekstissa, tarkastelen ihmisoikeuksia eksklusiivisesti 
suomalaisessa koulujärjestelmässä. En siksi esittele tässä yhteydessä tar-
kemmin vaihtoehtoisia näkökulmia ihmisoikeuskeskusteluun.6 Ihmisoikeus-
diskurssiin on liittynyt myös keskustelut siitä, missä määrin ihmisoikeudet 
ovat ainutlaatuisia ihmisten oikeuksia ja missä määrin perinteisesti ihmisille 
kuuluvia oikeuksia tulisi ulottaa myös eläimiin (ks. esim. McNeil 2008; Hal-
me 2008, 1). Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käsitellä näitä näkökulmia 
laajemmin. 

Ihmisoikeuksien käsite on vakiintunut käyttöön varsin myöhään, 1900-
luvulla toisen maailmansodan jälkeen, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmal-
lisen julistuksen myötä (Nickel 1987, 1–7; Scheinin 2002a, 1–2; Suksi 2006, 
19–20). Ihmisoikeusajattelun juuret ulottuvat historiassa kuitenkin varsin 
kauas (Broms 1976, 376–378; Eide 1988, 38; Nieminen 1988, 11–33; Ojanen 
2003, 88–91). Kaikki sivilisaatiot, uskonnot ja filosofiat, jotka ovat pitäneet 
ihmisyyttä arvona, ovat olleet osaltaan kehittämässä ajatusta ihmisoikeuksista 
sellaisina kuin ne nyt kansainvälisissä asiakirjoissa esiintyvät. Voidaan olet-
taa, että ihmisoikeuksia ei olisi voitu universaalisti edes hyväksyä yhteisiksi 
arvoiksi vailla yhtymäkohtia eri kulttuurien vuosisataisiin, jopa vuosituhanti-
siin perinteisiin. (Nieminen 1988, 11–33; Ray 1994, 17–18; Levin 2001, 7–

                                                             
 

6 Tarkemmin universalismi- ja relativismi-keskustelusta liittyen ihmisoikeuksiin ks. esim. 
Nickel 1987, 44–81; Stavenhagen 1995, 69–73; Symonides 1998a, 24–28; Morsink 1999, x–
35; 281–328; Scheinin 2002c; Pirjola 2004, 21–36; Orlin 2007; Halme 2008, 18–21; Pirjola 
2009.  
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8.) Ihmisoikeuksien yhdeksi keskeiseksi taustafilosofiaksi nimetään kuitenkin 
yleensä valistusfilosofia ja luonnonoikeudellinen ajattelu, vaikka monia ih-
misoikeuksien kehittymisen keskeisiä välivaiheita voidaankin erottaa jo en-
nen näiden kukoistuskautta (ks. myös esim. Eide 1988, 40; Morsink 1999, 
281–328; Ojanen 2003, 88–91). Toisaalta valistusfilosofisen ajattelun vaiku-
tusta ihmisoikeuksiin on mahdollisesti myös liioiteltu (Hallamaa 2008).

 
Kuvio 1. Ihmisoikeuskäsitteen ulottuvuuksia ja tämän tutkimuksen peruslähtökohdat. 
Mia Matilainen 

 
1.2.1 Asiakirjat 

Tarkastelen seuraavaksi prosessia, jonka myötä ideat ja käsitykset ihmisoike-
uksista muokattiin aktiivisesti kansainvälisiksi asiakirjoiksi. Havainnollistan 
ja tiivistän tätä prosessia kuviossa 2.  
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Ihmisoikeudet olivat aikoinaan ensiksi lähinnä tiettyihin yhteiskuntaluok-
kiin kuuluvien miesten oikeuksia (Nieminen 1988, 14–18; Suksi 2006, 17–
18).7 Ihmisoikeuksien muokkautuminen julistuksiksi ja asetuksiksi tapahtui 
aikanaan ensin Englannissa ja sitten Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Englannin 
Magna Charta vuodelta 1215 on usein ymmärretty ensimmäisenä askeleena 
ihmisoikeusasiakirjojen kehityksessä. (Ks. esim. Broms 1976, 376–378; 
Ojanen 2003, 88–89.)8 Myös Petition of Rights vuodelta 1628 ja Bill of 
Rights vuodelta 1689 ovat askeleita samassa kehitysprosessissa (Broms 1976, 
376–378; Ojanen 2003, 88–89). Uuden ajan alkuun asti ja erityisesti ennen 
1600-lukua julkisen vallan legitimiteetti perusteltiin ylhäältä alaspäin. Valta 
katsottiin annetun jumalalta kuninkaalle, joka sai oikeuden käyttää sitä ala-
maisiaan kohtaan. Tässä ajattelussa tapahtui muutos 1600-luvulla, ja julkisen 
vallan legitimiteettiä alettiin perustella alhaalta ylöspäin. Yksilön yhteiskun-
nallisten oikeuksien katsottiin olevan johdettavissa luonnonoikeudesta ja 
perustuvan yksilöiden rationaalisuuteen. (Ks. esim. Suksi 2006,17–18.)  

Luonnonoikeudella (lat. ius naturale) tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan 
on olemassa yleisiä, kulttuurista ja ihmisestä riippumattomia normeja. Luon-
nonoikeudellisen ajattelun kausi filosofiassa ajoittuu erityisesti 1600- ja 
1700-luvuille. Esimerkiksi Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rous-
seau sekä myöhemmin Immanuel Kant korostivat yhdenvertaisuutta ja yksi-
lön autonomiaa filosofioissaan. (Ks. esim. Korkman 2001, 1–14; Suksi 2006, 
17.) Esimerkiksi Locke (ks. tarkemmin Locke 1967 [1689]) kuvaa ihmistä, 
jolla on luonnollisia, synnynnäisiä ja luovuttamattomia oikeuksia, mutta 
tämän on oikeuksistaan huolimatta otettava myös muut ihmiset huomioon. 
On kuitenkin huomattava, että Locken mukaan kaikille kuuluvat oikeudet 
rajoittuivat niihin miehiin, joilla on omaisuutta. Naisilla ja köyhillä näitä 
oikeuksia ei tämän näkemyksen mukaan ollut, tai ainakaan niitä ei tuotu 
esille. (Russell 1997, 139; 144; 167–179.)9 Locken vaikutus näkyi esimerkik-

                                                             
 

7 Pohjois- Amerikan itsenäisyysjulistuksen englanninkielisessä tekstissä vuodelta 1776 sano-
taan: ”all men created equal…” (Ks. Declaration of Independence 1776/2010), jossa alkupe-
räisen tulkinnan mukaan ”man” tarkoitti varakasta valkoihoista miestä (Nieminen 1988, 14–
18). Ihmisoikeuksien käsite vakiintuikin aluksi muodossa ”miehen oikeudet” (rights of man, 
droits de l’homme) ja ”miehen ja kansalaisen oikeudet”. Ilmaisua ei voinut helposti laajentaa 
kattamaan naisten oikeudet, joten sen tilalle haluttiin ihmisoikeusajattelun kehittyessä suku-
puolineutraali käsite. Esimerkiksi englanninkielessä sukupuolineutraali ilmaisu ”human 
rights” vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen. (Scheinin 1998b, 6.) 

8 Magna Charta tarjosi suojaa hallitsijan mielivaltaa vastaan, mutta sitä voidaan pitää myös 
enemmän feodaaliyhteiskunnan oikeuksia kuin ihmisoikeuksia määrittelevänä asiakirjana 
(Nieminen 1988, 12). 

9 Erityisesti Locken ja Rousseaun ajatteluun sisältyi vahva perusoikeusulottuvuus, joka myö-
hemmin tulee näkyviin valtioiden perustuslaeissa (1700-luvun lopulta lähtien) ja kansainvä-
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si USA:n vuoden 1776 itsenäisyysjulistuksen muotoilussa: ihmisillä on luon-
nollisia oikeuksia, joita hallituksen tuli kunnioittaa (Suksi 2006, 17–18). 

Ranskan vallankumous vuonna 1789 johti myös eräänlaisen ihmisoikeus-
julistuksen hyväksymiseen (Déclaration de Droit de l’Homme et du Citoyen). 
Tämän ”Ihmisen ja kansalaisen oikeuksien julistuksen” mukaan jokainen, 
tarkoittaen vain mieshenkilöä, on syntynyt vapaana sekä oikeuksiltaan ja 
velvollisuuksiltaan tasa-arvoisena. (Suksi 2006, 17–18.) Vuoden 1789 julis-
tus, ja tämän jälkeisen kahden vuosisadan ajanjakson aikana esitetyt vaati-
mukset vapauksien puolesta laajensi sekä ihmisoikeuksina ymmärrettävien 
asioiden määrää että niiden piirissä olevien ihmisten määrää. Vuoden 1789 
julistus, samoin kuin Yhdysvaltain Bill of Rights vuodelta 1791, perustuivat 
näkemykseen vapaan yksilön suostumuksesta valtion valtaan. Samalla julis-
tukset heijastivat lähes sopimusluonteista suhdetta valtion ja yksilön välillä. 
Tämä periaate hyväksyttiin 1800-luvulla monissa itsenäisissä valtioissa. Ih-
misoikeuksien piiri laajeni vähitellen myös taloudellisiin ja sosiaalisiin oike-
uksiin. (Nieminen 1988, 14–17; Levin 2001, 18.) Ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen syntyneissä perustuslaeissa esimerkiksi Suomessa, Saksassa ja 
Virossa oli jo luonnollisena osana perusoikeusluettelo, johon sisältyi erilaisia 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia. Viron perustuslakiin sisältyi jo tällöin myös 
sosiaalisia ja vähemmistöjen oikeuksia. (Suksi 2006, 18.) 

Ensimmäiset kansainväliset sopimukset, jotka nähdään osana ihmisoike-
uksien kehitystä, liittyivät uskonnonvapauden hyväksymiseen ja orjuuden 
poistamiseen.10 Kuitenkaan ensimmäisen maailmansodan jälkeenkään ei 
kansainvälisellä tasolla voi puhua ihmisoikeuksista käsitteen nykyisessä 
merkityksessä. Kansainliiton vähemmistösuojamekanismit ja Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) perustaminen ovat kuitenkin välietappejna ihmisoikeuksi-
en kansainvälisen juridisen sääntelyn kehittymisessä. (Suksi 2006, 18; ks. 
Kansainliitosta ja ihmisoikeuksista esim. Broms 1976, 1–18, 377–378.)  

Edellä todettiin ihmisoikeuksien käsitteen vakiintuneen yleiseen käyttöön 
vasta 1900-luvulla. Tästä huolimatta ihmisoikeusasiakirjoiksi voidaan tulkita 

                                                                                                                                   
 
lisissä ihmisoikeuksissa (noin 1900-luvun puolesta välistä lähtien). Yhteinen piirre perusoi-
keusulottuvuudessa, perustuslaeissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa on yksilön 
autonomian määritteleminen suhteessa julkiseen valtaan. Karkeasti ilmaisten voidaan sanoa, 
että 1700-luvulta lähtien alettiin oikeusjärjestelmien sisällä tehdä ero perustuslain ja tavalli-
sen lain välille esimerkiksi Ruotsi-Suomessa, Amerikassa itsenäistyneissä Englannin siirto-
maissa ja Ranskassa. (Suksi 2006, 18.) 

10 Uskonnonvapauteen liittyen mainittakoon Westfalenin rauhansopimus vuodelta 1648 ja 
uskonnonvapauteen, juutalaisten kansalaisoikeuksiin ja orjuuden poistamiseen liittyen esim. 
vuosien 1814–1815 Wienin kongressi. 1800-luvun loppupuolella laadittiin monia kansainvä-
lisiä sopimuksia orjuuden kieltämiseksi. (Ks. tarkemmin esim. Broms 1976, 377; Nieminen 
1988, 18–19; Levin 2001, 18–22.) 
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myös sellaisia historiallisia asiakirjoja, jotka on kirjoitettu ennen ihmisoike-
uksien käsitteen vakiintumista. On erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä asiakirjat 
luetaan ihmisoikeuksien historiaan kuuluviksi tai ihmisoikeuksiin liittyviksi 
asiakirjoiksi. (Nieminen 1988, 11–14; ks. ja vrt. esim. Broms 1976, 377; 
Robertson 1997, 220–237; Suksi 2006, 17–20.)11 Asiantuntijoiden yksimieli-
syys tietyn asiakirjan liittymisestä ihmisoikeuksiin on yleensä sitä vähäisempi 
mitä vanhempi asiakirja on.  

Tärkein ajanjakso ihmisoikeuksien kehittymisen kannalta on kuitenkin 
1900-luku, erityisesti 1940-luku. Lukuisat ihmisoikeuksiin liittyvät kansain-
väliset yhteistyöyritykset huipentuivat toisen maailmansodan ikävien koke-
musten ja ihmisoikeusrikkomusten myötä lopulta Yhdistyneiden kansakunti-
en perustamiseen. (Nickel 1987, 1–7; Nieminen 1988, 18–19; Morsink 1999, 
36–91; Scheinin 2002b, 15; Suksi 2006, 18–20; YK:n perustamisesta ja ta-
voitteista tarkemmin ks. esim. YK 1945/2008; Broms 1976; Wolfrum 1995.) 
Perusoikeudet eivät kaikissa olosuhteissa ja valtioissa pystyneet riittävästi 
suojaamaan yksilöä. Perusoikeusajattelun myötä ymmärretyt yksilön oikeu-
det ja vapaudet tuotiin kansainväliselle tasolle kansojen välisessä kanssakäy-
misessä ja tämä nähtiin keinona nostaa yksilön arvoa. Ajattelu tuli esille jo 
toisen maailmansodan aikaan vuonna 1941 Atlantin julistuksessa. (Suksi 
2006, 18–20; tarkemmin Atlantin julistuksesta ks. esim. Broms 1976, 19.) 
Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynnit toisen maailmansodan jälkeen loivat 
määritelmän ”rikos ihmisyyttä vastaan”. Lisäksi ne loivat periaatteen, jonka 
mukaan ihmisyksilöllä voi olla kansainvälisestä oikeudesta johtuvia velvoi-
tuksia, joiden rikkomisesta seuraa rangaistus. Nürnbergin kolmentoista oi-
keudenkäynnin sarja oli toisen maailmansodan voittajavaltojen sopimuksen 
pohjalta perustettu ensimmäinen kansainvälinen sotarikostuomioistuin. Se 
tuomitsi kukistuneen Saksan johtajia sodan ja holokaustin takia ja sen pää-
töksillä oli suuri vaikutus kansainvälisen rikoslain ja ihmisoikeusajattelun 

                                                             
 

11 Esimerkiksi seuraavat jopa jo 1200-luvulta peräisin olevat asiakirjat on mainittu ihmisoike-
uksien historiaan kuuluvina asiakirjoina: 
- Magna Charta (1215) (Robertson 1997, 220–228) 
- Petition of Rights (Englanti, 1628/1627) (Broms 1976, 377) 
- Westfalenin rauhansopimus (1648) (Broms 1976, 377) 
- Habeas Corpus -julistus (1679) (Broms 1976, 377) 
- Bill of Rights (Englanti, 1689/1688) (Broms 1976, 377; Robertson 1997, 229–231) 
- Virginian valtiosäännön ihmisoikeusluettelo (Amerikka, 1776) (Broms 1976, 377) 
- Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien julistus (1789) (Broms 1976, 377; Robertson 

1997) 
- Perusoikeuksien luettelo eli “kymmenen ensimmäistä muutosta/lisäystä” (Bill of Rights 

and The Ten Original Amendments to the Constitution of the USA) (1791) (Broms 1976, 
377; Robertson 1997, 231–233) 
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kehittymiseen. (Rikoksista ihmisyyttä vastaan ks. Hannikainen 2002, 223–
264; vrt. Morsink 1999, 52–58.)  

Vuonna 1945 allekirjoitetussa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa 
ilmaistiin halu säästää tulevat sukupolvet sodalta, vakuutettiin uskoa ihmisar-
voon, ihmisoikeuksiin, miesten ja naisten yhdenvertaisuuteen sekä ilmaistiin 
tahto sosiaalisen edistykseen, korkeampaan elintasoon ja suurempien vapauk-
sien tavoitteluun. (YK 1945; Levin 2001, 17–21; Gareis & Varwick 2005, 1–
22.) YK:n peruskirjan voidaan katsoa luoneen kansainvälisoikeudellisesti 
sitovalla tavalla ihmisoikeuksien käsitteen, vaikka peruskirja ei vielä määri-
tellyt käsitteen tarkempaa sisältöä. Ihmisoikeuskäsitteen määritteleminen 
annettiin YK:n perustamisen jälkeen erityiselle komitealle, joka laati eri väli-
vaiheiden myötä ja useiden henkilöiden yhteistoiminnan tuloksena YK:n 
yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen luonnoksen. (Nickel 1987, 1–7; 
Morsink 1999, 1–20; Suksi 2006, 18–20; Scheinin 2002b, 15–19.)12  

Ihmisoikeuksien turvaamista pidettiin erityisen oleellisena Yhdistyneiden 
kansakuntien tavoitteiden kannalta. Kansainliiton epäonnistuminen vähem-
mistöjen suojelussa toisen maailmansodan tapahtumien aikana korosti tarvet-
ta yksilöön sidottujen universaalien oikeuksien määrittelyyn ja suojelumeka-
nismien kehittämiseen. Tämä näkyi myös käytännössä siinä, että Yhdistynei-
den kansakuntien yleiskokouksen ensimmäinen merkittävä toimenpide oli 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus joulukuun kymmenentenä päi-
vänä 1948. (Broms 1976, 376–386; Morsink 1999, 12.) Jo aikaisemmin eräitä 
nykyisin ihmisoikeuksina pidettyjä oikeuksia oli suojeltu kansainvälisin so-
pimuksin, mutta YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (YK 
1948) oli kuitenkin ensimmäinen kansainvälinen yleismaailmallinen asiakir-
ja, joka pyrki kattamaan ihmisoikeuksien koko kentän. Julistusta pidetään 
tärkeimpänä (julistuksen asemasta ks. myös kuvio 2) ihmisoikeuksien asia-
kirjana, jota tukevat lukuisat muut ihmisoikeuksiin liittyvät asiakirjat. (Broms 
1976, 376–406; Eide 1988, 38; Scheinin 1998, 6; Scheinin 2002b, 15.)  

Useat ihmisoikeusasiakirjat siteeraavat ja jotkut valtiot viittaavat suoraan 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (1948) kansallisessa 
perustuslaissaan (Eide 1988, 38). Julistuksella ei ole kuitenkaan velvoittavaa, 
juridisesti sitovaa luonnetta, vaan kyseessä on lähinnä Yhdistyneiden kansa-
kuntien toivomusten muodollinen ilmaisu. Toisaalta julistuksella on kuiten-
kin nähty myös velvoittava luonne sekä moraalisesti että osittain sitä kautta, 
että julistus oli alkupiste useille sitä seuranneille lähes yleismaailmallisille 

                                                             
 

12 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen muotoutumisprosessista (YK 1948) ja 
eri henkilöiden vaikutuksesta sen muotoutumiseen tarkemmin ks. esim. Morsink 1999, 1–
91.  
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ihmisoikeussopimuksille. (Broms 1976, 384–389; Morsink 1999, 20; Schei-
nin 2002b, 15–16.) Ihmisoikeuksien ydinsisältöä luonnehditaankin osaksi 
tavanomaista kansainvälistä oikeutta (Scheinin 2002b, 15; Suksi 2006, 19). 
Sen voidaan katsoa näin ilmentävän lähinnä pehmeän sääntelyn (”soft law”) 
tasoista normatiivisuutta, kuitenkin niin että siihen sisältyy myös vahvempia 
ulottuvuuksia (Suksi 2006, 19). Pehmeällä sääntelyllä tarkoitetaan yleensä 
kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ja sen yleiskokouksen, päätök-
siä. Niiden katsotaan olevan juridisessa mielessä ei-sitovia, mutta poliittisesti 
merkityksellisiä asiakirjoja, jotka voivat saavuttaa myös oikeudellisia vaiku-
tuksia. (Ks. tarkemmin esim. Korkea-aho 2005, 69–83.)

 
 
Kuvio 2. Ihmisoikeuksien kehittyminen juridisesti sitoviksi sopimuksiksi. Mia Mati-
lainen 
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YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen lisäksi haluttiin valmis-
tella asiakirja, joka tarkentaisi julistusta ja kykenisi myös juridisesti velvoit-
tamaan valtiot noudattamaan sitä. Vuonna 1966 hyväksyttiinkin kaksi tällais-
ta sopimusta: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvä-
linen yleissopimus ja Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus. (YK 1966a & b; Broms 1976, 386–
389; Nickel 1987, 5–6; Nieminen 1988, 19–26; Morsink 1999, 19–20; Schei-
nin 2002b, 15–19.) YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja 
nämä kaksi sopimusta vuodelta 1966 muodostavat yhdessä ihmisoikeuksien 
normijärjestelmän ytimen, kansainvälisen ihmisoikeuksien kokoelman (Eide 
1988, 35; Morsink 1999, 19–20). Näiden lisäksi on lukuisa joukko muita 
ihmisoikeusjulistusta (YK 1948) tarkentavia sopimuksia sekä paljon niin 
kutsuttuja alueellisia ihmisoikeussopimuksia. Yhteensä erilaisia kansainväli-
siä ja alueellisia ihmisoikeusasiakirjoja on laskutavasta riippuen noin kaksisa-
taa. (Ks. esim. Morsink 1999, 20; Osler & Starkey 2010, 36; vrt. Haapea 
2002.) 

Yleisten ihmisoikeusjulistusten ja sopimusten lisäksi on myös alueellisia 
ihmisoikeussopimuksia, joiden taustavaikuttajina ovat toimineet lukuisat 
alueelliset organisaatiot. Alueellisten organisaatioiden perustaminen alkoi 
YK:n perustamisen jälkeisenä aikana, ja niihin sisällytettiin myös ihmisoike-
uskomponentti.13 Seuraavaksi tarkastelen lyhyesti lähinnä Suomen kannalta 
merkittäviä alueellisia ihmisoikeussopimuksia. Muita alueellisia ihmisoike-
usasiakirjoja tarkastellaan tämän tutkimuksen liitteessä 2. 

Suomen kannalta merkittävin alueellinen ihmisoikeussopimus on luonnol-
lisesti Euroopan ihmisoikeussopimus (1950/1990). Euroopan neuvosto hy-
väksyi tämän ihmisoikeussopimuksen vuonna 1950, ja se on merkittävää 
askel kohti tehokkaan ihmisoikeuksien suojelukeinon luomista. (Lång 1988, 
165; Pellonpää 1988, 1–23; Pellonpää 1991, 1–26; Ojanen 2003, 108–115; 

                                                             
 

13 Alueellisia ihmisoikeussopimuksia ovat esimerkiksi seuraavat ihmisoikeussopimukset: 
- Euroopan ihmisoikeusyleissopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi) (EN 1950) (Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, ETS no. 5) (voimaantulo Suomen osalta 1990) 

- Amerikan ihmisoikeussopimus, 1969 (American Convention on Human Rights) (San Jose 
-sopimus)  

- Afrikan peruskirja ihmisten ja kansojen oikeuksien turvaamiseksi, 1981 (African Charter 
on Human and Peoples’ Rights)(Banjulin peruskirja)  

- Kairon julistus islamin mukaisista ihmisoikeuksista, 1990 (Cairo Declaration on Human 
Rights in Islam, 1990) 
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Merrills 1999, 287–296.) Sopimus astui Suomessa voimaan vasta 1990 Suo-
men liityttyä Euroopan neuvoston jäseneksi 1989 (Pellonpää 1991, 6–8).14   

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on vain osa Ihmisoikeuksien yleis-
maailmallisen julistuksen (1948) oikeuksista, mutta sen myötä luotiin en-
simmäinen kansainvälinen oikeusjärjestelmä valvomaan sopimuksen noudat-
tamista jäsenvaltioissa. Sopimuksen perusteella syntyi kaksi elintä, Euroopan 
Ihmisoikeustoimikunta (European Commission of Human Rights) (tai -ko-
missio) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (European Court of Human 
Rights). (Nickel 1987, 10–11; Pellonpää 1988, 1–23; Pellonpää 1991, 1–26; 
Ojanen 2003, 108–115.)15 Myös Euroopan sosiaalinen peruskirja on merkittä-
vä alueellinen ihmisoikeusasiakirja, jonka noudattamiseen liittyy erilaisia 
valvontamekanismeja (tarkemmin ks. esim. Harris 1999, 307–328; Ojanen 
2003, 111).  

YK:n ja Euroopan neuvoston (EN) lisäksi Suomen kannalta keskeinen 
järjestö ihmisoikeuksien kunnioittamisen kehittämiseksi on myös Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ). Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
konferenssin päätösasiakirja vuodelta 1990 velvoittaa moraalisesti yhteiskun-
taelimiä sitoutumaan ihmisoikeuksiin (ETYK-päätösasiakirja 1990). Kysei-
sen järjestön puitteissa hyväksytyillä asiakirjoilla ei ole oikeudellista sito-
vuutta, mutta ne ovat poliittisesti sitovia ja vastaavat sisällöltään suurelta osin 
YK:n ja eurooppalaisia ihmisoikeussopimuksia. Velvoitteiden loukkaaminen 
voi johtaa toisten valtioiden loukkaajavaltioon kohdistamiin poliittisiin toi-
miin – kuten neuvotteluihin ja pakotteisiin. (Tarkemmin Euroopan turvalli-
suus- ja yhteistyöjärjestöstä ja sen ihmisoikeusulottuvuudesta ks. esim. 
Martín Estébanez 1999, 329–347; Pentikäinen 2002b, 816–825; Scheinin 
2002a, 12.) Myös Euroopan unionissa on ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin 
liittyvää valvontaa ja asiakirjoja, ja niiden merkityksen voidaan katsoa vähi-
tellen lisääntyneen. Edelleen, ihmisoikeuksien edistäminen Euroopan unionin 
ulkosuhteissa ja kehitysyhteistyössä on tuotu aikaisempaa painokkaammin 
tavoitteena esille. (Ks. tarkemmin esim. Woods 1999, 351–368; Ojanen 2003, 
130–176.)  

                                                             
 

14 Suomi oli pysytellyt tähän asti Euroopan neuvoston ulkopuolella puolueettomuuspolitiik-
kaansa liittyvistä syistä. Neuvostoliitto suhtautui järjestöön kielteisesti ja neuvoston jäsenyys 
olisi voitu tulkita kannanottona idän ja lännen välisiin kiistoihin. Suomi oli luonut tästä huo-
limatta tiiviit suhteet Euroopan neuvostoon, toiminut tarkkailijajäsenenä jo 1960-luvulta läh-
tien ja liittynyt jo ennen jäseneksi tuloaan useisiin muihin neuvoston piirissä solmittuihin 
yleissopimuksiin. (Pellonpää 1991, 6–8.) 

15 Euroopan ihmisoikeussopimuksesta käytetään myös nimitystä ”Eurooppalainen ihmisoike-
ussopimus” (ks. esim. Suomen Unesco-toimikunta 2000, 28) ja Euroopan Ihmisoikeustoimi-
kunnasta nimitystä Ihmisoikeuskomissio (Pellonpää 1988, 8). 
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Tutkimuksessani rajoitun Yhdistyneiden kansakuntien piirissä syntynei-
den ihmisoikeuskasvatukseen liittyvien asiakirjojen tarkasteluun. Perustelen 
rajaustani sillä, että niin Euroopan neuvosto, Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työkonferenssi kuin Euroopan unionikin ovat YK:n jälkeen syntyneitä alueel-
lisia organisaatioita, joiden asiakirjat ovat laadittu YK:n yleismaailmallisen 
ihmisoikeusjulistuksen perustalle. Ihmisoikeuksien kokoaminen kansainväli-
siksi asiakirjoiksi ei itsessään takaa, että ihmisoikeuksia noudatettaisiin; tästä 
kertovat jatkuvat ihmisoikeusrikkomukset. Ihmisoikeusasiakirjat ilmaisevat 
kuitenkin allekirjoittaneiden valtioiden yleisen tahdon ja sitoutumisen ihmis-
oikeuksiin. Ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii sopimusten lisäksi myös 
esimerkiksi pitkäjänteistä kasvatustyötä (ks. esim. YK 1996; YK 1997), jo-
hon tutkimuksessani keskityn.  

 
1.2.2 Ihmisoikeuksien ryhmittelyä 

Ihmisoikeuksien nähdään muodostavan kokonaisuuden ja olevan toisistaan 
riippuvaisia (ks. esim. Eide & Rosas 1995, 15–16; Nowak 1995, 195–196). 
Niin sanottujen kansalaisoikeuksien ryhmään katsotaan kuuluvan esimerkiksi 
oikeus elämään (artikla 3)16, orjuuden kielto (artikla 4), kidutuksen kielto 
(artikla 5), oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä (artikla 6), mielivaltaisen 
vapauden riiston ja maanpakoon ajamisen kielto (artikla 9), oikeus oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin (artikla 10), rikoksesta syytetyn vähimmäis-
oikeudet (artikla 11), yksityis- ja perhe-elämän suoja (artikla 12), liikkumis-
vapaus (artikla 13), oikeus turvapaikkaan (artikla 14), oikeus kansalaisuuteen 
(artikla 15), oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe (artikla 16), omaisuu-
den suoja (artikla 17) sekä ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus (artik-
la 18). Ihmisoikeuksien julistuksen artiklat 19–21 ovat niin kutsuttuja poliitti-
sia oikeuksia. Nämä oikeudet eroavat kansalaisoikeuksista siten, että ne suo-
jaavat yksilön osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Artikloissa 19–
20 suojataan laajat poliittiset oikeudet eli sananvapaus, yhdistymisvapaus ja 
kokoontumisvapaus. Artikla 21 koskee poliittisia osallistumisoikeuksia, 
muun muassa äänioikeutta vapaissa vaaleissa ja yhtäläistä oikeutta päästä 
maansa julkisiin virkoihin. (YK 1948; Scheinin 1998b, 8–9.) 

Ihmisoikeuksiin kuuluvat myös taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset 
oikeudet. Nämä eivät toteudu vain sillä, että julkinen valta pitäytyy puuttu-
masta yksilön vapauspiiriin. Kyse on ihmisen hyvinvoinnin edellytyksistä, 
jotka vaativat myös yhteiskunnan voimavaroja. YK:n ihmisoikeuksien yleis-

                                                             
 

16 Artiklat merkitään joissakin lähteissä ilman järjestysnumeroa ja joissakin lähteissä järjestys-
numeroisina (ks. myös esim. Haapea 2002).  
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maailmallisessa julistuksessa luetellaan tällaisina oikeuksina muun muassa 
oikeus sosiaaliseen turvallisuuteen (artikla 22), oikeus työhön ja tietyt vä-
himmäisoikeudet työssä (artiklat 23 ja 24), oikeus riittävään elintasoon ja sen 
osana muun muassa terveyspalveluihin, ravintoon ja asuntoon (artikla 25), 
oikeus opetukseen (artikla 26) sekä oikeus osallistua yhteiskunnan sivis-
tyselämään (artikla 27). (YK 1948; Scheinin 1998b, 9–10.)  

Ihmisoikeuksien piiriin katsotaan kuuluvaksi myös sellaisia asioita kuin 
oikeus kehitykseen, ympäristönsuojelu ja oikeus rauhaan. Myös kansojen 
oikeus itsemääräämiseen mainitaan usein tässä yhteydessä. Toisaalta näiden 
asioiden näkeminen varsinaisina ihmisoikeuksina on herättänyt paljon kes-
kustelua ja myös kritiikkiä. (Ks. esim. Eide 1988, 47–48; Rosas 1995a, 243–
245; Rosas 1995b, 248–255; Kuusjärvi 1999, 7; Portin 1999, 1–5; 10–78.) 
Näitä kutsutaan usein myös kollektiivisiksi oikeuksiksi, mutta tämä on siinä 
mielessä harhaanjohtavaa, että näihin oikeuksiin liittyy usein myös yksilölli-
nen elementti (Rosas 1995a, 244; vrt. Portin 1999, 1–78).17 Esimerkiksi 
oikeus kehitykseen ei sellaisenaan sisälly nykyisiin ihmisoikeussopimuksiin. 
Toisaalta erityisesti kehitysmaat ovat korostaneet, että muut ihmisoikeudet 
voivat toteutua vain sellaisessa maailmassa, jossa kansainväliset taloudelliset 
suhteet ovat oikeudenmukaisia ja jokaisella kansalla on kehityksen edellytyk-
set. Kehitysoikeus on kuitenkin monella tavalla tulkinnanvarainen ilmiö. (Ks. 
esim. Eide 1988, 47–49; Rosas 1995b, 251–255; Kuusjärvi 1999, 17–18; 
Suksi 2006, 22–24.) YK:n julistuksen (1986) perusteella oikeus kehitykseen 
on ihmisoikeus, joka pohjautuu jo olemassa olevien sitovien ihmisoikeuksien 
toteutumiseen. Julistuksen artiklaan 1 sisältyy myös viittaus kansoihin, mikä 
antaa julistukselle kollektiivisen sävyn. Julistuksen artiklassa 2 ihmisyksilö 
nostetaan kehitysoikeuden keskeiseksi subjektiksi, ja tällä tavoin tarkasteltu-
na oikeus kehitykseen on samanlainen oikeus kuin muutkin yksittäiset ihmis-
oikeudet. (YK 1986; Suksi 2006, 24.)  

Ihmisoikeudet ovat toisistaan riippuvaisia ja toisiaan vahvistavia ja niiden 
kuvaamiseen käytetään erilaisia ryhmittelymalleja, joissa eri ihmisoikeudet ja 
niiden ulottuvuudet havainnollistuvat. Yksi ryhmittelymalli on ollut ihmisoi-

                                                             
 

17 Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikla 28, ”Jokaisella on 
oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä 
julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua” (YK 1948), tuo esiin 
kehitysoikeuteen liittyviä ulottuvuuksia. ”Kolmannen sukupolven” ihmisoikeudet nousivat 
esille 1960-luvulla, kun kolmannen maailman maat alkoivat itsenäistyä ja saivat entistä nä-
kyvämmän roolin YK:n yleiskokouksessa. Köyhien maiden ongelmat nousivat tällöin selke-
ämmin muun maailman tietoisuuteen. Ongelmien korjaaminen vaatii maailmanlaajuista yh-
teistyötä ja tämän takia ongelmista voidaan puhua solidaarisuusoikeuksina. (Eide 1988, 39–
49; Rosas 1995, 247–255.) 
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keuksien jakaminen ”sukupolviksi” (Eide 1988, 39; Ray 1994, 18; Nowak 
1995, 195–198; Rosas 1995, 243–245). Mallia on kritisoitu paljon, ja sille on 
esitetty myös vaihtoehtoja (Eide & Rosas 1995, 16; Nowak 1995, 195–198; 
Rosas 1995a, 243–245 Ks. vaihtoehtoisista malleista esim. René Cassinin 
neljän pylvään malli, Osler & Starkey 2010, 31–32.). Mallin perusajatus 
pohjautuu Ranskan ihmisoikeusjulistuksen muotoiluun ”vapaudesta, veljey-
destä ja tasa-arvosta” vuodelta 1789. ”Ensimmäinen ihmisoikeuksien suku-
polvi” on tämän mallin mukaisesti vapaus ja ”toinen sukupolvi” tasa-arvo, eli 
taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. ”Kolmas sukupolvi” on tämän mallin 
mukaan solidaarisuus tai veljeys. Mallin sukupolvi-käsite on harhaanjohtava, 
sillä sukupolvella ei tarkoiteta mallissa samaa kuin tavallisessa elämässä. 
”Ensimmäisen sukupolven” ihmisoikeudet eivät häviä minnekään ”toisen 
sukupolven” ihmisoikeuksien myötä. (Eide 1988, 39.) 

Ihmisoikeuksien opettamisessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, 
miten ihmisoikeudet ja niiden turvaamiseen liittyvä tärkeysjärjestys eri puo-
lilla maailmaa ryhmitellään ja nähdään. Esimerkiksi afrikkalainen kommuna-
lismi korostaa voimakkaasti solidaarisuutta ja vastavuoroista vastuuta eikä 
pidä yksilön yksilöllisyyttä kovin merkittävänä. Tällaisen kulttuurin piirissä 
ei ole mielekästä puhua ensimmäisen, toisen tai kolmannen sukupolven ih-
misoikeuksista, vaan yksilön vapaudet, tasa-arvo, sosiaaliset oikeudet ja 
solidaarisuusoikeudet kietoutuvat kaikki tiiviisti toisiinsa. (Eide 1988, 39–
43.) Myös 1983 perustettu itsenäinen kansainvälinen järjestö, InterAction 
Council (Vuorovaikutusneuvosto), on korostanut ihmisen velvollisuuksien 
näkökulmaa ja julkaissut vuonna 1997 oman ehdotuksensa yleismaailmalli-
seksi ihmisen velvollisuuksien julistukseksi (InterAction Council 1997). 

 
1.2.3 Lasten oikeudet 

Lasten oikeudet ja erityisesti lapsen oikeuksien sopimus ovat merkittäviä 
tarkasteltaessa lasten ja nuorten koulussa annettavaa ihmisoikeuskasvatusta. 
Lasten oikeudet ja lapsen oikeuksien sopimuksen historia on keskeinen kas-
vatukseen ja ihmisoikeuksiin liittyvässä tutkimuksessa. Näistä syistä johtuen 
käsittelen seuraavaksi lasten oikeuksia laajemmin.  

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin 20.11.1989, ja se astui voimaan 
2.9.1990, Suomen osalta vuonna 1991 (Tigerstedt-Tähtelä 2002, 675). Kas-
vatuksella on tärkeä osuus lapsen oikeuksien, samoin kuin muidenkin ihmis-
oikeuksien, tunnetuksi tekemisessä (Valtioneuvoston selonteko Suomen 
ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 8; 27; 90–94). Lasten tulee myös saada riittä-
västi tietoa oikeuksistaan. Huomionarvoista on, että lapsen oikeuksien sopi-
mukseen sisältyy myös tiedotusvastuu tästä sopimuksesta. (YK 1989, 42. 
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artikla.) Myös Suomi on sitoutunut lapsen oikeuksien sopimuksesta tiedotta-
miseen ratifioidessaan lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991 (Selvitys 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta (LOS) koskevasta tiedotuksesta 
Suomessa 2004). 

Kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat ovat aina painottaneet kaikille kuu-
luvia yhtäläisiä ihmisoikeuksia (Mahkonen 2002, 659–660; Scheinin 2002a, 
2). Vaikka ihmisoikeusasiakirjat painottavat kaikille kuuluvia yhtäläisiä ih-
misoikeuksia, niissä ei aina ole pystytty ottamaan riittävästi huomioon eri-
tyisryhmien tarpeita. Tästä syystä tarvitaan erillisiä ihmisoikeusasiakirjoja, 
jotta kaikkien ihmisoikeudet toteutuisivat yhtäläisesti. (Mahkonen 2002, 
659–660; vammaisten ja vanhusten ihmisoikeusasiakirjoista ks. esim. Park-
kari 2002, 505–509.) Lapsiin kohdistuva erityissääntely perustuu muutamiin 
päälähtökohtiin. Näitä ovat lapsen arvokkuuden korostaminen, kaikkinaisen 
syrjinnän kielto, perheen merkityksen painottaminen ja lapsen edun ensisijai-
suus (Hammarberg 1995, 289–307; Mahkonen 2002, 659–660). 

Lasten oikeudet ovat käsitteenä melko laaja ja monitulkintainen. Niistä 
keskusteltaessa yhtenä ongelmakohtana on ollut määrittely, mistä lapsuus 
alkaa ja mihin se päättyy. Tähän ongelmakohtaan liittyy keskustelu mahdolli-
sista syntymättömien lasten oikeuksista ja niiden suhteesta naisten oikeuk-
siin. (Ks. esim. Nieminen 1990, 80–90; Kirchschläger & Kirchschläger 2007, 
24–25.) Lapsen oikeus erityissuojeluun tunnustettiin ensimmäisessä, Kan-
sainliiton vuonna 1924 hyväksymässä viisiartiklaisessa lapsen oikeuksien 
julistuksessa (Geneva Declaration). Myös YK:n ihmisoikeuksien yleismaail-
mallisessa julistuksessa (1948) käsiteltiin lapsen oikeuksia. Lapsen oikeuksi-
en kymmenartiklainen yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin vuonna 1959, 
ja se syrjäytti aikaisemman 1924 hyväksytyn lapsen oikeuksien julistuksen. 
(Mahkonen 2002, 659–662; Honkanen & Syrjälä 2000.) YK:n taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä, samoin kuin kansalaisoikeuksia ja valtiollisia 
(poliittisia) oikeuksia koskeneissa sopimuksissa (YK 1966a & b) on joitakin 
väljähköjä lasta koskeneita periaatteita ja määräyksiä. Nämä sopimukset ovat 
vaikuttaneet osaltaan malleina lapsen oikeuksien sopimuksen valmistelussa.18 
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (YK 1989) (Convention on the Rights 
of the Child) syntyi pitkän historiallisen kehityksen tuloksena vuonna 1989 
(ks. esim. Hammarberg 1995, 289–291; Mahkonen 2001, 659–662; Tiger-
stedt-Tähtelä 2002, 675).  

                                                             
 

18 Sopimuksen valmistelu oli hyvin hidas prosessi johtuen poliittisista erimielisyyksistä ja eri 
maiden aborttiin liittyvistä erilaisista näkemyksistä (Mahkonen 2002, 659–662). 
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YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (YK 1989) on perimmältään lasten 
ihmisoikeussopimus, lapsen ihmisoikeuksien erittäin kattava perusnormisto 
(Mahkonen 2002, 660–661). Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on 
laajasti ratifioitu (Tigerstedt-Tähtelä 2002, 675; Kirchschläger & Kirchschlä-
ger 2007, 26). Tästä huolimatta sopimusta ei tunneta erityisen hyvin eikä sitä 
senkään takia riittävästi noudateta. Hyvinvointimaissakaan lasta ei välttämät-
tä nähdä ihmisoikeuksien subjektina, vaan pääasiallisesti koulu-, sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmien kohderyhmänä (Tigerstedt-Tähtelä 2002, 675). 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen lähestymistapa on oikeuspoh-
jainen (Tigerstedt-Tähtelä 2002, 675; Kirchschläger & Kirchschläger 2007, 
25–27). 

Lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa lapsi määritellään alle 
18-vuotiaaksi henkilöksi, jollei hän lain perusteella saavuta täysi-ikäisyyttä 
aikaisemmin (YK 1989, 1. artikla). Sopimus ei yleisestä kattavuudestaan 
huolimatta koske lapsen syntymää edeltävää aikaa eikä näin ota kantaa esi-
merkiksi raskauden keskeytyksiin ja keinoalkuista lisääntymistä koskevien 
menetelmien sallivuuteen (Mahkonen 2002, 661). Lapsella on kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia (KP-oikeuksia) sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyk-
sellisiä oikeuksia (TSS-oikeuksia). Näitä ei voi asettaa tärkeysjärjestykseen, 
vaan kaikki oikeudet ovat tasavertaisia (Tigerstedt-Tähtelä 2002, 675–676). 
Lapsen ihmisoikeudet ovat samantyyppisiä kuin aikuisen, mutta laajempia, 
sillä lapsella on suurempi erityissuojelun tarve (Kirchschläger & Kirchschlä-
ger 2007, 23–24; Tigerstedt-Tähtelä 2002, 675–676). Sopimuksen soveltami-
sessa tulee noudattaa neljää yleisperiaatetta, joihin sisältyvät lapsen kohtelua, 
suojelua ja yhteiskuntaan osallistumista koskevat perusarvot. Nämä neljä 
periaatetta tekevät sopimuksesta holistisen kokonaisuuden. Periaatteet ovat 
syrjinnän kielto (artikla 2), lapsen edun huomioiminen (artikla 3), oikeus 
elämään ja edellytykset henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (artikla 6) sekä 
velvollisuus lapsen näkemysten huomioimiseen (artikla 12). (Tigerstedt-
Tähtelä, 2002, 675–676.) Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti sito-
va asiakirja sen ratifioineissa maissa (Tigerstedt-Tähtelä 2000, 47), ja sopi-
mus tulee nähdä YK:n muita ihmisoikeussopimuksia täydentävänä asiakirja-
na (Nieminen 2000, 37)19. Lapsen oikeuksien sopimus tuo velvoitteita myös 

                                                             
 

19 Lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta ks. tarkemmin esim. Tigerstedt-Tähtelä 
2000, 47–57; lapsen oikeuksien problematiikasta ks. tarkemmin Nieminen 1990; Hammar-
berg 1995, 289–307. Sopimuksen valvonnasta ja ratifioinnista ks. tarkemmin esim. Launis 
2000, 58–69 ja sopimuksen jälkeisestä kehityksestä esim. Mattila 2000, 70–83. 
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lasten koulutukseen, ja sopimuksessa ihmisoikeuskasvatuksen kannalta kes-
keiset tavoitteet ja velvoitteet korostuvat huomionarvoisella tavalla:  

”1.  Sopimusvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä:  

a) lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten 
valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen; 

b) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä Yhdistyneiden kansakuntien pe-
ruskirjan periaatteiden kunnioittamisen kehittämiseen; 

c) kunnioituksen edistämiseen lapsen vanhempia, omaa sivistyksellistä iden-
titeettiä, kieltä ja arvoja, lapsen asuin- ja synnyinmaan kansallisia arvoja 
sekä hänen omastaan poikkeavia kulttuureita kohtaan; 

d) lapsen valmistamiseen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa 
ymmärryksen, rauhan, suvaitsevaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon 
ja kaikkien kansakuntien, etnisten, kansallisten ja uskonnollisten ryhmien 
sekä alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden välisen ystävyyden hen-
gessä; 

e) kunnioituksen edistämiseen elinympäristöä kohtaan. 

2. Minkään tämän artiklan tai 28 artiklan osan ei pidä tulkita rajoittavan yksi-
löiden ja yhteisöjen oikeutta perustaa ja johtaa oppilaitoksia edellyttäen kui-
tenkin aina, että noudatetaan tämän artiklan 1 kappaleessa esitettyjä periaat-
teita ja vaatimusta, että tällaisessa laitoksissa annetun koulutuksen tulee vas-
tata valtion asettamaa vähimmäistasoa.” (YK 1989, artikla 29) 

 
Ihmisoikeuskasvatuksen sisällöt tulevat sopimuksessa esiin keskeisinä tavoit-
teina (ks. esim. sopimuksen kohtia b ja d). Nämä tavoitteet kattavat ihmisoi-
keuskasvatuksen eri sisältöalueet ja yhtyvät nykyiseen laajaan ihmisoikeuksi-
en kulttuurin rakentamisen tavoitteeseen. Esimerkiksi kohdassa b puhutaan 
”kunnioittamisen kehittämisestä”, ei vain esimerkiksi tiedon antamisesta. 
Toisaalta kyseisessä sopimuskohdassa olisi voitu selvemminkin ilmaista 
ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät sisältöalueet sekä tavoite rakentaa ihmisoi-
keuksien kulttuuri, ja kytkeä sopimus selkeämmin ihmisoikeuskasvatuksen 
terminologiaan. Joka tapauksessa lapsen oikeuksien sopimus (YK 1989) on 
nykyisessä muodossaankin erittäin tärkeä asiakirja ihmisoikeuskasvatuksen 
näkökulmasta. Tärkeää olisi myös varmistaa, että sopimukseen sisältyvä 
tiedotusvastuu toteutuisi sopimuksen ratifioineissa maissa. Myös Suomi voisi 
näyttää tässä esimerkkiä. (Lapsen oikeuksista koulukontekstissa ks. myös 
esim. Osler & Starkey 2010, 101–111.) Kiinnostava kysymys onkin, tunte-
vatko lapset ja nuoret lapsen oikeuksia ja lapsen oikeuksien sopimusta – ja 
jos he tuntevat, miten hyvin. Suomessakin on tehty muutamia selvityksiä, 
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joiden perusteella voidaan todeta, että lapsen oikeuksia ei tunneta Suomessa 
riittävästi (Unicef 2007; Lasten oikeudet raportti 2009). Näitä selvityksiä 
käsittelen tarkemmin luvussa 3.  

Seuraavassa alaluvussa 1.3 käsittelen ihmisoikeuskasvatusta, siihen liitty-
viä keskeisiä asiakirjoja ja ihmisoikeuskasvatuksen muotoutumista ja lähikä-
sitteitä.  

 
 

1.3 Ihmisoikeuskasvatuksen määrittelyä 
 

1.3.1 Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita ja asiakirjoja 

Tämän luvun tavoitteena on antaa yleiskuva ihmisoikeuskasvatuksesta, eri-
tyisesti tämän tutkimuksen tutkimustehtävää silmälläpitäen. Tarkoituksena on 
osaltaan tässä (1.3) ja seuraavassa alaluvussa 1.4 tuoda myös esille sitä posi-
tiota, josta käsin tutkijana ihmisoikeuskasvatusta katson ja perustella valitse-
miani näkökulmia. Tutkijan ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät näkemykset 
vaikuttavat tutkimusprosessin eri vaiheissa, teoreettisen taustan hahmottami-
sesta tutkimuskysymysten muotoon ja tulkintaan, unohtamatta tutkimusrapor-
tin sanamuotoja. Tarkastelen ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita ja asiakirjoja 
alaluvussa 1.3.1 ja ihmisoikeuskasvatuksen muotoutumista alaluvussa 1.3.2. 
Alaluvun 1.3.2 lopussa tiivistän ihmisoikeuskasvatuksen taustaa ja sisältöä 
kuviossa 3. Alaluvussa 1.3.3 tarkastelen ihmisoikeuskasvatuksen lähikäsittei-
tä ja luvun lopussa kuviossa 4 esitän tutkimuksen taustalla olevan näkemyk-
sen ihmisoikeuskasvatuksesta ihmisoikeuskulttuurin rakentamisena kaikessa 
kasvatuksessa.  

Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja painopistealueista on 
monia näkemyksiä, jotka täydentävät toisiaan. Toiset painottavat ihmisoike-
uskasvatuksessa tiedollista ja ymmärtävää puolta, toiset enemmän toiminnal-
lista, aktiivisempaa näkemystä. Erilaisia ihmisoikeuskasvatuksen luokittelu-
malleja ja laatukriteeristöjä on paljon. (Ks. esim. Eide 1988, 38–39; Amnesty 
International 1991, 98; Sganga 1998, 105–109; YK 1996; YK 1997; Mun-
tarbhorn 1998, 281–231; YK 2004, 15–24; Toivanen 2007, 36–37; OHCHR 
& Unesco 2006, 11–14.) Ihmisoikeuskasvatuksen yhtenä perustehtävänä on 
nähty esimerkiksi ihmisoikeustietoisuuden lisääminen (Helminen & Lång 
1988, 7; Levin 2001, 8–9; 87). Pelkkä tiedon lisääntyminen ei ole kuitenkaan 
riittävä tavoite ihmisoikeuskasvatukselle, edes ymmärtämisen merkityksessä 
– vaikka ihmisoikeuskasvatuksessa monesti painotetaan myös tietoa ja ym-
märrystä tavoitteina. Tavoitteena on myös aktiivinen toiminta ihmisoikeuksi-
en toteutumisen hyväksi. Esimerkiksi Amnesty International on painottanut 
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toimintaa kasvatuskäsityksessään. (Ks. esim. Amnesty International 1991, 
98; Sganga 1998, 105–109.) Yleensä kaikki kolme pääsisältöaluetta – tiedol-
linen, asenteellinen ja taidollinen – ovat läsnä ihmisoikeuskasvatusta määri-
teltäessä (ks. esim. YK 1996; YK 1997; Opetusministeriö 2006, 43–44; Toi-
vanen 2007, 36; OHCHR & Unesco 2006, 11–14).  

Ihmisoikeuskasvatus jaetaan usein myös eri ulottuvuuksiin. Yksi tällainen 
malli sisältää seuraavat ulottuvuudet: sisältö, eetos ja rakenteet (ks. esim. 
Opetusministeriö 2006, 43–44). Sisällöllä tarkoitetaan ihmisoikeussopimuk-
sia ja esimerkiksi niitä yhteiskunnallisia näkemyksiä ja liikkeitä, jotka ovat 
muuttaneet yhteiskuntaa ihmisoikeuksia toteuttaviksi. Ihmisoikeuskasvatuk-
sen eetos on toisia ihmisiä kunnioittavaa, oikeudenmukaista ja mielipiteenil-
maisuun kannustavaa. Rakenteilla tarkoitetaan sekä yhteiskunnan selkeitä 
näkyviä rakenteita (esimerkiksi säädöksiä ja palveluja) että kulttuurin syvära-
kenteita (valtarakenteita, roolimalleja, toimintakulttuureja). Ihmisoikeuskas-
vatuksen kannalta oleellista on se, miten nämä rakenteet tukevat tai ehkäise-
vät ihmisoikeuksien toteutumista. Ihmisoikeuskasvatus voi osaltaan toimia 
tällaisten rakenteiden ja niihin mahdollisesti sisältyvien ihmisoikeusongelmi-
en kriittisenä tarkastelijana ja muuttajana. (Ks. esim. Opetusministeriö 2006, 
43–44.) Yksinkertaisimmillaan, ruohonjuuritasolla, ihmisoikeuskasvatuksella 
ja sen tavoitteella voidaan tarkoittaa hyvää käytöstä, toisten huomioonotta-
mista ja heikompien auttamista (Opetusministeriö 2006, 43–44). Valmius 
puolustaa ja seurata ihmisoikeusnormeja jokapäiväisessä elämässä, niin yksi-
tyisessä kuin julkisessakin, ja rauhanomaisten väkivallattomien käyttäyty-
mismallien ja taitojen luominen, ovat perimmäisiä indikaattoreita ihmisoike-
uksien kulttuurin edistymisestä (Symonides 1998b, 28). 

Määrittelen ihmisoikeuskasvatuksen tässä tutkimuksessa erityisesti YK:n 
ja sen alajärjestön, Unescon, asiakirjojen pohjalta. Unescon perussäännön 
mukaan järjestön tehtävänä on tieteen, kasvatuksen ja kulttuurin avulla edis-
tää kansojen välistä yhteistyötä ihmisoikeuksien kunnioittamisen turvaami-
seksi (Unesco 1956, 1 artikla). Ihmisoikeuskasvatus on tässä tutkimuksessa 
kasvatusta ihmisoikeuksien ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen ja turvaami-
seen (ks. myös esim. Unesco 1995a; YK 1996; Suomen Unesco-toimikunta 
1997).  

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon kansainvälisyyskasva-
tusta koskevassa asiakirjassa vuodelta 1974 (Unesco 1974; Suomen Unesco-
toimikunta 1984, 4) ihmisoikeuskasvatus nähdään osana kansainvälisyyskas-
vatusta, osana kasvatusta kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja 
rauhaan. Asiakirjassa ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteina esitetään sekä tie-
dot että asenteet, arvot ja taidot. Voidaankin todeta, että jo tuolloin ihmisoi-
keuskasvatuksen tavoitteissa ainakin asiakirjasuositusten tasolla tuotiin tie-
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dollisten tavoitteiden lisäksi esille asenteiden ja taitojen kehittäminen. Kysei-
sessä suosituksessa (Unesco 1974) määritellään tavoitteet, jotka ovat tiiviste-
tysti: (a) maailmanlaajuinen tarkastelutapa kaikessa koulutuksessa, (b) kult-
tuurienvälinen ymmärrys (myös oman maan etniset kulttuurit mukaan luettu-
na), (c) maailmanlaajuisen kansakuntien välisen riippuvuuden tiedostaminen, 
(d) kyky kommunikoida toisten kanssa, (e) yksilön ja ryhmien oikeuksien ja 
velvollisuuksien tiedostaminen toisiaan kohtaan, (f) kansainvälisen solidaari-
suuden ja yhteistyön välttämättömyyden ymmärtäminen sekä (g) valmius 
osallistua yhteisön, maan ja koko maailman ongelmien ratkaisemiseen. Eri-
tyisesti julistuksen kohdissa d ja g nostetaan esille myös toimintaan liittyvien 
taitojen kehittäminen ihmisoikeuskasvatuksen olennaisena osana. Kohdassa e 
korostuvat erityisesti ihmisoikeuksiin liittyvät tiedolliset tavoitteet. (Unescon 
vuoden 1974 suosituksesta ks. myös alalukua 1.3.2) Myös Unescon asiakir-
jassa vuodelta 1995 korostetaan tietojen ohella asenteita ja taitoja: 

”Pyrimme määrätietoisesti:  

2.1 rakentamaan koulutus periaatteille ja työtavoille, jotka tukevat oppilaiden, 
opiskelijoiden ja aikuisten kehittymistä lähimmäisiään kunnioittaviksi ihmisik-
si, jotka ovat päättäneet edistää rauhaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa;  

2.2 ottamaan tarvittavia askeleita sellaisen ilmapiirin synnyttämiseksi koululai-
toksessa, joka edesauttaa menestyksellistä kansainväliseen ymmärrykseen 
kasvattamista siten, että kouluista ja oppilaitoksista tulee esikuvia suvaitse-
vaisuuden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokratian harjoittamisessa 
sekä kulttuuristen identiteettien moninaisuuden ja rikkauden opiskelussa;  

2.3 ryhtymään toimiin kaiken kasvatusjärjestelmissä tyttöihin ja naisiin kohdistu-
van suoran ja epäsuoran syrjinnän lopettamiseksi ja erityistoimiin heidän it-
sensätoteuttamisen turvaamiseksi;  

2.4 kehittämään opetussuunnitelmia, oppikirjojen sisältöjä ja muuta oppimateri-
aalia mukaan lukien ns. uuden teknologian, tavoitteena muista välittävien ja 
vastuullisten kansalaisten kasvattaminen – kansalaisten, jotka ovat avoimia 
muita kulttuureja kohtaan, kykeneviä arvostamaan vapautta, kunnioittamaan 
ihmisen arvokkuutta ja erilaisuutta, kykeneviä estämään konflikteja tai ratkai-
semaan ne väkivallattomin menetelmin.” (Suomen Unesco-toimikunta 1997, 
35) 

 
Kohdassa 2.2. voidaan nähdä tulevan esille myös 1990-luvulta asti ihmisoi-
keuskasvatuksessa korostunut ihmisoikeuksien kulttuurin rakentamisen tavoi-
te, vaikka ihmisoikeuskasvatus-käsitettä ei kyseisessä kohdassa käytetäkään. 

YK:n toimintasuunnitelmassa ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmenelle 
ihmisoikeuskasvatus määritellään 1990-luvulla suosioon nousseen ”ihmisoi-
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keuksien kulttuuri” -käsitteen kautta (YK 1996; Symonides 1998a, 35; Sy-
monides 1998b, 27). Näin ihmisoikeuskasvatus määritellään opetukseksi ja 
tiedon välitykseksi, jonka pyrkimyksenä on universaalin ihmisoikeuksien 
kulttuurin luominen tietojen ja taitojen välittämisen ja asenteiden muokkaa-
misen avulla (YK 1996; Ippoliti 1998, 67–71). Tässä asiakirjassa (YK 1996) 
tietojen, asenteiden ja taitojen kolmijako ihmisoikeuskasvatuksessa tulee 
myös selkeästi esille (YK 1996; YK 1997; OHCHR & Unesco 2006, 11–14). 
Myös käsite ”ihmisoikeuksien kulttuuri” tuo esiin tietojen opettamista selväs-
ti laajemman kasvatuskäsityksen (tarkemmin universaalista ihmisoikeuksien 
kulttuurista ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteena ks. esim. Symonides 1998a, 
33–38; YK 1993b; YK 1996; OHCHR & Unesco 2006, 11–14). Ihmisoike-
uskasvatuksessa on ollut huomattavissa kehityslinja oikeudellisesta laki-
korostuksesta kokonaisvaltaisempaan ja kasvatukselliseen korostukseen (ks. 
tarkemmin esim. Suarez & Ramirez 2004, 3–10). 

Eiden (1988) mukaan ihmisoikeuksien opettamisessa on keskityttävä seu-
raaviin kolmeen alueeseen: 1) ihmisoikeusihanteista käytävään keskusteluun, 
2) ihmisoikeuksiin laillisina määräyksinä ja oikeuskäytäntönä sekä 3) ihmis-
oikeuksien todelliseen tilanteeseen. Erityisen tärkeänä hän pitää sitä, että 
tarkastellaan ihmisten todellisen tilanteen suhdetta siihen ihmisoikeusreto-
riikkaan, joka on yleistä, mutta jota ei silti välttämättä oteta vakavasti. (Ma. 
1988, 38–39.) Edellä esille ottamani tärkeä perusasia, itse ihmisoikeuksien 
opettaminen, voidaan pahimmassa tapauksessa nähdä juuri Eiden kritisoima-
na ihmisoikeusretoriikkana, jos tätä perusopetusta ei liitetä esimerkiksi ih-
misoikeuksien todelliseen tilanteeseen. Eiden kolmijaosta puuttuu kuitenkin 
toiminnan ja taitojen ulottuvuus, joka yleensä nähdään ihmisoikeuskasvatuk-
sen yhtenä keskeisenä osana (ks. esim. Amnesty International 1991, 98; YK 
1996; YK 1997; OHCHR & Unesco 2006, 11–14; Mahler, Mihr & Toivanen 
2006, 170–171; Toivanen 2007, 36).  

Oikeus ihmisoikeuskasvatukseen voidaan nähdä ihmisoikeutena, joka pe-
rustuu useisiin YK:n asiakirjoihin (Lenhart 2003, 89–100; Mahler, Mihr & 
Toivanen 2006, 170; Toivanen 2007, 33–44; ks. myös esim. Unesco 1960; 
YK 1965; YK 1966b; YK 1989; YK 1999; OHCHR & Unesco 2006, 17). 20 
Se on näin ollen myös Suomen valtion velvollisuus ja tehtävä (Toivanen 
2007, 33–44; Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 
2009). Myös entinen YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson (1998) on 
korostanut, että YK:n ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmenen julistuksessa 

                                                             
 

20 Kattavammin kansainvälisistä asiakirjoista, joissa on velvoitteita ihmisoikeuskasvatukseen 
ks. Alfredsson 1995, 213–227; Symonides 1998b, 11–30; YK 1999. 
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vahvistettiin aikaisempien asiakirjojen mukaisesti, että ihmisoikeuskasvatus 
itsessään on ihmisoikeus (Robinson 1998). Asiakirjoja tarkasteltaessa on 
huomioitava niiden erot juridisessa normatiivisuudessa. Sopimukset ovat 
juridisesti velvoittavia, kun taas julistuksilla ja suosituksilla on lähinnä mo-
raalinen velvoittavuus (ihmisoikeusjulistusten ja sopimusten luonteesta tar-
kemmin ks. esim. Broms 1976, 384–389; Scheinin 2002a, 1–14; Scheinin 
2002b, 15–19). 

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa juridisesti sitovan 
yleissopimuksen artiklassa 7 tuodaan esiin, että ihmisoikeuskasvatus on vält-
tämätöntä. Siellä todetaan seuraavasti: 

”Sopimusvaltiot sitoutuvat ryhtymään välittömiin ja tehokkaisiin toimiin varsinkin 
opetuksen, kasvatuksen, sivistyksen ja tiedotustoiminnan alalla rotusyrjintään joh-
tavien ennakkoluulojen poistamiseksi sekä kansojen ja rodullisten tai etnisten 
ryhmien välisen ymmärtämyksen, suvaitsevaisuuden ja ystävyyden edistämiseksi 
samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, Ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallisen julistuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan julistuksen ja tämän yleissopimuksen tarkoitusperien ja pe-
riaatteiden tunnetuksi tekemiseksi.” (YK 1965, artikla 7)  

 
Samalla tavalla juridisesti velvoittavassa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyk-
sellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (YK 1996b) tuodaan esille 
ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita erityisesti sen artiklassa 13 seuraavasti:  

”Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden opetuk-
sen saamiseen. Ne ovat yksimielisiä siitä, että opetuksen tarkoituksena on ihmisen 
persoonallisuuden ja sen arvon tajuamisen täydellinen kehittäminen ja että sen on 
vahvistettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. Ne ovat niin 
ikään yhtä mieltä siitä, että opetuksen on tehtävä mahdolliseksi jokaiselle suorit-
taa hyödyllinen panos vapaassa yhteiskunnassa, edistettävä ymmärtämystä, su-
vaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rodullisten, etnis-
ten tai uskonnollisten ryhmien kesken sekä edistettävä Yhdistyneiden Kansakunti-
en toimintaa rauhan säilyttämiseksi. “ (YK 1966b, artikla 13)  

 
Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (YK 
1979) artikla 10 korostaa valtioiden velvollisuutta poistaa stereotyyppiset 
sukupuoliroolit kaikilla koulutuksen tasoilla:  

 ” … miesten ja naisten kaavamaisen roolijaon poistamiseen kaikentasoisessa ja -
tyyppisessä koulutuksessa rohkaisemalla yhteisopetusta ja muita tämän päämää-
rän saavuttamista auttavia koulutusmuotoja ja erityisesti tarkistamalla oppikirjat 
ja koulutusohjelmat sekä mukauttamalla opetusmenetelmiä” (YK 1979, artikla 
10) 
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Yleissopimus lapsen oikeuksista (YK 1989) korostaa ihmisoikeuksien kunni-
oittamisen kehittämistä ja laajemminkin ihmisoikeuksien periaatteita lapsen 
kasvatuksen lähtökohtana. Sopimuksen johdannossa todetaan ihmisoikeus-
kasvatukseen liittyen esimerkiksi seuraavaa: 

” … ja häntä tulisi kasvattaa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa julistettu-
jen ihanteiden hengessä sekä erityisesti rauhan, ihmisarvon, suvaitsevaisuuden, 
vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden hengessä.” (YK 1989) 

 
Kyseisen sopimuksen artiklassa 29 korostetaan ihmisoikeuksien kunnioitta-
misen kehittämistä kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä lapsen persoonalli-
suuden kokonaisvaltaista kehittämistä:  

”Sopimusvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä: 

a) lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksi-
en mahdollisimman täyteen kehittämiseen; 

b) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä Yhdistyneiden kansakuntien perus-
kirjan periaatteiden kunnioittamisen kehittämiseen … ” (YK 1989, artikla 29) 

 
On erilaisia luetteloita ja näkökulmia siihen, mitkä asiakirjat ovat oleellisim-
pia ihmisoikeuskasvatuksen kannalta (ks. esim. Muntarbhorn 1998, 281–284; 
Singh 1998, 73–81; Symonides 1998a, 33–36; Symonides 1998b, 11–30; 
Allahwerdi 2001, 2–3; 25–31; Lenhart 2003, 31–44; Suarez & Ramirez 2004, 
32). Asiaan vaikuttaa myös, halutaanko painottaa varsinaisia sopimuksia vai 
myös julistusluonteisia asiakirjoja, ja käsitelläänkö vain asiakirjoja, joissa 
mainitaan käsite ihmisoikeuskasvatus vai laajemmin asiakirjoja, joissa puhu-
taan ihmisoikeuskasvatukseen jollakin tavalla liittyvästä aiheesta. Omassa 
tutkimuksessani painotun koulukontekstiin ja ihmisoikeuskasvatukseen eri-
tyisesti nuorten, lukioikäisten näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa Yhdisty-
neiden kansakuntien ihmisoikeuskasvatukseen liittyvillä asiakirjoilla tarkoite-
taan seuraavia asiakirjoja:  

 
Perustana:  

• YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (YK 1948) 
 

Kansainvälisyyskasvatusta ja ihmisoikeuskasvatusta määrittelevät Unescon 
asiakirjat: 

• Kasvatusta kansainväliseen ymmärrykseen, yhteistyöhön ja rauhaan 
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetusta koskeva suositus 
1974 (Recommendation Concerning Education for International Un-
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derstanding, Cooperation and Peace and Education Relating to Human 
Rights and Fundamental Freedoms 1974) (Unesco 1974) 

• Ihmisoikeuksia koskeva Wienin julistus ja toimintaohjelma, 1993 
(The Vienna Declaration and Programme of Action of the World Con-
ference on Human Rights 1993)(YK 1993a) 

• Montrealin ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen toimintaohjelma ja 
-suunnitelma 1993 (World Plan of Action on Education for Human 
Rights and Democracy, 1993)(YK 1993b) 

• Rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen yhteiset perusteet ja 
Julistus kasvatuksesta rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja 
demokratiaan (Declaration and Integrated Framework of Action on 
Education for Peace, Human Rights and Democracy 1995)(Unesco 
1995a) 

• Unescon suvaitsevaisuutta koskevien periaatteiden julistus ja YK:n 
suvaitsevaisuuden tiedotusvuotta koskeva toimintasuunnitelma 
(Unesco Declaration of Principles of Tolerance and Follow-up Plan of 
Action for the United Nations Year of Tolerance 1995) (Unesco 
1995b) 

• YK:n ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmenen toimintasuunnitelma 
(1996) (Plan of Action for the United Nations Decade for Human 
Rights Education 1995–2004) (YK 1996) 

• Ohjeet kansallisen ihmisoikeuskasvatuksen toimintaohjelman laatimi-
seksi (1997) (Guidelines for National Plans of Action for Human 
Rights Education) (YK 1997) 

• Unescon rauhan kulttuurin vuotta 2000 koskeva julistus ja sitä koske-
va toimintaohjelma (Declaration on a Culture of Peace and Pro-
gramme of Action on a Culture of Peace 1999) (Unesco 1999) 

• Rasismin, syrjinnän, muukalaisvihamielisyyden ja niihin liittyvän syr-
jinnän vastaisen maailmankonferenssin antama julistus ja toiminta-
suunnitelma (Declaration and Action Programme of the World Con-
ference against Racism, Discrimination, Xenophobia and Related In-
tolerance) (YK 2001)  

 
Erityisesti lapsen oikeuksiin liittyvät asiakirjat:  

• Lapsen oikeuksien yleismaailmallinen julistus (1959) (YK 1959) 

• YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) (YK 1989) 
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Sopimusasiakirjat, joissa ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä mainintoja, 
esimerkiksi:  

• YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen 
yleissopimus 1965. (International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination) (YK 1965) 

• YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus 1966 (TSS-sopimus)(The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (YK 1966b) 

• YK:n naisten oikeuksien yleissopimus 1979 (YK:n kaikkinaisen nais-
ten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus) (The Convention on 
the Rights of the Women / Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 1979) (YK 1979) 

 
Viimeinen luokka, ”Sopimusluonteisia asiakirjoja, joissa ihmisoikeuskasva-
tukseen liittyviä mainintoja”, on monitulkintainen siinä mielessä, että omalla 
tavallaan kaikki ihmisoikeusasiakirjat liittyvät myös ihmisoikeuskasvatuk-
seen. Tähän on kuitenkin valittu vain ne asiakirjat, joissa joku ihmisoikeus-
kasvatukseen liittyvä osa-alue tulee erityisesti esiin ja joihin yleensä viita-
taan, kun käsitellään ihmisoikeuskasvatuksen taustalla olevia sopimuksia (ks. 
esim. Toivanen 2007, 37–38). Ihmisoikeuskasvatuksen kannalta merkittäviä 
ovat monet ihmisoikeussopimukset, mutta YK:n yleissopimus lapsen oikeuk-
sista on nostettu tässä erilleen tutkimuskohteeni vuoksi.  

 Eri opettajat ja kasvattajat toteuttavat ihmisoikeuskasvatusta eri ta-
voin. Ihmisoikeuskasvatuksen osuus ja sisältö kouluopetuksessa vaihtelee 
opettajasta riippuen paljon, ja myös eri maiden välillä on eroja siinä, miten 
ihmisoikeuskasvatusta on integroitu kouluopetukseen. Ihmisoikeuskasvatuk-
sen päätehtävänä kaikilla koulutuksen tasoilla on muovata perusasenteet 
ihmisoikeuksiin. Perusasenteilla tarkoitetaan sitä, että ihmiset tunnustavat, 
että heillä on oikeuksia, mutta heidän on myös kunnioitettava toisten oikeuk-
sia ja toimittava jokaisen oikeuksien turvaamiseksi. Yliopistollisella tasolla 
ihmisoikeuskasvatuksen tehtäviin liittyy myös kyseiseen alaan tai ammatilli-
seen koulutukseen erityisesti liittyvien ihmisoikeuksien yksityiskohtainen 
käsittely. (Eide 1988, 50–51.) Normaalin ihmisoikeuskasvatuksen lisäksi on 
syytä järjestää myös tarpeen mukaan erityiskoulutusta ammattiryhmittäin 
(Helminen & Lång 1988, 7–8; YK 1996, 5:24; YK 1997, 3C:38–39). 

Konkreettisella tasolla ihmisoikeuskasvatuksen tulisi kattaa esimerkiksi 
sellaisia aihealueita kuin ihmisarvo ja vapaus, tasa-arvoiset mahdollisuudet, 
sukupuolten välinen tasa-arvo, naisten ja lasten ja vammaisten oikeudet, 
elämä vapaassa yhteiskunnassa, syrjinnän eliminoiminen sekä moraalinen ja 
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sosiaalinen vastuu. (Alfredsson 1995, 223.) Tässä tutkimuksessa ihmisoike-
uskasvatus nähdään kasvatuksen alueena, jolla on kiinteät yhteydet moneen 
muuhun kasvatuksen alueeseen. Alaluvussa 1.3.3 tarkastelen näitä yhtymä-
kohtia, erilaisia näkemyksiä käsitteiden suhteista toisiinsa ja perustelen nä-
kemykseni siitä, miksi ihmisoikeuskasvatusta tässä tutkimuksessa lähestytään 
omana kasvatuksen alueenaan ja tutkimuksen kohteena.  

 
1.3.2 Ihmisoikeuskasvatuksen muotoutuminen 

Ihmisoikeuskasvatusvelvoitteen voidaan nähdä juontavan juurensa esimer-
kiksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) perustamiseen tai vuoden 1948 YK:n 
ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (ks. esim. YK 1945; YK 
1948; Muntarbhorn 1998, 281; Symonides 1998a, 33; Morsink 1999, 320–
328; Suarez & Ramirez 2004, 7). Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteet mainit-
tiin jo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (YK 1948; 
Muntarbhorn 1998, 281; Symonides 1998a, 33; Morsink 1999, 320–328). 
Ihmisoikeuksien julistuksen artiklassa 26 mainitut tavoitteet, samoin kuin 
koko asiakirja, toimivat yhä ihmisoikeuskasvatuksen perusrunkona ja ohjeis-
tuksena. Julistuksessa mainitaan ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä periaattei-
ta, tavoitteita ja sisältöjä korostaen opetuksen roolia seuraavasti: 

”YLEISKOKOUS antaa TÄMÄN IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISEN 
JULISTUKSEN kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhtei-
seksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati mie-
lessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuk-
sien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kan-
sainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattami-
sen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden 
kansojen keskuudessa.” (YK 1948, Johdanto) 

 ”Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen ja ih-
misoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edis-
tää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaik-
kien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kan-
sakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.” (YK 1948, artikla 26)  

 
Ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeuksien opettamiseen liittyvä seminaa-
ri järjestettiin jo 1952 (Unesco 1952; Suarez & Ramirez 2004, 7). Myös 
Unescon ystävyyskoulutoiminta (Associated Schools Project, ASP) käynnis-
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tyi jo vuonna 1953.21 Vaikka ihmisoikeuskasvatuksen alkusysäyksenä voi-
daan nähdä jo Yhdistyneiden kansakuntien syntyminen, vasta viimeiset vuo-
sikymmenet ovat tuoneet ihmisoikeuskasvatuksen painokkaammin esille niin 
YK:ssa kuin muuallakin. (Suarez & Ramirez 2004, 7–10.) 

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on ollut keskeinen toi-
mija ihmisoikeuskasvatuksen saralla (Singh 1998, 73–81; Suarez & Ramirez 
2004, 7; Conley & Ettinger 1998, 31–45). Unesco on perustamisestaan lähti-
en korostanut yhteisten, kansainvälisten koulutustavoitteiden merkitystä 
(Unesco 1974; Allahwerdi 2001, 26).22 Unescon toiminnassa kansainvä-
lisyyskasvatukseen liittyvä erityinen käännekohta oli vuosi 1974, kun Suo-
men toimiessa toisena aloitteentekijänä kansainvälisyyskasvatusta koskeva 
suositus hyväksyttiin yleiskokouksessa Unescon ohjelmaan (Kiuru 1991, 72). 
Vuonna 1978 järjestettyä ihmisoikeuksien opettamisen konferenssia pidetään 
usein myös ensimmäisenä ihmisoikeuskasvatukseen keskittyvänä konferens-
sina ja ihmisoikeuskasvatukseen keskittyvien konferenssien sarjan aloittajana 
(ks. myös esim. Unesco 1978; Suarez & Ramirez 2004, 10; vrt. kuitenkin 
esim. Unesco 1952).  

Unescon kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää vuoden 1974 suositusta 
täydennettiin noin kaksikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 1995 Unescon 
yleiskokouksessa hyväksytyllä asiakirjalla (Unesco 1995a). Vuoden 1995 
asiakirjassa esiteltiin rauhan- ja ihmisoikeuskasvatuksen yhteisiä perusteita ja 
julistus kasvatuksesta rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja demokra-
tiaan (Unesco 1995a; Suomen Unesco toimikunta 1997). Kyseisiin asiakir-
joihin voidaan katsoa liittyvän oleellisesti YK:n suvaitsevaisuutta koskevien 
periaatteiden julistus ja toimintasuunnitelma (Unesco 1995b) ja Unescon 
rauhan kulttuuria koskeva julistus sekä siihen liittyvä toimintaohjelma (Unes-
co 1999). Nämä kaikki asiakirjat ovat sisällöltään hyvin samansuuntaisia, 
vaikka ne ovat syntyneet eri aikoina ja erilaisissa tilanteissa. Myös Montrea-
lin ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen toimintaohjelma ja suunnitelma 

                                                             
 

21 Unesco- eli ASP-koulut korostavat kansainvälistymistä ja kulttuurien välistä ymmärtämistä 
toiminnassaan (ks. esim. Elo & Pöysti & Savolainen 1996). ASP-projektin tavoitteena on 
tukea Unescon kansainvälisyyskasvatustyötä, kansainvälisyyskasvatuksen opetussuunnitel-
mien kehittämistä ja kokeilutoimintaa. (Allahwerdi 2001, 46.) Unesco-koulujen toiminta-
ajatuksessa korostuvat rauhankulttuuri, ihmisoikeudet, demokratia ja kestävä kehitys (Elo, 
Pöysti & Savolainen 1996; Suomen Unesco-toimikunta 2000, 107–108). Ihmisoikeuksien 
opettaminen on näin yksi ASP-projektin monista eri tavoitteista. 

22 Unescon jäsenvaltiot eivät aluksi olleet valmiita tähän keskusteluun, vaan ne halusivat 
suojella omia kansallisia koulutusjärjestelmiään, joiden arvoperustoissa korostuivat isänmaa, 
uskonto ja perhe. Unesco käynnisti kylmän sodan aikana 70-luvun taitteessa kansainvä-
lisyyskasvatusta koskevan keskustelun osana kylmän sodan liennytystä. Ks. esim. Allah-
werdi 2001, 2; 26. 
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(World Plan of Action on Education for Human Rights and Democracy) 
vuodelta 1993 painottaa rauhankulttuurin ja suvaitsevaisuuden vahvistamista 
demokratian keinoin (YK 1993b; Allahwerdi 2001, 31). Ihmisoikeuskasva-
tuksen merkitys on ajan myötä korostunut YK:n asiakirjoissa. Vielä 1970-
luvulla ihmisoikeuskasvatus tuli esille ”ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
opettamisena”, ja sitä käsiteltiin kansainvälisyyskasvatusta koskevassa suosi-
tuksessa (Unesco 1974). Ihmisoikeuskasvatus-käsite (human rights educati-
on; education for human rights) vakiintui vähitellen yleiseen käyttöön (ks. 
esim. YK 1993a & b; YK 1996; YK 1997; YK 2001). Sen rinnalle on ihmis-
oikeuskasvatuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa 90-luvulta nostettu 
käsite ”ihmisoikeuksien kulttuuri” ja sen ”rakentaminen” (ks. esim. Unesco 
1995a; YK 1996; YK 1997).  

Ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä kansainvälisissä asiakirjoissa voidaan 
havaita kehityslinja ihmisoikeuksien opettamisesta ihmisoikeuksien kulttuu-
rin luomiseen (ks. esim. Unesco 1974 ja YK 1996 & YK 1997). Kaikista 
keskeisimmistä (ks. luetteloa valitsemistani keskeisimmistä asiakirjoista ja 
sen perusteluja alaluvussa 1.3.1) ihmisoikeuskasvatukseen liittyvistä asiakir-
joista voidaan erottaa tiedollisten tavoitteiden lisäksi paljon myös asenteisiin, 
taitoihin ja toimintaan liittyviä tavoitteita (ks. esim. YK 1996; Suomen Unes-
co-toimikunta 1997; YK 1997). Asiakirjat ovat edellä mainitusta kehityslin-
jastakin huolimatta vielä retoriikaltaan melko opetuskeskeisiä ja niiden teks-
timuoto ”ylhäältä päin opastavaa”. Asiakirjojen kehityslinja kulkee kansojen 
ja yhteisön näkökulmasta kuitenkin kohti vahvempaa yksilöllisyyttä.  

Asiakirjojen tarkastelussa on otettava huomioon myös käännöserot. Suo-
menkielisissä asiakirjakäännöksissä opetus-käsitettä käytetään usein ”educa-
tion”-käsitteen suomennoksena, mikä osaltaan kertoo ehkä myös kääntäjän 
oppimiskäsityksestä. Asiakirjat ovat luonteeltaan yleisluonteisia ja sisältävät 
melko vaativia tavoitteita mutta vähän konkreettisia toimintasuosituksia tai 
ehdotuksia (vrt. kuitenkin esim. YK 1997). Kärjistetysti voidaan kysyä, onko 
hienosta kapulakielestä tullut itsetarkoitus. Asiakirjojen luonne ja niiden 
maailmoja syleilevä tavoitteenasettelu vähentää niiltä mahdollisuuksia asettaa 
konkreettisia, suppeampia tavoitteita, joiden toteutumista voitaisiin paremmin 
arvioida. Toisaalta yksityiskohtaisempien tavoitteiden asettaminen tällaisissa 
asioissa kansainvälisellä tasolla on hyvin haastava tehtävä. Ihmisoikeuskas-
vatuksen kannalta oleellinen asia on myös ihmisoikeuskasvatuksen vuosi-
kymmenen (YK 1996; ks. myös Morsink 1999, 325–328) perustalle rakenta-
va ihmisoikeuskasvatuksen toimintasuunnitelma (OHCHR & Unesco 2006) 
vuodesta 2005 eteenpäin. Tässä toimintasuunnitelmassa punotaan yhteen 
1990-luvun ihmisoikeuskasvatuksen asiakirjojen antia ja asetetaan tulevai-
suuden suuntaviivoja. (OHCHR & Unesco 2006.) Koska kyseinen toiminta-
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suunnitelma ilmestyi vasta tutkimusaineistoni empiirisen osan keräämisvai-
heessa, en ottanut sitä mukaan tutkimukseni taustana. 

Ihmisoikeuskasvatukseen liittyvien asiakirjojen lisäksi myös Unescon jär-
jestämillä kokouksilla on ollut tärkeä merkitys ihmisoikeuskasvatuksen virs-
tanpylväinä. Vuoden 1974 asiakirjan jälkeen (Unesco 1974) Unesco järjesti 
erityisesti kolme ihmisoikeuskasvatuksen kannalta tärkeää kansainvälistä 
kokousta. Ensimmäinen näistä erityisesti ihmisoikeuskasvatukseen suunna-
tuista kokouksista, ihmisoikeuksien opettamisen kansainvälinen kongressi, 
pidettiin Wienissä Itävallassa 1978. (Symonides 1998b, 21–30.) Kongressissa 
korostettiin, että ihmisoikeuskasvatuksen tulee tähdätä suvaitsevaisuuden ja 
solidaarisuuden kunnioittamisen vaalimiseen, tiedon tarjoamiseen ihmisoike-
uksista sekä yksilön tietämyksen kehittämiseen niistä keinoista, joilla ihmis-
oikeudet pystytään muuttamaan todellisuudeksi (Unesco 1978; Symonides 
1998b, 21–30). Vuonna 1987 Unesco järjesti ihmisoikeuskasvatusta käsitte-
levän kansainvälisen kongressin Maltassa. Kongressissa määriteltiin kansain-
välisen, kansallisen ja alueellisen tason ihmisoikeuskasvatuksen suuntaviivo-
ja ja korostettiin tarvetta luoda kokonaisvaltainen järjestelmä ihmisoikeuksi-
en opettamista ja ihmisoikeuskasvatusta varten. (Symonides 1998b, 21–30.) 
Huomionarvoista on, että tämä kokonaisvaltaisen järjestelmän tarve on ollut 
esillä konferensseissa jo 1980-luvulta lähtien, mutta Unescon tavoite koko-
naisvaltaisesta ihmisoikeuskasvatusjärjestelmästä ei ole kuitenkaan toistai-
seksi toteutunut. (Ks. Suomen tilanteesta kokonaisvaltaisen ihmisoikeuskas-
vatusjärjestelmän luomiseen liittyen esim. Ihmisoikeusliitto 2006.)  

Kolmas tärkeä Unescon järjestämä ihmisoikeuskasvatuksen kongressi pi-
dettiin vuonna 1993 Montrealissa Kanadassa (Symonides 1998, 23). Kong-
ressin hyväksymä toimintaohjelma, Montrealin ihmisoikeus- ja demokra-
tiakasvatuksen toimintaohjelma ja -suunnitelma 1993 (World Plan of Action 
on Education for Human Rights and Democracy 1993), korostaa demokra-
tiakasvatuksen olevan olennainen osa ihmisoikeuskasvatusta (YK 1993b). 
Konferenssissa korostettiin ihmisoikeuskasvatuksen olevan ihmisoikeus, ei 
vain välttämätön edellytys ihmisoikeuksien, demokratian ja yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden toteutumiselle (YK 1993b; Symonides 1998b, 29). 
Julistusten ja suositusten lisäksi tämä oikeus tulisi kuitenkin kirjata selkeästi 
myös kansainvälisiin sopimuksiin (Symonides 1998b, 29). Myös esimerkiksi 
Wienissä vuonna 1993 järjestetty Ihmisoikeuksien maailmankonferenssi oli 
tärkeä ihmisoikeuskasvatuksen kannalta (YK 1993a, 30–48). Wienin konfe-
renssin suositusten mukaisesti julistettiin myös YK:n ihmisoikeuskasvatuk-
sen vuosikymmen vuosiksi 1995–2004 (Morsink 1999, 325–326). Kyseisessä 
konferenssissa luotiin myös ihmisoikeusvaltuutetun toimi (High Commis-
sioner for Human Rights), jonka avulla voitaisiin reagoida nopeammin ih-
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misoikeusloukkauksiin (Scheinin 1998, 47; Schmidt 1999, 170–174). Ihmis-
oikeusvaltuutetun toimisto (UN-OHCHR) sijaitsee Genevessä, Sveitsissä ja 
se toimii myös ihmisoikeuskasvatuksen edistäjänä. (Tarkemmin ihmisoike-
usvaltuutetun toimen muotoutumisesta, sisällöstä ja ihmisoikeuskasvatuksen 
roolista toimiston työssä ks. esim. Gareis & Varwick 2005, 162–167; 
Schmidt 1999.) Conley ja Ettinger (1998) mainitsevat edellisten lisäksi 1990-
luvulta lukuisia YK:n konferensseja ihmisoikeuskasvatukseen liittyen: Rio 
(1992), Kairo (1994), Kööpenhamina (1995) ja Peking (1995) (Conley & 
Ettinger 1998, 40; Ks. kyseisistä konferensseista myös Symonides 1998b, 
11–30; Savolainen 2008, 14–25). Kuviossa 3 tiivistän edellä esittämäni poh-
jalta ihmisoikeuskasvatuksen taustaa ja sisältöä. 

 
 
Kuvio 3. Tiivistelmä ihmisoikeuskasvatuksen taustasta ja sisällöstä. Mia Matilainen 
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1.3.3 Ihmisoikeuskasvatuksen suhde lähikäsitteisiin 

Ihmisoikeuskasvatuksen kanssa läheisiä ja osittain päällekkäisiä käsitteitä 
ovat esimerkiksi kansainvälisyyskasvatus (Allahwerdi 2001, 27–46; Opetus-
ministeriö 2006, 14; 51–53), globaalikasvatus (Räsänen 2007, 22–28), kult-
tuurienvälinen kasvatus (Lasonen 2009, 86–87), monikulttuurisuuskasvatus 
(Eide 1998, 53–63) ja kasvatus kulttuurien väliseen ymmärtämiseen (Unesco 
1978). Ihmisoikeuskasvatukseen viitataan esimerkiksi englanniksi käsitteillä 
”human rights education” (ks. esim. YK 1993a; YK 1996) ja ”education for 
human rights” (ks. esim. YK 1993b), kansainvälisyyskasvatukseen esimer-
kiksi käsitteillä ”international education” (ks. esim. Unesco 1974; Lasonen 
2009, 86–87), ”intercultural education” (ks. esim. Unesco 2007; Räsänen 
2007, 18–30), ”global education” (ks. esim. North South Centre of the Coun-
cil of Europe 2004; Lasonen 2009, 86–87) sekä ”education for intercultural 
understanding” (ks. esim. Unesco 1978). Verrattuna esimerkiksi kulttuurien 
väliseen kasvatukseen, ihmisoikeuskasvatuksen painopiste on laajempi ja 
osittain erilainen, vaikka ihmisoikeuskasvatuksen perusperiaatteiden voidaan 
sinänsä perustellusti nähdä kuuluvan edellä mainittujen kasvatuksen alueiden 
peruslähtökohtiin. Kulttuurien välisen ymmärryksen lisäksi on oleellista 
myös erityisesti korostaa kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä jokaisen 
ihmisen kunnioittamista ja ymmärtämistä. (Ks. esim. Toivanen 2008, 6.) 

Taulukossa 1 on esitetty tiettyjä ihmisoikeuskasvatuksen lähikäsitteitä tii-
vistetyssä muodossa. Valitsin taulukkoon seuraavat kolme lähikäsitettä, joita 
tarkastelen ensin taulukossa ja sitten tekstissä tarkemmin: kansainvälisyys-
kasvatus, globaalikasvatus ja kansalaiskasvatus. Näen globaalikasvatuksen 
pääosin jatkumona kansainvälisyyskasvatukselle, joten käsittelen näitä kasva-
tuksen alueita samassa taulukon osassa. Myös ”kasvatus kulttuurienväliseen 
ymmärtämiseen” -käsite on näkemykseni mukaan pääosin synonyymi kan-
sainvälisyys- ja globaalikasvatukselle. Taulukko ei tuo kuitenkaan esiin eri-
laisia korostuksia lähikäsitteissä, ja tällaisenaan se kokonaiskuvaa antaessaan 
samalla yksinkertaistaa lähikäsitteiden korostuksia ja sisältöjä. Taulukon 
esittelyn jälkeen tarkastelenkin näitä lähikäsitteitä tarkemmin, kuitenkin niin 
että fokus on lähikäsitteiden suhteessa ihmisoikeuskasvatukseen. 
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Taulukko 1. Ihmisoikeuskasvatuksen (IOK) lähikäsitteitä. Mia Matilainen 
 

Kasvatusalue Globaalikasvatus, 
aik. kansainvälisyyskasvatus 
 ”international education” 
”intercultural education” ”global 
education” ”education for inter-
cultural understanding” 

Kansalaiskasvatus 
 
”citizenship education” 
”civic education”  

Pääkorostus Kasvatus maailmanlaajuiseen 
vastuuseen 

Kasvatus aktiiviseen ja vas-
tuulliseen kansalaisuuteen 
(yhteiskunnan jäsenten val-
mentamiseen kansalaisuuden 
asettamiin vaatimuksiin) 

Sisältöalueita -kulttuurikasvatus 
-ihmisoikeuskasvatus 
-rauhankasvatus 
(aseidenriisuntakasvatus) 
-ympäristökasvatus 
- kehityskasvatus 
-demokratiakasvatus,  
-suvaitsevaisuuskasvatus 
-mediakasvatus 

-kansalaisuuteen liittyvä 
kasvatus 
-demokratiakasvatus 
-myös globaaliin kansalaisuu-
teen liittyvä kasvatus korostu-
nut vähitellen  

Suhde ihmisoikeus-
kasva- 
tukseen (IOK) 

IOK nähdään usein yhtenä osa-
alueena 

IOK nähdään usein yhtenä osa-
alueena, 
toisaalta kansalaiskasvatuksen 
ja IOK:n tavoitteet voivat olla 
myös ristiriidassa keskenään  

 
Ihmisoikeuskasvatus nähdään usein kansainvälisyyskasvatuksen tai globaali-
kasvatuksen osa-alueena tai yhtenä globaalikasvatuksen edeltäjänä (ks. esim. 
North South Centre of the Council of Europe 2004, 86; Opetusministeriö 
2006, 14; 51–53; Hartmayer 2008, 36–43; Savolainen 2008, 14–23). Esimer-
kiksi Räsänen (2007, 22–28) esittelee Unescon raportin (Our Creative Diver-
sity, 1995) mukaisesti ihmisoikeuskasvatuksen yhtenä globaalin kasvatuksen 
alueena ja opetusministeriön julkaisussa nähdään ihmisoikeuskasvatus ja 
kansainvälisyyskasvatus sisällöltään lähes identtisinä (Opetusministeriö 
2006, 43–44; Kivistö 2008, 11). Määritelmät muotoutuvat myös eri tavoin eri 
maissa ja kielissä. Käsitteiden suhteesta toisiinsa käydään myös keskustelua, 
ja eri maissa käsitteet saatetaan määritellä osittain eri tavoin.23  

Toivanen (2007) korostaa artikkelissaan ihmisoikeuskasvatuksen keskei-
syyttä globaalikasvatuksessa. Globaalikasvatus tulee rakentaa ihmisoikeus-

                                                             
 

23 Tarkemmin käsitteiden suhteesta toisiinsa ks. esim. Allahwerdi 2001, 27–46; De Blass 2003; 
Opetusministeriö 2006; Räsänen 2007, 22; Kivistö 2008, 11; Savolainen 2008, 14–25; Savo-
lainen 2010, 187. 
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kasvatuksen ytimen ympärille. (34–35; ks. myös Räsänen 2007, 18–29.) 
Samoin kansainvälisyyskasvatuksen eettisen perustan ja normiston on katsot-
tu rakentuvan ihmisoikeuksien julistukselle ja siihen liittyville ihmisoikeuk-
sia koskeville yleissopimuksille. Esimerkiksi Räsänen (1996) on kritisoinut 
sitä, että YK:n ihmisoikeuksien julistus ei kuitenkaan paljoakaan näy kan-
sainvälisyyskasvatukseen liittyvässä käytännön toiminnassa. Myös muut 
ihmisoikeusasiakirjat voisivat näkyä selkeämmin kansainvälisyyskasvatuk-
sessa ja sen suunnittelussa. (Räsänen 1996, 89–96.)  

YK ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco ovat neljän viime 
vuosikymmenen aikana luoneet useita uusia kokonaisvaltaisia, monitieteisiä, 
elinikäisen koulutuksen tavoitteita. Nämä sisältöalueet tulivat esille myös 
kansainvälisyyskasvatuksen suositusten (Unesco 1974; 1995a & b; 1999) 
sisältöalueina: rauhankasvatus, aseidenriisuntakasvatus, ihmisoikeuskasvatus, 
kehityskasvatus, ympäristökasvatus, kulttuurikasvatus, demokratiakasvatus ja 
suvaitsevaisuuskasvatus. (Ks. tarkemmin esim. Peruskoulun opetuksen opas: 
Kansainvälisyyskasvatus 1988; Allahwerdi 2001, 27–28.) Ihmisoikeuskasva-
tus korostuu Unescon kansainvälisyyskasvatusta koskevissa asiakirjoissa.24 
Ihmisoikeuskasvatukseen on myös toivottu entistä enemmän kulttuurienvälis-
tä näkökulmaa ja sisältöä sekä kritisoitu näkökulmaa, jossa ihmisoikeuskas-
vatus ja kulttuurienvälinen kasvatus nähdään osittain erillisinä (ks. esim. De 
Blass 2003). 

Unescon suosituksessa vuodelta 1974 korostettiin, että käsitteet kansain-
välinen ymmärtämys, yhteistyö, rauha ja ihmisoikeuksia koskeva opetus 
tiivistetään ilmaukseksi ”kansainvälisyyskasvatus” (Unesco 1974).25 1990-
luvulla hyväksytyissä kansainvälisyyskasvatuksen suosituksissa puhuttiin 
kansainvälisyys-käsitteen sijaan demokratiakasvatuksesta, suvaitsevaisuus-
kasvatuksesta, rauhan kulttuurin vahvistamisesta ja ihmisoikeuskasvatukses-
ta. (Allahwerdi 2001, 28–29.) Kansainvälisyyskasvatus-käsite on ollut näin 
historiallisesti katsottuna tiettynä aikakautena paljon käytetty käsite, jonka 
ohella ja sijaan on käytetty ja käytetään myös monia muita käsitteitä (ks. 
esim. Opetusministeriö 2006; Kivistö 2008, 11). Kansainvälisyyskasvatus–
käsite on melko tunnettu, mutta se ei silti ole mikään itsestään selvä yläkäsite 

                                                             
 

24 Ks. tarkemmin esim. Unesco 1974, kohdat 5: 18c; Unesco 1995a, perusteet kohdat 5: 16–17 
ja julistus kohdat 2.2–2.3 ja 1995b julistus kohdat johdanto, 1, 1–3 ja toimintasuunnitelma 
kohdat 16, 21 ja 22; Unesco 1999, julistus kohdat 1, 2.2–2.3, 2.6, 3.1–3.2, 3.4 ja toiminta-
suunnitelma kohdat 1, 2: 1–11, 3: 13–14, 4: 16–29; Allahwerdi 2001, 27–28. 

25 Vuoden 1995 kansainvälisyyskasvatusta koskevassa julistuksessa tuli esille uudenlainen 
kansainvälisyyskasvatusta koskeva kehityspsykologinen ja kasvatuksellinen näkökulma. 
Yksilö asetettiin kasvatuksen keskipisteeksi ja kasvatuksen kohteita nimitettiin asiakirjassa 
kansalaisiksi. (Suomen Unesco-toimikunta 1997, 13–16; Allahwerdi 2001, 27–28.) 
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ihmisoikeuskasvatukselle ja muille kansainvälisyyskasvatus-käsitteen alle 
yleensä niputetuille kasvatuksen osa-alueille.  

Kansainvälisyyskasvatus-käsitteen sijaan käytetään nykyisin usein käsi-
tettä ”globaalikasvatus” (ks. esim. Räsänen 2007, 22–28; Savolainen 2008, 
14–25; Lasonen 2009, 86–87; Melén-Paaso, Kaivola & Rohweder 2009, 18–
27). Globaalikasvatus-käsite (global education) on lähtöisin Yhdysvalloista, 
kansainvälisyyskasvatus-käsitteen (international education) tausta on euroop-
palainen (Opetusministeriö 2006, 52; ks. tarkemmin esim. Allahwerdi 2001, 
25–46). Ulkoministeriön ja Opetushallituksen globaalikasvatukseen liittyvän 
hankkeen yhteydessä on ”Global education” -termin suomennoksena on käy-
tetty sekä kansainvälisyyskasvatus- (Opetusministeriö 2006) että globaali-
kasvatus-termejä (ks. esim. Melén-Paaso & Kaivola 2009, 150–155), mikä 
kuvastaa hyvin näiden käsitteiden läheistä suhdetta. Globaalikasvatus-
käsitettä on käytetty myös synonyymina ”Kasvatus maailmanlaajuiseen vas-
tuuseen” -termin kanssa (ks. esim. Savolainen 2008, 15). Kyseistä globaali-
kasvatuksen hanketta käsitellään myös alaluvussa 1.4.1.  

Myös ”monikulttuurisuuskasvatus” ja ”kulttuurienvälinen kasvatus” ovat 
läheisiä käsitteitä kansainvälisyyskasvatukselle, mutta niitäkään ei enää pide-
tä kansainvälisyyskasvatuksen alalajina, vaan korostetaan monikulttuurisuut-
ta yhteisöjen ominaisuutena, joka muokkaa myös oppimista ja koulutusta 
(Lasonen 2009, 86). Globaalikasvatuksen käsite voidaan nähdä laajempana 
ja käyttökelpoisempana nykyisessä globaalissa maailmassa kuin vanhempi 
kansainvälisyyskasvatukseen viittaava englanninkielinen ”international edu-
cation”-käsite tai ”intercultural education”-käsite (Haywood 2007, 79; Räsä-
nen 2007, 22). Esimerkiksi Räsänen (2007, 28) tuo esiin kansainvälisyyskas-
vatuksen globaalikasvatuksen olennaisena osana. Globaalikasvatus on määri-
telty esimerkiksi Maastrichtin julistuksen (2002) mukaisesti laajasti kasva-
tukseksi ja koulutukseksi, jonka tarkoituksena on syventää ihmisten ymmär-
rystä maailmanlaajuisista ilmiöistä ja tapahtumista ja jonka kautta on mah-
dollista aktivoida kansalaisia toimimaan ihmisoikeuksien ja sekä oikeuden-
mukaisemman että tasa-arvoisemman maailman puolesta (North-South Cent-
re of the Council of Europe 2004, 86–89; Kaivola 2008, 10). Globaalikasva-
tus määritellään erityisesti kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, rauhan ja 
kulttuurienvälisen ymmärryksen edistämiseksi, jotka kaikki ovat maailman-
kansalaisuuden ulottuvuuksia (ks. esim. European Strategy Framework 
2002). Globaalikasvatus voidaan nähdä oikeusperusteisesta lähestymistavasta 
katsoen myös jokaisen kansalaisen oikeutena (North South Centre of the 
Council of Europe 2004, 9–10). Globaalikasvatus nähdään myös kansalais-
kasvatukseen (citizenship education) liittyvänä käsitteenä esimerkiksi siten, 
että globaalikasvatus on määritelty kansalaiskasvatuksen globaaliksi ulottu-
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vuudeksi (Kaivola 2007). Tutkimukseni fokuksesta johtuen en tässä yhtey-
dessä tarkastele tämän perusteellisemmin kansainvälisyyskasvatuksen ja 
globaalikasvatuksen määrittelyä.26 

Ihmisoikeuskasvatus liitetään usein myös kansalaiskasvatukseen (citi-
zenship education, civic education). Kansalaiskasvatus voidaan määritellä 
väljästi tietoiseksi kasvatustoiminnaksi, joka tähtää yhteiskunnan jäsenten 
valmentamiseen kansalaisuuden asettamiin vaatimuksiin (Arola 2004). Sen 
tavoitteena on lisätä tietoa yhteiskunnasta, opettaa vastuullisen kansalaisen 
arvoja ja asenteita sekä edistää nuorten osallistumista koulun ja yhteiskunnan 
toimintaan. Demokratiakasvatus kuuluu myös kansalaiskasvatukseen. Kansa-
laiskasvatus on kasvatusta aktiiviseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen. (Eu-
rydice 2005, 7–14.) Viime aikoina on korostettu myös kasvatusta globaaliin 
kansalaisuuteen kansalaiskasvatuksen osa-alueena. Kansalaiskasvatus on 
painottunut eri aikoina ja eri tahojen toimesta eri tavoin. (Kansalaiskasvatuk-
sesta tarkemmin ks. Osler & Starkey 2005; Gearon 2006; Osler & Starkey 
2010, 113–127.)27  

Monessa maassa kansalaiskasvatus on toiminut ihmisoikeuskasvatuksen 
keskeisenä viitekehyksenä ja välineenä. Kansalaiskasvatuksen ja ihmisoike-
uskasvatuksen linkittäminen ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, sillä 
näillä kahdella kasvatuksen alueella voidaan nähdä toisistaan selvästi erilliset 
painopistealueet ja jopa erilaiset ja ristiriitaisetkin päämäärät. (Mahler, Mihr 
& Toivanen 2006, 183; Toivanen 2007, 36–37; Mahler 2008, 47–51; Osler 
2008; Osler 2009, 56–65; Osler & Starkey 2010, 113–127.) Ihmisoikeuskas-
vatukseen kuuluu olennaisena osana myös kriittinen asenne maan hallitusta ja 
vallanpitäjiä kohtaan sekä tarvittaessa kansalaistottelemattomuus. Juuri tämä 
kriittinen asenne valtarakenteita kohtaan tekee ihmisoikeuskasvatuksesta 
erityisen haasteellista (Toivanen 2007, 36–37; Mahler 2008, 47–51); kriitti-
nen asenne puuttuukin monista kansalaiskasvatusohjelmista (Osler 2009, 63–
65; Osler & Starkey 2010, 126).  

Kansalaiskasvatuksen voidaan nähdä olevan tavoitteiltaan ristiriidassa 
ihmisoikeuskasvatuksen kanssa, mikäli kansalaiskasvatus ymmärretään kape-
asti kansalaisten kasvattamisena hyödyllisiksi ja hallitukselle uskollisiksi, 
sillä mikään valtio ei ole vapaa ihmisoikeusrikkomuksista (ks. esim. To-

                                                             
 

26 Globaalikasvatuksen ja kansainvälisyyskasvatuksen määrittelystä ks. tarkemmin esim. 
Hayden 2008, 52–59; Räsänen 2008, 69–70; Savolainen 2008, 14–25; Lasonen 2009, 86–87; 
Savolainen 2008, 18; Savolainen 2010, 178–179; 187. 

27 Kansalaiskasvatuksen määrittelystä ja toteuttamisesta ks. tarkemmin Arola 2004; Eurydice 
2005.  
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maševski 2002; Mahler, Mihr & Toivanen 2006, 183; Toivanen 2007, 36–37; 
Mahler 2008, 47–51). Sekä ihmisoikeuskasvatusta että kansalaiskasvatusta 
tarvitaan. Kaikki eivät ole jonkin maan kansalaisia, mutta kaikilla on ihmis-
oikeuksia. Kaikilla luokan opiskelijoilla ei ole välttämättä kansalaisen status-
ta kyseisessä maassa, mutta ihmisoikeudet heillä on tästä riippumatta. Kansa-
laisuus sen eri muodoissa ei ole ihmisoikeuskasvatuksessa niin keskeisessä 
asemassa kuin sen voidaan kansalaiskasvatuksessa nähdä olevan. Ihmisoike-
uskasvatus on vahvasti kasvatusta globaalissa mielessä, kasvatusta maail-
mankansalaisuuteen (ks. esim. Osler 2008; Osler & Starkey 2010, 113–127).  

Kasvattajan on syytä pohtia omaa työtään aina myös ihmisoikeuskasva-
tuksen näkökulmasta. Kasvatus on aina osaltaan myös arvokasvatusta, tiedos-
tipa kasvattaja tätä tai ei (Eide 1988, 50; Kansanen 1996, 13–14; Räsänen 
1998; Tirri 2002, 203–211; Launonen & Pulkkinen 2004, 13–26). Kasvatta-
jan rooliin kuuluu sosiaalistajan rooli. Tällä tarkoitetaan yksilön sopeuttamis-
ta ympäröivään yhteiskuntaan. Sillä voidaan tarkoittaa myös sopeuttamista 
vallitseviin epäoikeudenmukaisuuksiin, vallan etuoikeuksiin sekä esimerkiksi 
alistamiseen. (Eide 1988, 50.) Kasvatus on kuitenkin ristiriidassa ihmisoike-
usvaatimusten kanssa, jos yksilö sosiaalistetaan suhtautumaan välinpitämät-
tömästi vallitseviin epäoikeudenmukaisuuksiin. (Toivanen 2007, 36–37.)  

Laadukas kansalaiskasvatus ja globaalikasvatus edellyttävät aina myös 
ihmisoikeuskasvatusta, ja ihmisoikeudet muodostavat sen ytimen. Mutta 
hukkuuko ihmisoikeuskasvatus kuitenkin helposti kansalaiskasvatuksen ja 
globaalikasvatuksen laajojen tavoitteiden ja sisältöalueiden joukkoon saamat-
ta sitä tilaa, jota se tarvitsisi voidakseen täyttää tavoitteensa? Ovatko kansa-
laiskasvatus ja globaalikasvatus liian laajoja kehikkoja ihmisoikeuskasvatuk-
sen tavoitteiden laadukkaalle toteutumiselle?  

Ihmisoikeuskasvatuksen nähdään toteutuvan parhaiten silloin, kun siihen 
liittyvät teemat tulevat esille opetuksessa lukuisia kertoja, erilaisissa tilanteis-
sa ja eri oppiaineissa (ks. esim. YK 1993b; Suomen Unesco-toimikunta 2000, 
102–103). Ihmisoikeuskasvatus ei ole yksinomaan jonkin yksittäisen oppiai-
neen tai opintojakson tehtävä, vaikka se usein liitetään erityisesti tiettyihin 
aineisiin. Sen tulisi läpäistä koulutuksen kaikki asteet (ks. esim. YK 1948; 
Unesco 1995a; YK 1993b; YK 1996; YK 1997; YK 2004). Tarvitaan myös 
tutkimustietoa ihmisoikeuksista (Helminen & Lång 1988, 7–9; YK 1996, 
7:61), ihmisoikeuskasvatuksesta ja sen toteutumisesta (Levin 2001, 88; YK 
1996, 7: 61; YK 1997, 3 D:46; Kallioniemi 2003; Lapayese 2003).   

Tässä tutkimuksessa lähden liikkeelle siitä näkemyksestä, että ihmisoike-
uskasvatuksella on paljon yhteistä sille läheisten käsitteiden, erityisesti kan-
sainvälisyyskasvatuksen, globaalikasvatuksen ja kansalaiskasvatuksen käsit-
teiden kanssa, mutta sen tavoitteissa on myös niin selkeitä omia korostuksia, 
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että on syytä tarkastella sitä omana kasvatuksen alueenaan. Kansainvälisyys-
kasvatuksen, globaalikasvatuksen ja kansalaiskasvatuksen laajat sisällöt ja 
tavoitteet ja toisaalta ihmisoikeuskasvatuksen selkeä ja nimensä mukainen
keskittyminen ihmisoikeuksiin liittyvään kasvatustehtävään antaa näille käsit-
teille omat tehtävänsä ja alueensa läheisestä suhteesta huolimatta. On myös 
otettava huomioon, että ihmisoikeuskasvatusta on käsitelty omana alueenaan, 
ihmisoikeuksien opettamisen muodossa, esimerkiksi vuonna 1952 Unescon 
konferenssissa (Unesco 1952) ja ihmisoikeuskasvatuksen nimellä esimerkiksi 
jo vuonna 1978 järjestetyssä Unescon konferenssissa (Unesco 1978). Näin 
ollen ihmisoikeuskasvatuksen selkeällä erottamisella muista kasvatuksen 
alueista on myös pitkät historialliset juurensa.

 

Kuvio 4. Ihmisoikeuskasvatus ihmisoikeuskulttuurin rakentamisena kaikessa kasva-
tuksessa. Mia Matilainen 
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Toivasen (2007, 35) näkemykseen yhtyen näen ihmisoikeuskasvatuksen 
myös keskeisenä ydinsisältönä keskusteltaessa esimerkiksi globaalista kasva-
tuksesta. Sitä on kuitenkin perusteltua ja tarpeellista käsitellä ja tutkia myös 
omana itsenäisenä kasvatusalueenaan ilman sen enempää globaalikasvatuk-
sen kuin minkään muunkaan kasvatuksen alueen sateenvarjoa. Ihmisoikeus-
kasvatuksen muotoutumista käsiteltäessä esittelen kuitenkin myös kansainvä-
lisyyskasvatuksen historiaa. Tästä syystä esittelen esimerkiksi 1974 kansain-
välisyyskasvatuksen suosituksen osana ihmisoikeuskasvatuksen historiaa (ks. 
Unesco 1974). Päädyin tähän ratkaisuun siksi, että aikaisemmin, ennen 1990 
-lukua, ihmisoikeuskasvatusta käsiteltiin useimmiten juuri kansainvälisyys-
kasvatuksen osana. Lähestyttäessä nykypäivää ihmisoikeuskasvatusta käsitel-
lään eri lähteissä ja myös tässä tutkimuksessa enemmän omana kasvatuksen 
ja tutkimuksen alueena. (Ihmisoikeuskasvatuksen eriytymisestä ks. YK:n 
ihmisoikeuskasvatukseen painottuvia asiakirjoja, esim. YK 1993b; YK 1996; 
YK 1997.) 

 
 

1.4 Ihmisoikeuskasvatus suomalaisessa kontekstissa 
 

1.4.1 Suomalainen ihmisoikeuskasvatus 

Tässä luvussa esittelen aluksi suomalaista ihmisoikeuskasvatuksen historiaa 
ja sen välietappeja (alaluku 1.4.1). Tutkimukseni kohdistuessa koulukonteks-
tiin ja erityisesti lukion ihmisoikeuskasvatukseen haastattelututkimuksen 
muodossa, laajempi suomalaisen ihmisoikeuskasvatuksen esittely rajautui 
pois. Tämän jälkeen tarkastelen alaluvussa 1.4.2 suomalaisen yhteiskunnan 
muutosta ja nuoruutta ikävaiheena ja alaluvussa 1.4.3 lukiokoulutusta ihmis-
oikeuskasvatuksen näkökulmasta luoden näin kontekstia 2000-luvun suoma-
laiseen lukioon kohdistuvalle tutkimukselleni.  

Ihmisoikeusperiaatteiden toteutumisella on Suomessa ollut vahva histori-
allinen pohja ja demokratian ihanteet ovat olleet keskeinen osa kulttuurin 
sisältöä (ks. esim. Virrankoski 2001, 22). Suomi on monessa suhteessa toimi-
nut ihmisoikeuksien toteutumisen edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä (ks. 
esim. Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009). 
Ihmisoikeuskasvatuksen historiassa tämä vahva perinne näkyy osaltaan yh-
distettynä Suomen historiaan ja sen ominaispiirteisiin. Ihmisoikeuksiin ja 
ihmisoikeuskasvatukseen on kohdistunut kuitenkin myös ennakkoluuloja, ja 
niihin on usein liitetty myös vasemmistolainen leima. (Höylä 2007, 3; Halme 
2008, 36–49.)  
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Suomalaisen ihmisoikeuskasvatuksen historia liittyy kiinteästi kansainvä-
lisyyskasvatuksen kehittymiseen. Suomi hyväksyttiin YK:n jäsenmaaksi 
1955 (Broms 1976, 60–61, 70–71; Kiuru 1991, 20) ja vuotta myöhemmin 
vuonna 1956 Suomi liittyi YK:n kasvatus, tiede- ja kulttuurijärjestö Unes-
coon (Kiuru 1991, 20). Yhteys Yhdistyneihin kansakuntiin oli kuitenkin 
solmittu jo aikaisemmin Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) välityksellä, 
jonka jäsenyydessä Suomi oli ollut sen perustamisesta vuonna (1919) asti 
(Broms 1976, 3–4; Kiuru 1991, 20–22). Vuonna 1974 Suomi oli toisena 
aloitteentekijänä, kun kansainvälisyyskasvatusta koskeva suositus (Unesco 
1974) hyväksyttiin Unescon ohjelmaan (Kiuru 1991, 72). Suomessa järjestet-
tiin kyseiseen suositukseen liittyen myös esimerkiksi kansallinen seminaari 
kansainvälisyyskasvatuksesta (Kansainvälisyyskasvatus 1975, 2). 28 

Kansainvälisyys alkoi näkyä selkeämmin suomalaisessa katukuvassa 
maahanmuuton lisääntyessä 1990-luvun alusta lähtien. Myös maahanmuutta-
jien ja suomalaisten yhteenotot olivat esillä mediassa. Kansainvälisyyskasva-
tuksen tehtäväksi vahvistui toisaalta kulttuurienvälisen ymmärryksen lisää-
minen, toisaalta omien ennakkoluulojen tiedostaminen ja asenteiden muutta-
minen. (Ks. esim. Opetusministeriö 2006, 49–50; Kivistö 2008, 8–15.)  

Suomessa on järjestetty useita kansainvälisiä ihmisoikeuskasvatukseen 
liittyviä kongresseja, esimerkiksi vuonna 1997 Turussa järjestetty ”Unesco 
Regional Conference on Human Rights Education in Europe” (Spiliopoulou 
Åkermark 1998) ja vuonna 2003 Jyväskylässä järjestetty ”Unesco Conferen-
ce on Intercultural Education” (Lasonen & Lestinen 2003). Kansainvälisyys-
kasvatukseen liittyviä toimintoja on Suomen valtionhallinnossa usean eri 
ministeriön hallinnon alalla. Ihmisoikeuskasvatuksen kannalta Opetushallitus 
on keskeinen opetusalan kansallinen kehittämisvirasto, sillä opetussuunni-

                                                             
 

28 Kansainvälisyyskasvatukseen liitettiin 1970-luvulla myös vasemmistopoliittinen leima. 
1980- ja 1990-luvun tapahtumat maailmalla muuttivat tilannetta ja löytyi yhteinen näkemys 
kyseisen kasvatusalueen tarpeellisuudesta. (Opetusministeriö 2006, 50.) Toisaalta myös ih-
misoikeuskysymyksiin ja niihin liittyvään keskusteluun liittyi ennen 1990-lukua poliittisia 
jännitteitä johtuen Suomen historiasta, suhteesta silloiseen Neuvostoliittoon ja tähän liitty-
västä ulkopolitiikasta. Jotkut vasemmiston edustajat näkivät ihmisoikeuskeskustelun lähinnä 
Neuvostoliiton vastaisena propagandana. Tilanne muuttui vähitellen Neuvostoliiton hajotes-
sa ja 1990-luvulle tultaessa. (Halme 2008, 36–49.) Suomen liittyminen 1989 Euroopan neu-
voston jäseneksi ja 1995 Euroopan unioniin merkitsivät myös näkökulman muutosta kan-
sainvälisyys- ja ihmisoikeuskasvatuksessa. Kansainvälisyyskasvatuksessa tämä näkyi kui-
tenkin myös siten, että kansainvälisyyskasvatus pysyi koko 1990-luvun ja vielä 2000-luvun 
alun Eurooppa-teemojen varjossa. Kansainvälisyys miellettiin eurooppalaisuudeksi ja monil-
le Eurooppa merkitsi samaa kuin Euroopan unioni. (Opetusministeriö 2006, 49–50; Kivistö 
2008, 8–15.) 
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telmien perusteiden laatiminen on yksi sen tehtävä. (North-South Centre of 
the Council of Europe 2004, 37–42, 47–58.)  

Ulkoministeriön ja Opetushallituksen globaalikasvatushanke, ”Kasvami-
nen maailmanlaajuiseen vastuuseen” -projekti 2007–2009, voidaan nähdä 
myös selkeästi ihmisoikeuskasvatukseen liittyvänä (ks. esim. Räsänen 2007, 
28; Toivanen 2007, 34–44). Hankkeen tavoitteena oli lisätä globaalikasvatuk-
sen laatua ja vaikuttavuutta Suomessa. Sen päämääränä oli lisätä myös tietoi-
suutta globaaleista kehityskysymyksistä ja sekä tarjota välineitä globaalikas-
vatuksen toteuttamiseksi kouluissa. (Ks. esim. Kaivola 2007; Mélen-Paaso 
2007, 12–15; Kaivola 2008, 10–12.) Tavoitteisiin kuului myös lisätä kansa-
laisten aktiivisuutta toimia ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja 
tasa-arvoisemman maailman puolesta (Kaivola 2008, 10). Hankkeen taustalla 
oli Euroopan Neuvoston North South Centre´n (2004) tekemä arvio ja arvi-
oinnissa esitetyt globaalikasvatukseen Suomessa liittyvät suositukset (ks. 
North-South Centre of the Council of Europe 2004; Mélen-Paaso 2007, 12–
15; Opetusministeriö 2006). Koska hanke on ajoittunut pääosin tutkimusai-
neistoni keräämisen jälkeiseen aikaan, en käsittele tätä hanketta ja sen suhdet-
ta tutkimusaineistooni tässä yhteydessä tämän tarkemmin.  

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon perussäännössä jäsen-
valtiot velvoitettiin perustamaan kansallinen toimikunta, jossa ovat edustet-
tuina hallitus ja tärkeimmät kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin kansalliset 
yhteisöt (Unesco 1956, 7. artikla). Suomen Unesco-toimikunta toimii ope-
tusministeriön asiantuntijaelimenä ja kuuluu opetushallinnon alaisuuteen. 
Toimikunta osallistuu esimerkiksi tutkimusohjelmiin, järjestää seminaareja, 
harjoittaa julkaisutoimintaa, koordinoi Unesco-koulujen toimintaa ja vastaa 
Unescoon liittyvästä tiedotuksesta. (Ks. esim. Myllymäki 2004, 25.)  

Kansalaisjärjestöjen kansainvälisyyskasvatus ja ihmisoikeuskasvatustyö 
on myös monipuolista (ks. esim. Myllymäki 2004, 7–8; Rekola 2007). Monet 
järjestöt kertovat tekevänsä kansainvälisyyskasvatus- tai ihmisoikeuskasva-
tustyötä. On kuitenkin otettava huomioon, että järjestöt itse määrittelevät 
Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen hakemistossa sen, mikä heidän mieles-
tään on kansainvälisyyskasvatusta tai ihmisoikeuskasvatusta. (Rekola 2007, 
12.) Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) kansainvälisyyskasvatus-
rekisterin 72 järjestöstä 31 (43 %) nimesi ihmisoikeuskasvatuksen tekemänsä 
kansainvälisyyskasvatuksen muodoksi. Näistä järjestöistä yhdeksän järjestön 
voidaan katsoa tekevän pääasiassa kansainvälisyyskasvatustyötä. Näistä 
yhdeksästä järjestöstä taas erityisesti kolmen voidaan katsoa olevan nimen-
omaan ihmisoikeusjärjestöjä: Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ih-
misoikeusliitto ry ja Kynnys ry. (Myllymäki 2004, 7–8.) Amnesty Interna-
tional on ihmisoikeusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien 
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toteutumista YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (YK 1948) 
hengessä ja puuttua erityisesti vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Se on kan-
sainvälinen, maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu 
yksittäisten ihmisten jäsenyydelle. Amnesty International on keskittynyt 
ihmisoikeustyössään erityisesti mielipidevankeihin, poliittisiin vankeihin, 
kuolemanrangaistukseen, kidutukseen, poliittisiin murhiin ja ”katoamisiin”. 
(Amnesty International 1993, 14; 23; ks. myös esim. Amnesty International 
2008; Sganga 1998.) Ihmisoikeusliitto ry:n tavoitteena on olla asiantuntija-
kasvattaja ihmisoikeuskysymyksissä ja lisätä tietoisuutta erityisesti Suomen 
ihmisoikeustilanteesta muualla tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia unohta-
matta. Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. (Myllymäki 2004, 7–8; 
Rekola 2007, 26; 46.)29  

Erityistä ihmisoikeuskasvatusmateriaalia esimerkiksi koulujen käyttöön 
on tehty suomeksikin usean eri tahon toimesta. Esimerkiksi Suomen YK-
liitto (ks. esim. Scheinin 1998b; Honkanen & Syrjälä 2000) ja Ihmisoikeus-
liitto (ks. esim. Kouros & Laukkanen & Santala 2002) ovat tuottaneet tällais-
ta materiaalia. Ihmisoikeusliitto on myös tuottanut ihmisoikeuskasvatusmate-
riaalia yhdessä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa (ks. esim. Levin 2001). 
Esimerkkeinä Suomen Unesco-toimikunnan erityisesti kouluille suunnatuista 
ihmisoikeuskasvatusmateriaaleista mainittakoon julkaisut: ”Rauhan-, ihmis-
oikeus- ja demokratiakasvatuksen yhteiset perusteet (Suomen Unesco-
toimikunta 1997), ”Peruskoulun ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja” (Elo & 
Hakala & Häkkinen & Savolainen 1998) ja Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 
(Suomen Unesco-toimikunta 2000). Vuonna 2004 avattiin eri järjestöjen 
yhteistyönä internetissä virtuaalinen oppikirja ihmisoikeuksista yläaste- ja 
lukioikäisille (www.ihmisoikeudet.net). Myös esimerkiksi Väestöliitto (ks. 
esim. Alkio & Tuominen 2006) ja Plan Suomi Säätiö (ks. esim. Lehtinen & 
Toom 2006) ovat julkaisseet ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää materiaalia.  

Suomi on myös ollut mukana monenlaisessa ihmisoikeuskasvatustoimin-
nassa niin valtionhallinnon kuin järjestötoiminnankin tasolla (Myllymäki 
2004, 7–8; 22–28). Edellä esitetystä huolimatta Suomessa on myös paljon 
tehtävää ihmisoikeuskasvatuksen saralla. Esimerkiksi puhe ihmisoikeuksista 
nousee Suomessa esiin esimerkiksi pakolaisten, maahanmuuttajien, vähem-
mistöjen yhteydessä sekä erityisesti käsiteltäessä muiden kulttuurien ongel-
mia. Voidaan jopa väittää, että suomalaisten on helppo kauhistella muiden 
ihmisoikeusloukkauksia, mutta ummistaa samaan aikaan silmät tai vähätellä 

                                                             
 

29 Ks. tarkemmin Ihmisoikeusliitosta esim. www.ihmisoikeusliitto.fi/ (8.5.2010) ja Kynnys 
ry:stä: www.kynnys.fi/ (8.5.2010). 
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ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia Suomessa. (Höylä 2007, 33; ks. myös 
Toivanen 2007, 40.)  

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmen merkitsi monia mahdolli-
suuksia ja velvollisuuksia ihmisoikeuskasvatukselle Suomen kannalta (ks. 
ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmenen tavoitteista ja velvoitteista tarkem-
min YK 1996 & YK 1997 & käytännön toteutuksesta Suomen osalta esim. 
YK 2005). Osaan YK:n vuosikymmenen asettamista haasteista ja velvolli-
suuksista Suomessa on vastattu, osaan ei. Suomessa järjestetyssä YK:n ih-
misoikeuskasvatuksen vuosikymmenen Unesco-seminaarissa (1997) annettiin 
kaksi konkreettista suositusta: Ihmisoikeuskasvatus tulisi sisällyttää koulujen 
opetussuunnitelmaan, ja opettajien tulisi saada riittävästi ihmisoikeuskoulu-
tusta (konferenssista tarkemmin ks. esim. Spiliopoulou Åkermark 1998; Sy-
monides 1998b). YK:n ihmisoikeuskasvatuksen vuosikymmenen aikana 
ilmestyneissä uusissa opetussuunnitelmien perusteissa (POPS 2004, LOPS 
2003) ihmisoikeudet mainitaan koulun yleisessä arvoperustassa. Samaan 
aikaan kuitenkin vain pari yliopistoa tarjoaa perusopintovaiheessa opettajille 
ihmisoikeuksiin liittyvää koulutusta. Näissäkin yliopistoissa ihmisoikeuksiin 
liittyvä koulutus on opettajille vapaaehtoista. Näyttää myös siltä, että työ 
YK:n vaatiman kansallisen ihmisoikeuskasvatuksen toimintasuunnitelman 
aikaansaamiseksi on jäänyt kesken muiden prioriteettien takia. (Toivanen 
2007, 39.)  

YK:n ihmisoikeussopimusten noudattamista valvovat komiteat ovat esit-
täneet huolensa ihmisoikeuskasvatuksen puutteista Suomessa (ks. esim. YK 
2005; Toivanen 2007, 37). YK:n lapsen oikeuksien komitea on kritisoinut 
Suomea siitä, ettei Suomen osalta ole tietoa siitä, missä määrin opettajat 
noudattavat ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä velvoitteita. Komitea suositte-
li, että Suomessa selvitettäisiin tämä ja varmistettaisiin, että kaikki lapset 
saavat ihmisoikeuksiin liittyvää opetusta ja kasvatusta. Komitea toi esiin 
huolensa siitä, etteivät kaikki oppilaat välttämättä saa ihmisoikeuskasvatusta 
ja ihmisoikeuskasvatuksen sisällyttäminen opetukseen on vieläkin riippuvais-
ta yksittäisen opettajan päätöksestä. (Ks. tarkemmin YK 2005, kohta 44 ja 
45; Toivanen 2007; Mahler 2008, 49.)  

 
1.4.2 Ihmisoikeuskasvatus nuoruuden kontekstissa  

Tämän tutkimuksen kohteena ovat lukioikäiset nuoret ja heidän opettajansa 
eteläsuomalaisessa lukiossa. Nuoruus on käsitteenä monitulkintainen ja laaja, 
ja sen alkamis- ja loppumisajankohta voidaan määritellä eri tavoin lähesty-
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mistavasta ja kontekstista riippuen.30 (Nuoruudesta ja nuorisotutkimuksesta 
tarkemmin ks. esim. Helve 1997; Helve 2002; Wilska 2005; Myllyniemi 
2007; Myllyniemi 2008; Furlong 2009.) Lukioikäisillä tarkoitan tässä tutki-
muksessa noin 15–20-vuotiaita, erotuksena esimerkiksi myöhemmässä elä-
mänvaiheessa lukion käyvistä opiskelijoista; tutkimukseni toteutettiin tavalli-
sessa päivälukiossa. Lukiokoulutusta ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta 
käsitellään alaluvussa 1.6.  

Koska tutkimukseni kohderyhmänä on nuoria ja heidän opettajiaan, on 
aiheellista pohtia myös sitä kontekstia, jossa nuoret elävät. Ihmisoikeuskasva-
tus liittyy läheisesti arvoihin ja arvomaailmaan, ja on tärkeää tarkastella tut-
kittavien elämän yhteiskunnallista kontekstia. Nuoruus on elämänkaaripsyko-
logisesti ja erityisesti identiteetin kehityksen näkökulmasta tärkeä vaihe (ks. 
esim. Erikson 1958/1980, 53–107; Erikson 1968, 128–141; Vuorinen 1992, 
214–222; Antikainen, Rinne & Koski 2009, 261–265). Toisaalta nykyään 
korostetaan myös sitä, että identiteetin kehitys jatkuu läpi elämän. Postmo-
dernista31 näkökulmasta käsin saatetaan myös kritisoida koko identiteetin 
käsitettä ja korostaa identiteetin sirpaloitumista tai kiistää yhtenäisen ja va-
kaan identiteetin olemassaolo (Antikainen, Rinne & Koski 2009, 261–265). 
Tutkimukseni kohteena olevat lukioikäiset nuoret elävät joka tapauksessa 
monin tavoin tärkeää aikaa elämässään. Nuoruutta voidaan tarkastella esi-
merkiksi yksilö- ja kehityspsykologisesta, sosiologisesta kuin yhteiskunnalli-
sesta näkökulmasta.  

Nuoret ovat iässä, jossa heidän identiteettinsä, arvonsa ja asenteensa ra-
kentuvat monin tavoin. (Antikainen 1998, 154–159; Helve 2002, 218–223.) 
Tähän ajanjaksoon voi liittyä myös henkilökohtaisen arvojärjestelmän epäva-
kautta. (Helve 2002, 218–223.) Elämänkaarinäkökulmasta nuoruuteen sijoit-
tuu erityisesti esimerkiksi identiteetin rakentaminen ja tähän liittyvät kriisi-
vaiheet. Esimerkiksi Eriksonin (1958/1980, 53–107) psykososiaalisen kehi-
tysteorian mukaan ihminen käy elämässään läpi kahdeksan eri kriisivaihetta, 
joiden ratkaiseminen vaikuttaa seuraavan elämänvaiheen kriisivaiheen koh-
taamiseen.32 Nuoruuteen sijoittuu Eriksonin teoriassa viides kriisivaihe, jossa 

                                                             
 

30 Nuoruuden alku- ja loppuajankohta voidaan määritellä eri tavoin ja jakaa nuoruus eri vaihei-
siin, esimerkiksi siten, että nuoruus käsittää eri vaiheineen ajanjakson 10–25-vuotiaaksi (ks. 
esim. Vuorinen 1992).  

31 Myös: jälkimoderni, myöhäismoderni. Tarkemmin postmodernin käsitteestä ks. Usher & 
Edwards 1994, 6–32; Kumar 1995, 101–148. 

32 Eriksonin kehitysteorian kehityskriisien aihealueet ovat tiivistetysti: perusturvallisuus –
epäluottamus/turvattomuudentunne (vauvaikä), itsenäistyminen – epävarmuuden/häpeän-
tunne (varhaislapsuus), aloitteellisuus – syyllisyydentunne (lapsuus), ahkeruus – alemmuu-
dentunne (kouluikä), identiteetti – epäselvyys identiteetistä (nuoruus), läheisyys – eristäyty-
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käsitellään erityisesti omaa identiteettiä. Tämä kriisivaihe on erityisen tärkeä, 
sillä sen yhteydessä kootaan yhteen lapsuuden kriisivaiheiden tulokset ja 
luodaan perustaa aikuisuuden kriisien läpikäymiselle. (Ks. tarkemmin esim. 
Erikson 1958/1980, 53–107; Erikson 1968, 128–141; Kroger 1989, 10–45.) 
Eriksonin teoriaa on myös kritisoitu ja kehitetty edelleen (esim. Marcia 
1980), mutta oleellista erilaisille nuoruutta käsitteleville kehitysteorioille on 
identiteetin kehitykseen liittyvän kriisin sijoittaminen nuoruusikään (Kroger 
1989, 32–45). Tämän lisäksi nuoruuteen kuuluvat esimerkiksi ideologioihin 
ja ihmissuhteisiin liittyvät kriisit, jotka vaikuttavat myös identiteetin kehityk-
seen. (Nuoruutta käsittelevistä kehitysteorioista tarkemmin ks. esim. Kroger 
1989.) 

Suomi on muuttunut paljon viime vuosikymmeninä ja siirtynyt jälkiteolli-
seksi, postmoderniksi yhteiskunnaksi. Nuoret edustavat sukupolvea, joka 
poikkeaa monin tavoin aikaisemmista sukupolvista esimerkiksi elämäntavoil-
taan, taloudelliselta taustaltaan ja käsityksiltään. Suomi on siirtynyt homo-
geenisestä yhtenäiskulttuurista monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi. (Ks. esim. 
Helve 1997, 142–152; Helve 2002, 15–28; Launonen & Pulkkinen 2004, 28; 
Kallio 2005, 27–34.) Toisaalta monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta on 
kuitenkin esiintynyt suomalaisessakin yhteiskunnassa aina (Huttunen, Löytty 
& Rastas 2005, 16–17; Lehtonen 2009, 109–115). Suomalaisessa yhteiskun-
nassa on joka tapauksessa tapahtunut monia muutoksia, myös arvomaailmas-
sa. Suurten ideologioiden voidaan nähdä väistyneen nuorten elämästä ja voi-
daan jopa puhua nuorten aatteettomuudesta. Yksilökeskeisten arvojen tärkeys 
on kasvanut, ja arvomaailma ja asenteet ovat hajaantuneet. Suomi oli vielä 
1980-luvulla arvomaailmaltaan melko homogeeninen, mutta tämän jälkeen 
arvot ovat polarisoituneet ja sirpaloituneet. Myös yksilöityminen ja suhteel-
listuminen kuvaavat postmodernia arvomaailmaa. (Ks. tarkemmin esim. 
Helkama 1997, 244–247; 254–255; Helve 1997, 142–167; Helve 2002, 21–
36; Antikainen, Rinne & Koski 2009, 22–25; 252–265.)  

Nuorten asenteissa voidaan havaita myös samanaikaisesti kovia ja peh-
meitä sekä keskenään ristiriitaisia arvoja. Nuorten piirissä voidaan nähdä 
myös ideologista kodittomuutta, kun niin kutsutuilla perinteisillä arvoilla on 
monille nuorille ainoastaan suhteellinen merkitys. Aikaisemmille sukupolvil-
le esimerkiksi selkeästi kristillinen arvomaailma oli tärkeämmässä roolissa. 
(Helve 2002, 23–26; Kallio 2005, 28–29.) Toisaalta esimerkiksi ihmisoikeus-
ajattelun ja siihen liittyvien asiantuntijoiden voidaan nähdä saaneen sitä roo-

                                                                                                                                   
 
minen (nuori aikuisuus), tuottavuus – lamaantuminen (aikuisuus), minän eheys – epätoivo 
(vanhuus). Ks. tarkemmin esim. Erikson 1958/1980, 53–107. 
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lia ja valtaa, mitä aikaisemmin esimerkiksi kirkolla oli (Halme 2008, 1–9; 
29–49). Tämä muodostaa mielenkiintoisen kontekstin tutkimukselleni lukion 
ihmisoikeuskasvatuksesta. Nykyisen kulttuurin voidaan katsoa sisältävän 
monin tavoin enemmän relativistista ajattelutapaa kuin aiemmin. Postmoder-
nille yhteiskunnalle ominaista on individualismi ja elämäntyylien fragmentoi-
tuminen. (Ks. esim. Helkama 1997, 244–247; 254–255; Helve 1997, 142–
152; Helve 2002, 23–27; Kallio 2005, 28–40; Antikainen, Rinne & Koski 
2009, 22–25; 252–265.) Itsensä toteuttamisesta on tullut keskeinen arvo. 
Myös hetkellinen elämyskulttuuri voidaan nähdä yhdeksi nykyaikaa luonneh-
tivaksi piirteeksi. Identiteetin ei nähdä enää olevan samalla tavalla pysyvä 
kuin ennen, vaan nuorten identiteettiä kuvataan pirstaleisena. Nuori voi olla 
samaan aikaan kiinnostunut esimerkiksi asioista, joiden välillä voidaan kat-
soa olevan ristiriita. Nykyaikaa Suomessa voidaan luonnehtia myös ”jälkima-
terialistiseksi”. Postmaterialististen arvojen taustalla on suhteellisen vakaa 
taloudellinen hyvinvointi. Arvomaailmaltaan jälkimaterialistiset ihmiset 
arvostavat muita enemmän esimerkiksi itsensä toteuttamista, luonnonsuoje-
lua, naisten oikeuksia tai köyhien maiden auttamista. Arvoissa on myös eroja 
sukupuolten välillä, tyttöjen edustaessa keskimäärin pehmeämpiä arvoja kuin 
pojat. Nuorten arvoille tunnusomaista on, että taloudellisen laman aikana 
itsekkyys kasvaa ja taloudellisilla suhdanteilla on vaikutusta arvoihin. (Ks. 
esim. Helve 1997, 160–161; Helve 2002, 218–223; Kallio 2005, 28–40.) 
Onkin mielenkiintoista tarkastella lukiolaisten ja heidän opettajiensa näke-
myksiä ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta tässä yhteiskunnallises-
sa tilanteessa. (Ks. nuorten arvoista ja elämismaailmasta tarkemmin myös 
esim. Helve 1997; Helve 2002; Kallio 2005; Johnson & Monserud 2009.) 

 
1.4.3 Lukiokoulutus ja ihmisoikeuskasvatus  

Tarkastelen seuraavaksi ensin lyhyesti suomalaista lukiokoulutusta ja tämän 
jälkeen lukion opetussuunnitelman perusteita (1994 & 2003) ihmisoikeus-
kasvatuksen näkökulmasta. Suomalainen koulujärjestelmä ryhmitellään eri 
koulutusasteisiin. Se muodostuu yhdeksänvuotisesta perusopetuksesta (pe-
ruskoulu), peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, johon kuuluvat lukiokoulu-
tus ja ammatillinen koulutus, sekä korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Ennen perusopetuksen alkamista 
lapsilla on oikeus osallistua myös vuoden kestävään esiopetukseen, johon 
suurin osa lapsista nykyään osallistuukin. (Ks. tarkemmin esim. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2010a.)  

Lukiokoulutus on osa yhteiskunnan järjestämiä koulutuspalveluita Suo-
messa. Nämä koulutuspalvelut rakentuvat valtakunnallisten säädösten, ope-
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tussuunnitelman perusteiden ja paikallisten koulutuksen järjestäjien päätösten 
pohjalta. Eduskunta säätää koululainsäädännössä koulutuksen keskeisistä 
linjauksista. Lukioiden toimintaa säätelee lukiolaki ja lukioasetus. Valtioneu-
vosto päättää lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja 
tuntijaosta, eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden 
opetukseen sekä opinto-ohjaukseen. Opetushallitus päättää opetuksen tavoit-
teista ja keskeisistä sisällöistä edellisten pohjalta vahvistamalla opetussuunni-
telman perusteet. Paikallisella tasolla tehdään opetussuunnitelman perustei-
den pohjalta opetussuunnitelma, jonka koulutuksen järjestäjä hyväksyy sekä 
asetusten mukaiset vuosittainen suunnitelma. (Ks. tarkemmin esim. Lukiolaki 
21.8.1998/629 ja Lukioasetus 6.11.1998/810.)  

Lukio on kurssimuotoinen koulu, jossa ei ole vuosiluokkia. Lukiokoulu-
tuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet 
lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus valmistaa 
myös ylioppilastutkintoon. Lukion arvoperustana on elämän ja ihmisoikeuk-
sien kunnioittaminen. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 955/2002; LOPS 2003, 12.) Lu-
kiokoulutuksen tavoitteena on:  

”tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi 
ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, 
harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeel-
lisia tietoja ja taitoja.” (Lukiolaki 21.8.1998/629, 1. luku, 2§)  

 
Tämän lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden elinikäisen oppimisen 
ja itsensä kehittämisen edellytyksiä (Lukiolaki 21.8.1998/629, 1.luku, 2§). 
Opetuksen tavoitteena on myös, että opiskelija oppii edistämään yhdessä 
muiden kanssa ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. 
(Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoit-
teista ja tuntijaosta 955/2002; LOPS 2003, 12.) Lukio jatkaa osaltaan myös 
perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää (LOPS 2003, 12). Sivistysihan-
teena lukiossa on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuu-
teen (LOPS 2003, 12). Lukiokoulutusta tarjotaan Suomessa sekä nuorille että 
aikuisille (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisis-
ta tavoitteista ja tuntijaosta 955/2002). Tässä tutkimuksessa keskitytään eri-
tyisesti nuorten lukiokoulutukseen.  

Kaikki kasvatus ja kasvatuspäätökset perustuvat jollakin tavalla arvoihin 
(ks. esim. Kansanen 1996, 13–14; Tirri 2002, 203–211; Launonen & Pulkki-
nen 2004, 13–26). Arvojen toteuttaminen kasvatuksessa on pyrkimystä edis-
tää arvostettua ja tavoiteltua oppimista (Åhlberg 1988, 19–22; Kansanen 
1996, 13). Opetussuunnitelman tavoitteissa ja sisällöissä näkyy aina se, mitä 
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yhteiskunnassa pidetään tärkeänä, yhteiskunnan arvokorostukset (Launonen 
& Pulkkinen 2004, 13–26). Arvokorostukset näkyvät niin opetussuunnitel-
man perusteiden yleisessä arvoperustassa kuin yksittäisten oppiaineiden koh-
dalla tavoitteissa, sisällöissä ja opetuksen määrässä. Opettajantyö on arvojen 
ohjaama eettinen professio (ks. esim. Räsänen 1993, 135–170; Räsänen 1998, 
31–41; Tirri 1999; Tirri 2002; Räsänen 2002). 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden yleisessä osassa on lueteltu pal-
jon sellaisia asioita ja aihealueita, joiden tulee toteutua koulun yleisessä toi-
minnassa ja kaikkien aineiden opetuksessa (LOPS 2003, 1–29). Tällaisia 
aihealueita kutsutaan usein esimerkiksi läpäisyteemoiksi tai integraatio-
aiheiksi (ks. esim. Lampinen 2008, 2). Lukion opetussuunnitelman perusteis-
sa vuodelta 2003 tällaisia kaikille yhteisiä korostettavia aihealueita tuotiin 
esille myös erikseen aihekokonaisuuksien muodossa (LOPS 2003, 24–29). 
Myös peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 2004 määriteltiin 
tällaisia kaikille yhteisiä aihekokonaisuuksia (POPS 2004, 32–37).  

Ihmisoikeuskasvatus on yksi läpäisyteema ja integraatioaihe koulujärjes-
telmässämme. Ihmisoikeuskasvatus ei Suomessa ole millään kouluasteella 
oma oppiaineensa, vaan siihen liittyviä teemoja voidaan käsitellä ja tulisikin 
käsitellä eri oppiaineiden tunneilla (Suomen Unesco-toimikunta 1997, 16; 
Levin 2001, 7–14). Ihmisoikeuskasvatuksen tärkein perusta on ihmistä kun-
nioittava tapa järjestää koulun käynti (Suomen Unesco-toimikunta 2000, 
102). Ihmisoikeuskasvatusta ei käsitteenä mainita lukion eikä opetussuunni-
telman perusteissa, mutta ihmisoikeudet tulevat esiin sekä yleisenä arvope-
rustana että opetuksen kohteena. (LOPS 2003; Valtioneuvoston selonteko 
Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 90–91.) Valtioneuvoston asetus lukio-
koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (2002) ja 
lukion opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2003) määrittelevät koulutuksen 
keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Ihmisoikeudet on määritelty valtioneuvoston 
asetuksissa ja valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa kaiken 
koulukasvatuksen lähtökohdaksi. Suomalaisen koulujärjestelmän voidaan 
näin katsoa tukeutuvan periaatteellisella tasolla ihmisoikeuksiin keskeisenä 
arvolähtökohtana. (Ks. esim. Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ylei-
sistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 955/2002; LOPS 2003, 12; 
POPS 2004, 14.) Valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) asia ilmaistaan näin:  

”3§ Opetuksen tavoitteet 

Lähtökohtana opetuksessa on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. – – Ta-
voitteena on, että opiskelija oppii edistämään yhdessä muiden kanssa ihmisoike-
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uksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä.” (Valtioneuvoston asetus 
lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta [955/2002]) 

 
Huomionarvoista on se, että oheisessa asetuksessa tulee esille myös ihmisoi-
keuskasvatuksen aktiiviseen toimintaan tähtäävät tavoitteet (vrt. alaluku 1.4 
ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä). Tavoitteena lukio-
opetuksessa ei ole vain ihmisoikeuksien kunnioittaminen lukiossa, vaan myös 
se, että opiskelijat oppivat aktiivisesti edistämään ihmisoikeuksia. (Valtio-
neuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja 
tuntijaosta [955/2002].) Lukion opetus tulee järjestää valtioneuvoston asetuk-
sessa (955/2002) määriteltyjen tavoitteiden mukaan (Valtioneuvoston asetus 
lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 
[955/2002]; LOPS 2003, 24). Mielestäni tämä asetuksen painotus ihmisoike-
uksien aktiivisesta edistämisestä ei tule yhtä selkeästi ja korostetusti kuiten-
kaan esiin esimerkiksi valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perustei-
den 2003 yleisessä osassa, vaikka asetus ja lukion opetussuunnitelman perus-
teet sinällään perustuvat samalle ihmisoikeuseetoksen peruslähtökohdalle. 
Valtioneuvoston asetuksen (955/2002) perusteella voisi olettaa ihmisoikeus-
kasvatuksen tulevan korostuneemminkin esiin lukion opetussuunnitelman 
perusteissa (2003).  

Ihmisarvo todetaan keskeiseksi arvoksi myös opettajien etiikassa (ks. liite 
10; OAJ 1998, 74–75; Räsänen 1998). Sunnari ja Räsänen (1994) kiinnittivät 
1990 -luvulla ilmestyneessä artikkelissaan huomiota siihen, että ihmisoikeus-
asiakirjat usein vain todetaan keskeiseksi osaksi esimerkiksi koulujen eetti-
sessä kasvatuksessa tai arvoperustassa. Asiakirjojen sitovuutta ja niiden yhte-
yttä käytännön toimintaan ei sen sijaan juurikaan pohdita. Poikkeuksena he 
mainitsevat Peruskoulun opetussuunnitelman mietinnön numero 1 vuodelta 
1970. He tuovat esiin, että opetussuunnitelmien perusteissa ja komiteamietin-
nöissä mainitaan ihmisoikeusasiakirjoista nimenomaan Ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus (YK 1948), joka voidaan nähdä moraalisesti vel-
voittavana, mutta ei samalta perustalta rakennettuja kuin ihmisoikeussopi-
mukset, jotka ovat myös juridisesti sitovia ja jotka myös Suomi on ratifioinut. 
(Sunnari & Räsänen 1994, 159–160.) Vaikuttaa siltä, että tässä suhteessa 
tilanne ei vuosien myötä ole juurikaan muuttunut. Sunnari ja Räsänen (1994) 
nostivat artikkelissaan esille myös kriittisen kysymyksen YK:n ihmisoikeus-
asiakirjojen arvopohjan riittävyydestä monikulttuuristuvan koulun toiminnas-
sa, esimerkiksi tilanteissa, joissa kouluun tulee oppilaita kulttuureista, joiden 
arvopohja eroaa länsimaisesta. (160–161; ihmisarvosta ja siihen kasvattami-
sesta suomalaisessa koululaitoksessa ks. myös esim. Pietilä 2003.)  
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Ihmisoikeuksien universaalisuus nähdään keskeisenä elementtinä nykyi-
sessä ihmisoikeuseetoksessa, johon koululaitoskin ainakin periaatteellisella 
asiakirjatasolla on sitoutunut. Tällöin ihmisoikeuksia ei nähdä vain länsimai-
sen maailman tuotteina. (Ks. esim. Symonides 1998a, 24–28; Orlin 2007, 5–
21.) Tutkimuksessani on näin osaltaan kysymys myös siitä, missä määrin 
tämä ainakin periaatteellisella tasolla ilmaistu keskeinen arvoperusta tulee 
näkyviin opettajien ja opiskelijoiden näkemyksissä. Voidaan kysyä, onko 
koulun arvoista käyty tarpeeksi keskustelua ja tukeeko koulujärjestelmä riit-
tävästi ihmisarvoon liittyvää kasvatusta (Pietilä 2003, 11–17). 

Tutkimukseni aineistonkeruu osui osittain kahden opetussuunnitelman 
taitekohtaan. Tämän takia on perusteltua tarkastella sekä lukion opetussuun-
nitelman perusteita 1994 että lukion opetussuunnitelman perusteita 2003. 
Jälkimmäinen astui voimaan 2005, ennen opettajahaastatteluja, kun osa opis-
kelijoista oli jo haastateltu (ks. tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta ja haas-
tatteluaineistosta luku 2.2). Lukion opetussuunnitelman perusteiden 1994 ja 
2003 yleisissä osissa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta 
ei erikseen mainita, vaikka ihmisoikeudet tulevatkin esille koulun arvoperus-
taa käsiteltäessä. Ihmisoikeuksien julistuksen teemat tulevat kuitenkin esiin 
(LOPS 1994, 8–32; LOPS 2003, 7–30) ja ihmisoikeudet mainitaan lyhyesti 
kummankin opetussuunnitelman perusteiden yleisessä osassa (LOPS 1994, 
15–16; LOPS 2003, 12; 25).  

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (1994) yleisessä osassa ihmisoi-
keudet tulevat selvimmin esiin koulun arvoperustaa käsiteltäessä: 

”Arvoperustan täsmentämisessä keskeistä on eettinen pohdinta. Lähtökohdan ar-
vopohdinnoille antavat sellaiset kulttuurimme perusarvot kuin hyvyys, totuus ja 
kauneus sekä kristillinen lähimmäisenrakkaus. Nykymaailman arvojen ainekset 
nousevat erityisesti elämän ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Ihmisten välinen ta-
sa-arvo sukupuolesta, rodusta, terveydentilasta tai varallisuudesta riippumatta 
voidaan ottaa yhdeksi lähtökohdaksi, samoin elämän säilyminen maapallolla kai-
kessa monimuotoisuudessaan.” (LOPS 1994, 15–16)  

 
Sanamuoto voidaan ottaa, vaikuttaa oheisessa opetussuunnitelman perustei-
den kohdassa kuitenkin oudolta. Onko ihmisten välinen tasa-arvo vain yksi 
mahdollisista lähtökohdista? Kyseisessä kohdassa viitataan erityisesti ihmis-
arvon kunnioittamiseen, ei ihmisoikeuksiin (LOPS 1994, 15). Kyseinen kohta 
kokonaisuudessaan antaa kuitenkin kuvan siitä, että opetussuunnitelman 
perusteissa halutaan ottaa ihmisoikeudet peruslähtökohdaksi. Verrattaessa 
kyseistä kohtaa (LOPS 1994, 15–16) lukion opetussuunnitelman 2003 perus-
teiden arvoperustaa käsittelevään kohtaan (LOPS 2003, 12) voidaan mieles-
täni todeta 2003 opetussuunnitelman perusteiden tuovan selkeämmin ja ko-
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rostuneemmin esille sitoutumisen ihmisoikeuksiin ja niiden kunnioittami-
seen. Lukion opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2003 käsitellään tar-
kemmin tämän luvun loppuosassa. 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (1994) oppiainekohtaisissa ta-
voitteissa ja sisällöissä laajasti ottaen ihmisoikeuksiin jollakin tavalla liittyviä 
teemoja löytyy lähinnä uskonnosta, elämänkatsomustiedosta, filosofiasta sekä 
historiasta ja yhteiskunta-opista (ks. esim. LOPS 1994, 87–94, 98–100). Elä-
mänkatsomustiedon sekä historian ja yhteiskuntaopin kohdalla ihmisoikeudet 
myös erikseen mainitaan (LOPS 1994, 91–92, 99). Lukion opetussuunnitel-
man perusteiden 1994 elämänkatsomustiedon yleisessä esittelyssä ihmisoi-
keudet mainitaan eksplisiittisesti:  

”Elämänkatsomustiedon opetus perustaa hyvän ihmisen ihanteensa ihmisoikeus-
etiikkaan.” (LOPS 1994, 91)  

 
Verrattaessa tätä oppiainekohtaista esittelykohtaa opetussuunnitelman perus-
teiden yleiseen, kaikkia oppiaineita koskevaan esittelyyn, voidaan kuitenkin 
kysyä, mikä tämän kyseisen kohdan merkitys on, jos kerran kaiken kouluope-
tuksen arvoperustana ja lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen (ks. 
LOPS 1994, 15–16). Elämänkatsomustiedon tavoitteissa (1994) mainitaan 
myös ihmisoikeudet ja tuodaan esille edellä jo tarkemmin käsitelty ”ihmisoi-
keusetiikan” käsite:  

”Opiskelun tavoitteena on, että (1)opiskelija erottaa asioiden katsomuksellisen 
näkökulman ja osaa tarkastella katsomuksellisten kysymysten ratkaisuja ihmisoi-
keusetiikan perusteelta ja (että) opiskelijalle muodostuu monipuolinen katsomuk-
sellinen yleissivistys, johon kuuluu eurooppalaisen ja muiden kulttuuripiirien kat-
somusperinteiden tuntemus.” (LOPS 1994, 91)  

 
Elämänkatsomustiedon pakollisen kolmannen kurssin kohdalla mainitaan 
oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen sisältöalueina seuraa-
valla tavalla:  

”Kurssilla perehdytään käsityksiin valtiosta, yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä 
tutkitaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumista maailmassa” 
(LOPS 1994, 92) 

  
Historian ja yhteiskuntaopin ainekohtaisissa lukion opetussuunnitelman pe-
rusteissa 1994 ihmisoikeudet tulevat esiin erityisesti yhteiskuntaopin sisällös-
sä. Yhteiskuntaopin pakollisesta kurssista ihmisoikeudet mainitaan keskeisi-
nä tarkastelunäkökulmina:  
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”Valtio-oppiin ja yhteiskuntapolitiikkaan orientoiva kurssi, joka sisältää Suomen 
nykyjärjestelmän analyysin lisäksi myös kansainvälistä vertailua ja historiallista 
taustaa. Keskeisiä tarkastelukulmia ovat ihmisoikeudet, poliittiset ja sosiaaliset 
oikeudet sekä vallanjako ja vallankäytön valvonta.” (LOPS 1994, 99) 

 
Uskonnon ainekohtaisissa lukion opetussuunnitelman perusteissa 1994 us-
konnon opetuksen yleisesittelyssä korostetaan opiskelijoiden kunnioittamista 
vapaina ja totuuteen pyrkivinä ihmisinä:  

”Kaikessa uskontokuntasidonnaisessa uskonnon opetuksessa kunnioitetaan opis-
kelijoita vapaina ja totuuteen pyrkivinä ihmisinä” (LOPS 1994, 87)  

 
Myös tässä kohdassa voidaan kysyä, onko tämä erityisesti uskonnon opetuk-
sen korostus ja mainitsemisen arvoinen asia juuri tässä kohdassa, sillä eikö 
tämä ole kaiken opetuksen lähtökohta? Uskontojen opetuksen keskeisissä 
tavoitteissa mainitaan yhtenä tavoitealueena, että:  

”opiskelija saavuttaa monipuolisen uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivis-
tyksen 

– perehtymällä muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin oppiakseen kunni-
oittamaan erilaisen vakaumuksen omaavia ihmisiä sekä elämään ja toimimaan eri 
tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
ja – – ” (LOPS 1994, 87)  

 
Tässä tavoitekohdassa tulee esille ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät laajem-
mat asenteelliset ja toiminnalliset tavoitteet, erilaisen vakaumuksen omaavien 
kunnioittaminen sekä eläminen ja toimiminen yhdessä. 

Lukion opetussuunnitelman vuoden 2003 perusteissa ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen mainitaan koko lukio-opetuksen lähtökohtana:  

”Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus” (LOPS 
2003, 12) 

 
Lukion opetussuunnitelman perusteita täydennettiin vuonna 2010 opetushalli-
tuksen toimesta ihmisoikeuksien ja holokaustin osalta (Opetushallitus 2010). 
Esimerkiksi lukio-opetuksen lähtökohtia täydennettiin ihmisoikeusasiakirjo-
jen osalta seuraavasti:  

”Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen 
ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeus-
sopimus” (Opetushallitus 2010) 
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Koska täydentäminen tapahtui tutkimusaineiston keräämisen jälkeen, keski-
tyn tarkastelussani opetussuunnitelman perusteisiin vuoden 2003 muodossa, 
mutta mainitsen lyhyesti vuonna 2010 tehdyt täydennykset niissä kohdissa, 
joihin täydennykset liittyvät.  

Ihmisoikeudet mainitaan myös opetussuunnitelman perusteiden aiheko-
konaisuuksissa ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” -teeman yhteydessä 
(LOPS 2003, 25). Aihekokonaisuuksilla tarkoitetaan yhteiskunnallisesti mer-
kittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia arvo-
kannanottoja, toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainera-
jat ylittäviä painotuksia. Lukio-opetuksen aihekokonaisuuksia ovat aktiivinen 
kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, kult-
tuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus, teknologia ja yhteiskunta sekä vies-
tintä- ja mediaosaaminen. (LOPS 2003, 24.) Perusopetuksen ja lukion ope-
tussuunnitelman aihekokonaisuuksissa on joitakin samantyyppisiä aihekoko-
naisuuksia (tarkemmin ks. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2004, 32–37).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ihmisoikeudet mainitaan 
”Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys” -aihealueen yhteydessä yhtenä 
sisältöalueena (POPS 2004, 38–39). Lukion opetussuunnitelman perusteissa 
(2003) ihmisoikeudet mainitaan sen sijaan ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittä-
jyys” -teemaan liittyen yhdessä tavoitekohdassa seuraavasti:  

”Tavoitteena on, että opiskelija – syventää demokraattisen yhteiskunnan toimin-
taperiaatteiden ja ihmisoikeuksien tuntemustaan” (LOPS 2003, 25) 

 
Kyseisessä kohdassa korostuu ihmisoikeuskasvatuksen tiedollinen puoli. 
Aktiivista kansalaisuutta korostetaan kyseisen aihekokonaisuuden kohdalla 
kuitenkin myöhemmin, mutta se liitetään lähiympäristössä toimimiseen, ei 
globaaliin ihmisoikeuksien puolustamiseen (LOPS 2003, 25). Räsänen 
(2004) kiinnitti asiaan huomiota peruskoulutuksen opetussuunnitelman perus-
teiden yhteydessä pohtiessaan kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta 
uusia peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden aihealueita (ks. Räsänen 
2004, 5). Miksi juuri aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys on niputettu yhdek-
si aihekokonaisuudeksi? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(2004) nämä kaksi teemaa on myös niputettu yhteen aihekokonaisuudeksi 
”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys” (POPS 2004, 34). Lukion opetus-
suunnitelman perusteissa (2003) mainitaan kyseisen aihealueen kohdalla 
keskeisenä sisältönä perustiedot yrittäjyydestä. Sen sijaan muita ammattialu-
eita kyseiseen aihealueeseen liittyen ei mainita. (LOPS 2003, 25.) Miksi juuri 
yrittäjyyttä ammattina tuodaan esiin?  
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Myös kaikista muista lukion opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista 
voi löytää ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää ainesta. Esimerkiksi Hyvinvoin-
ti ja turvallisuus -aihekokonaisuuden yhteydessä mainitaan tavoitteena kon-
fliktien väkivallaton käsittely (LOPS 2003, 26). Kulttuuri-identiteetti ja kult-
tuurien tuntemus -aihekokonaisuuden yhteydessä tavoitteina mainitaan esi-
merkiksi kommunikointitaito vierailla kielillä kulttuuritaustaltaan erilaisten 
ihmisten kanssa sekä pyrkiminen toimimaan aktiivisesti keskinäiseen kunni-
oittamiseen perustuvan monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamiseksi 
(LOPS 2003, 27–28). Ihmisoikeuksia tai ihmisoikeuskasvatusta ei kuitenkaan 
näiden aihekokonaisuuksien kohdalla erikseen mainita (LOPS 2003, 24–29). 
Ajankohtaisuutensa ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien velvoitusten 
perusteella se olisi voinut ja sen olisi olettanut näkyvän selkeämminkin ope-
tussuunnitelman perusteissa sekä peruskoulu- että lukiotasolla.  

Kansalaiskasvatus korostuu lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) 
esimerkiksi aihekokonaisuuden ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” kaut-
ta. Kansalaiskasvatuksen ihmisoikeuskasvatusdimensio ei kuitenkaan samas-
sa suhteessa korostu, vaikka ihmisoikeudet mainitaankin. Voidaan myös 
kysyä, näkyvätkö valtioneuvoston asetuksessa (955/2002) mainitut ihmisoi-
keuskasvatuksen liittyvät aktiiviseen toimintaan tähtäävät tavoitteet yhtä sel-
keästi valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa. Tavoitteena lukio-
opetuksessa ei valtioneuvoston asetuksen mukaan ole vain se, että ihmisoike-
uksia kunnioitetaan lukiossa, vaan myös se, että opiskelijat oppivat aktiivi-
sesti edistämään ihmisoikeuksia. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen 
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta [955/2002].)  

Ainekohtaisissa opetussuunnitelmien perusteissa ihmisoikeuskasvatus nä-
kyy eri oppiaineissa eri tavoin. Verrattaessa opetussuunnitelman oppiaine-
kohtaisia perusteita vuosilta 1994 ja 2003 voidaan todeta, että ihmisoikeus-
kasvatus on vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteissa sisällöllisesti pai-
nottunut samoihin oppiaineisiin kuin vuoden 1994 opetussuunnitelman perus-
teissa (ks. LOPS 1994; LOPS 2003). Lukion opetussuunnitelman perusteiden 
oppiainekohtaisissa tavoitteissa ja sisällöissä laajasti ottaen ihmisoikeuksiin 
jollakin tavalla liittyviä teemoja on pääasiassa uskonnossa, elämänkatsomus-
tiedossa, filosofiassa, historiassa ja yhteiskuntaopissa (LOPS 2003, 157–
188). Elämänkatsomustiedon (LOPS 2003, 166;168–169), historian (LOPS 
2003, 176) ja yhteiskuntaopin (LOPS 2003, 184) kohdalla ihmisoikeudet 
myös mainitaan erikseen.  

Vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteiden elämänkatsomustiedon 
yleisten tavoitteiden viimeisessä kohdassa ihmisoikeuksien periaatteiden 
sisäistäminen mainitaan erikseen opetuksen tavoitteena:  
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”Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea pyr-
kimyksilleen – – sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yh-
teiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen peri-
aatteita.” (LOPS 2003, 166)  

 
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteissa kolmannen pakolli-
sen kurssin kurssikohtaisessa esittelyssä (Yksilö ja yhteisö/ET3) ihmisoike-
uksien toteutumiseen perehtyminen mainitaan kurssisisällön esittelyssä:  

”Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisen välistä vuo-
rovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja 
demokratian toteutumiseen.” (LOPS 2003, 168)  

 
Kyseisen kurssin tavoitteiden viimeisessä kohdassa mainitaan ihmisoikeuksi-
en merkityksen ymmärtäminen:  

”Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – – ymmärtää ihmisoikeuksien, demokra-
tian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden 
kannalta.” (LOPS 2003, 168)  

 
Edellä viitattu tavoitteenasettelu näkyy kyseisen elämänkatsomustiedon kurs-
sin keskeisissä sisällöissä, joissa ihmisoikeudet mainitaan erikseen yhtenä 
keskeisenä sisältöalueena: ”Ihmisoikeudet ja niiden historia” (LOPS 2003, 
168). Opetushallituksen (2010) täydennyksessä opetussuunnitelman perustei-
siin kyseisen kurssin sisältöalueisiin lisättiin myös ihmisoikeussopimukset ja 
niiden historia sekä ihmisoikeusrikokset kuten holokausti.  

Verrattaessa elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteita vuo-
silta 1994 ja 2003 voidaan huomata painotuksen muuttuneen oppiaineen 
yleisesittelyssä. Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden elämänkatso-
mustiedon yleisesittelyssä todetaan elämänkatsomustiedon perustavan hyvän 
elämän ihanteensa ihmisoikeusetiikkaan: ”Elämänkatsomustiedon opetus 
perustaa hyvän ihmisen ihanteensa ihmisoikeusetiikkaan” (LOPS 1994, 91). 
Kyseinen kohta oli ongelmallinen verrattaessa sitä opetussuunnitelman perus-
teiden yleiseen, kaikkia oppiaineita koskevaan arvoperustaan (ks. esim. 
LOPS 1994, 15–16), niin kuin jo edellä vuoden 1994 opetussuunnitelman 
perusteita käsiteltäessä todettiin. Vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteis-
sa elämänkatsomustiedon kohdalla ei enää mainitakaan erityistä ihmisoikeus-
etiikkaa juuri tämän oppiaineen perustana (LOPS 2003, 166).  

Yhteiskuntaopin opetuksen yleisesittelyssä ihmisoikeuksien kunnioitta-
minen mainitaan opetuksen keskeisenä arvona:  
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”Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukai-
suuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittami-
seen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.” (LOPS 
2003, 184)  

 
Edelliseen sitaattiin liittyen voidaankin kysyä, onko vuoden 2003 opetus-
suunnitelman perusteiden yhteiskuntaopin ainekohtaisessa esittelyssä saman-
lainen tilanne kuin edellä elämänkatsomustiedon kohdalla (LOPS 1994, 91) 
vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa. Vuoden 2003 opetussuunni-
telman perusteiden yleistä arvoperustaa käsiteltäessä ihmisoikeudet on jo 
mainittu kaiken opetuksen arvoperusteena, ei vain tiettyjen oppiaineiden 
(LOPS 2003, 12). Tästä näkökulmasta katsottuna ihmisoikeuksien maininta 
erityisesti yhteiskuntaopin opetuksen keskeisenä arvona ei tuo mukanaan 
mitään uutta verrattuna muihin oppiaineisiin. Ihmisoikeuksien kunnioittami-
nen on opetuksen perusarvo ja lähtökohta. Arvoperustaa tärkeämpää onkin 
oppiainekohtaisten opetussuunnitelman perusteiden kohdalla katsoa eri kurs-
sien sisältöjä ihmisoikeuksien näkökulmasta. Vuoden 1994 yhteiskuntaopin 
opetussuunnitelman perusteissa ihmisoikeudet mainittiin erikseen yhteiskun-
taopin pakollisen kurssin kohdalla seuraavasti:  

”Valtio-oppiin ja yhteiskuntapolitiikkaan orientoiva kurssi, joka sisältää Suomen 
nykyjärjestelmän analyysin lisäksi myös kansainvälistä vertailua ja historiallista 
taustaa. Keskeisiä tarkastelukulmia ovat ihmisoikeudet, poliittiset ja sosiaaliset 
oikeudet sekä vallanjako ja vallankäytön valvonta.” (LOPS 1994, 99)  

 
Vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteissa yhteiskuntaopin pakollisen 
kurssin kohdalla ihmisoikeuksia ei enää erikseen mainita, vaan kurssin kuva-
us on seuraavanlainen:  

”Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy 
suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian 
käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan pe-
rusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.” (LOPS 2003, 184)  

 
Historian opetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaisissa perusteissa 
ihmisoikeuksien arvostamiseen ja vastuulliseen kansalaistoimintaan kasvat-
taminen tuodaan esiin opetuksen keskeisenä tavoitteena (LOPS 2003, 176):  

”Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija – – saa aineksia ihmisoikeuk-
sia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä toimintaan vas-
tuullisena kansalaisena.” (LOPS 2003, 176)  
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Historian ja yhteiskuntaopin kurssien sisällöissä ihmisoikeuksia ei erikseen 
mainittu minkään kurssin kohdalla ennen Opetushallituksen (2010) täyden-
nyksiä. Täydennyksinä keskeisiin sisältöihin tuli vuonna 2010: ihmisoikeu-
det, joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot, YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset ihmisoikeus-
sopimukset. Historian kurssien sisällöissä tulee esiin paljon ihmisoikeuskas-
vatuksen teemoja (LOPS 2003, 176–188). Näin on myös uskonnon (LOPS 
2003, 158–161) ja filosofian (LOPS 2003, 172–174) kohdalla.  

Uskonnonopetuksen yleisissä tavoitteissa mainitaan tavoitealueina esi-
merkiksi eri kulttuurien uskonnollisen perinteen arvostaminen, erilaisten 
vakaumusten kunnioittaminen, eri tavoin uskovien ja ajattelevien ihmisten 
kanssa toimimiseen pystyminen sekä henkilökohtaisen vastuun ymmärtämi-
nen:  

”Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija – – arvostaa oman kulttuu-
rinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä, – – kunnioittaa ihmisiä, joil-
la on erilainen vakaumus ja pystyy toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri ta-
voin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa minikulttuurisessa yhteiskunnassa ja 
maailmassa, – – ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa 
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen.” 
(LOPS 2003, 158)  

 
Edellä esille otetut tavoitteet (LOPS 2003, 158) konkretisoituvat opetussuun-
nitelmien perusteissa eri kurssien sisältöalueissa esimerkiksi seuraavissa 
kohdissa:  

• (Uskonnon luonne ja merkitys/UE1) ”Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – 
– oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on eri-
lainen vakaumus.” (LOPS 2003, 159)  

• (Ihmisen elämä ja etiikka/UE 3) ”Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – – 
ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vas-
tuussa ratkaisuistaan” (LOPS 2003, 160)  

• (Uskontojen maailmat/UE4) ”Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – – ym-
märtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankal-
taisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä 
perinnettä.” (LOPS 2003,160)  

 
Myös filosofiassa voidaan nähdä erityisesti ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä 
teemoja. Filosofian opetussuunnitelmien perusteiden oppiaineen yleisesitte-
lyssä todetaan lopuksi opiskelun tukevan oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vas-
tuullisiksi ja suvaitsevaisiksi kansalaisiksi (LOPS 2003, 172). Filosofian 
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kurssikohtaisissa sisällöissä ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja on filosofisen 
etiikan ja yhteiskuntafilosofian kursseilla. Filosofisen etiikan kurssin tavoit-
teena tuodaan esille suvaitsevaisuuden oppiminen. Yhteiskuntafilosofian 
kurssin sisältöalueena ovat yksilön oikeudet ja velvollisuudet. (LOPS 2003, 
173–174.) 

• (Filosofinen etiikka/FI2) ”Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – – oppii 
kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan” (LOPS 2003, 
173) 

• (Yhteiskuntafilosofia/FI4) ”Keskeiset sisällöt: yhteiskunnallinen oikeudenmu-
kaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet – – ” (LOPS 2003, 174) 

 
Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteisiin liittyvässä täydennyksessä 
(2010) yhteiskuntafilosofian kurssin sisältöihin lisättiin dystopioiden, kuten 
holokaustin käsittely. Filosofian luonne oppiaineena nähdään erilaisena kuin 
esimerkiksi elämänkatsomustiedon ja uskonnon (Savolainen & Elo & Simola 
1995, 149–160). Filosofisessa etiikassa voidaan tutkia esimerkiksi yleisen 
hyvinvoinnin edistämistä tai ihmisoikeuksia. Filosofiassa näissä tarkasteluis-
sa etsitään yleisiä periaatteita, jotka ylittävät minän näkökulman. Elämänkat-
somustiedossa ja uskonnossa korostuu enemmän toimijan ja elämään osallis-
tujan näkökulma. (Ks. tarkemmin esim. Savolainen & Elo & Simola 1995, 
152; LOPS 2003, 158–161; 166–169.) 

Edellä on tarkasteltu ihmisoikeuskasvatusta ja opetussuunnitelman perus-
teita. Niiden perusteella piirtyy kuva erityisesti tietyistä oppiaineista ihmisoi-
keuskasvatukseen liittyvinä. Yksittäisten oppiaineiden erottaminen toisista 
ihmisoikeuskasvatuksen suhteen on kuitenkin siinä mielessä ongelmallista, 
että ihmisoikeuskasvatuksen pitäisi kuulua kaikkeen kasvatukseen.  
 





Ihmisoikeuskasvatus lukiossa – outoa ja itsestään selvää 63 

 

 
2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät 
 
Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tutkimuksen 
toteutus sekä käsitellään tutkijan positiota tutkimuksen eri vaiheissa. Alalu-
vussa (2.1) esitän tämän tutkimuksen tutkimustehtävän, jonka jälkeen tarkas-
telen tähän liittyviä aikaisempia tutkimuksia. Tämän jälkeen alaluvussa 2.2 
kerron tutkimuksen toteutuksesta, tutkijan positiostani tässä tutkimuksessa 
(2.2.1) sekä aineiston analyysimenetelmistä, aineistolähtöisestä ja teoriaoh-
jaavasta sisällön analyysista (2.2.2). Alaluvussa 2.3 arvioin tutkimukseni 
toteutusta ja luotettavuutta.  

 
 

2.1 Tutkimustehtävä ja aikaisempia tutkimuksia  
 
Tutkimustehtävänäni on tutkia ihmisoikeuskasvatusta ja sen ulottuvuuksia 
eräässä eteläsuomalaisessa lukiossa ja tutkimuksen pääkysymyksenä on: 
Millaisia näkemyksiä opettajilla ja opiskelijoilla on ihmisoikeuksista ja ih-
misoikeuskasvatuksesta lukiossa? Tutkimuksen alakysymyksinä ovat: Millai-
sia näkemyksiä opiskelijoilla ja opettajilla on ihmisoikeuksista ylipäätään? 
Miten ihmisoikeuskasvatus ymmärretään lukiossa? Miten opiskelijat ja opet-
tajat näkevät ihmisoikeuskasvatuksen roolin ja mahdollisuudet ihmisoikeus-
kasvatukseen lukiossa? Miten ihmisoikeuskasvatus opettajien ja opiskelijoi-
den näkemyksen mukaan tulee esille kyseisessä lukiossa? Millaisia opettajien 
ja opiskelijoiden näkemykset koulun käytänteistä ja koulutodellisuudesta 
ovat? Millaisia nämä näkemykset ovat ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden 
kannalta? Millaisia opiskelijoiden näkemykset esimerkiksi ulkomaalaisista 
Suomessa ovat suhteessa ihmisoikeuskasvatukselle asetettuihin tavoitteisiin? 
Tutkimuskysymykset on esitetty myös taulukossa 2. Tässä taulukossa on 
mukana myös jaottelua siitä, miten eri tutkimuskysymyksiä käsitellään tut-
kimusraportin eri luvuissa. 
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Taulukko 2. Tutkimuskysymykset 
 

Pääkysymys Millaisia näkemyksiä opettajilla ja opiskelijoilla on ihmis-
oikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa?   

Alakysymys Millaisia näkemyksiä opiskelijoilla ja opettajilla on 
ihmisoikeuksista?  

Luku 
3.1 & 
4.1 

Alakysymys 
Miten ihmisoikeuskasvatus ymmärretään lukiossa? Miten 
opiskelijat ja opettajat näkevät ihmisoikeuskasvatuksen roolin 
ja mahdollisuudet ihmisoikeuskasvatukseen lukiossa? 

Luvut 
3 & 4 

Alakysymys Miten ihmisoikeuskasvatus opettajien ja opiskelijoiden näke-
myksen mukaan tulee esille kyseisessä lukiossa?  

Luvut  
3 & 4 

Alakysymys 

Millaisia opettajien ja opiskelijoiden näkemykset koulun 
käytänteistä ja koulutodellisuudesta ovat? Millaisia nämä 
näkemykset ovat ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden kannal-
ta? Miten ihmisoikeudet toteutuvat kyseisessä lukiossa haastat-
teluaineiston perusteella?  

Luvut 
3 & 4 

Alakysymys 
Millaisia opiskelijoiden näkemykset esimerkiksi ulkomaalai-
sista Suomessa ovat suhteessa ihmisoikeuskasvatukselle 
asetettuihin tavoitteisiin? 

Luku 5 

 
Tiivistetysti tutkimuksen kohteena ovat opettajien ja opiskelijoiden näke-
mykset ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa. Tutkin, miten 
ihmisoikeudet ja ihmisoikeuskasvatus opettajien ja opiskelijoiden näkemys-
ten mukaan toteutuvat lukiossa ja miten ihmisoikeuskasvatuselementit ovat 
heidän näkemystensä mukaan esillä eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa, 
materiaaleissa ja työtavoissa. Tämän lisäksi tarkastelen tutkimuksen luvussa 
5 opiskelijoiden ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajiin liittyviä näkemyksiä ja 
puhetapaa33. Tätä kautta pohditaan ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden käy-
tännön toteutumista ja toteutumisen haasteita lukiossa. Tämä näkökulma tuli 
mukaan tutkimukseeni havaitessani tutkimusaineistoa analysoidessani haasta-
teltavien puhetavoissa yhtäläisyyksiä maahanmuuttajiin ja laajemmin ulko-
maalaisiin liittyvään yleiseen diskurssiin Suomessa. Myös teemahaastattelu-
rungossa oli joitakin yksittäisiä kysymyksiä tähän liittyen. Tämä osa tutki-
muksestani edustaa laadullisen tutkimusprosessin näkökulmasta sitä laadulli-
selle tutkimusprosessille ominaista piirrettä, että tutkimuskysymykset voivat 
muuttua ja muokkautua tutkimusprosessin aikana empiirisestä aineistosta 
tehtyjen havaintojen pohjalta (ks. esim. Alasuutari 1993, 233–238).  

                                                             
 

33 Puhetavalla tarkoitetaan haastateltavien ”tapaa puhua”. Analyysini kohdistuu ensisijaisesti 
puheen sisältöön. Ks. puhetapa-käsitteestä tarkemmin alaluvussa 2.2.2.  
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Tarkastelen opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä, tarkemmin ilmaistu-
na heidän haastattelussa ilmaisemiaan näkemyksiä. Tähän liittyviä tieteenfi-
losofisia kysymyksiä tarkastellaan sisällönanalyysin yhteydessä alaluvussa 
2.2.2. Näkemykset muodostuvat esimerkiksi kokemuksista, käsityksistä ja 
mielipiteistä.  

Rajoitin tutkimukseni yhteen lukioon tutkiakseni mahdollisimman katta-
vasti opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä sekä koulun toimintaa ja saa-
dakseni näin syvemmän kokonaiskuvan ihmisoikeuskasvatuksesta ja sen 
toteutumisesta eri tasoilla. Aineiston hankkimisen ja analysoinnin työläydestä 
huolimatta halusin tutkimukseen mukaan sekä opiskelijoiden että opettajien 
näkökulman. Esimerkiksi pelkästään opettajien haastatteleminen olisi tuonut 
esiin vain yhden ja monella tavoin rajallisen näkökulman koulutodellisuu-
teen. Toisaalta myös pelkästään opiskelijoiden näkökulmaan rajautuminen 
olisi ollut ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta kapea. Tietenkin myös tämä 
tutkimus tuo esiin vain joitakin näkökulmia laajaan ilmiöön. Tutkimusmene-
telmänä käytin teemahaastatteluja ja niiden kvalitatiivista aineistolähtöistä ja 
teoriaohjaavaa sisällön analyysia (ks. tarkemmin alaluku 2.2.2). Käytin apu-
nani myös havainnointia osallistumalla oppitunneille ja koulun yhteisiin 
tapahtumiin. Tämän menetelmän kautta muokkasin teemahaastattelurunkoa.  

Ihmisoikeuskasvatus on monitieteinen, kansainvälisesti jatkuvasti merki-
tystään lisäävä kasvatuksen alue, jota Suomessa on ajankohtaisuudestaan 
huolimatta tutkittu melko vähän (Kallioniemi 2003; Lasonen & Lestinen 
2003, 1; Höylä 2007, 3; Lampinen 2008, 18). 1990-luvulla Suomessa tutkit-
tiin muutamissa pro gradu -töissä ihmisoikeuksia oppikirjoissa. Opinnäytteet 
liittyivät kansainväliseen ”Human Rights in European textbooks” -tutkimus-
projektiin, jossa tarkasteltiin ihmisoikeusaineksen esiintymistä peruskoulun 
ja lukion historian ja yhteiskuntaopin oppikirjoissa. (Ks. esim. Hiidenpalo 
1993; Immonen 1993; Raiskio 1993; Saraste 2000.) Oma sivulaudaturtut-
kielmani liittyi myös oppikirjojen tutkimiseen: se käsitteli ihmisoikeuksia 
uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppikirjoissa (Matilainen 2004).  

Turtiainen (1994) tutki pro gradu -työssään alakoulun opettajien ihmiskä-
sityksiä ja ihmisoikeuskasvatusta kvantitatiivisesti lomakekyselynä.  

Tuomen (2001) sosiologian väitöskirja käsittelee ihmisoikeuskasvatusta, 
mutta hän fokusoi tutkimuksessaan peruskoulun kahdelle ensimmäiselle 
luokka-asteelle. Tuomi esittelee ihmisarvomallin, joka näyttää, miten moni-
naisuudelle myönteinen ympäristö voidaan toteuttaa. Mallin käytännön ko-
keiluissa on saatu aikaan hyviä tuloksia esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäi-
semisessä. (Tuomi 2001.) Yhteen toimintamalliin ja peruskoulun alaluokkiin 
keskittyminen luo kuitenkin etäisyyttä kyseisen tutkimuksen laajempaan 
vertailuun oman tutkimukseni kanssa.  
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Suomessa on myös tutkittu ihmisoikeuksien kulttuurin toteutumista ylä-
koulussa opiskelijoiden arvioimana (Holm, Tirri & Hanhimäki 2008). Tutki-
mus toteutettiin vuonna 2007 kvantitatiivisena kyselylomaketutkimuksena, 
jossa oli mukana kaksi yläkoulua ja yhteensä noin 600 oppilasta. Kyselylo-
make oli uudistettu versio Oslerin ja Starkeyn (2005) käyttämästä lomakkees-
ta, joka perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen (YK 1989). Tutkimuksen 
mukaan parhaiten toteutui opiskelijoiden osallistuminen päätöksentekoon, 
erityisesti oppilaskuntatoiminnan kautta. Ihmisoikeuksien nähtiin toteutuvan 
melko hyvin koulussa. Sen sijaan opiskelijat kokivat huonoiten toteutuvana 
mahdollisuudet oppia lapsen oikeuksien sopimuksesta ja sen vaikutuksista 
kouluun. Tutkijat toivat esille, että olisi tarpeellista tutkia myös opettajien 
arvioita ihmisoikeuksien toteutumisesta koulussa ja esimerkiksi lapsen oike-
uksien sopimuksen opettamista kouluissa. (Holm, Tirri & Hanhimäki 2008.)  

Höylä (2007) on tutkinut pro gradu -työssään ihmisoikeuskasvatusta 
suomalaisessa nuorisotyössä toimivien näkökulmasta. Ihmisoikeuskasvatuk-
sen nähtiin kuuluvan nuorisotyöhön, mutta se koettiin vaikeaksi. Erityisiksi 
haasteiksi koettiin negatiiviset asenteet kotien taholta sekä ihmisoikeuskasva-
tuksen puuttuminen nuorisotyön kirjoitetuista tavoitteista. Lampinen (2008) 
tutki pro gradu -tutkielmassaan opettajien käsityksiä ihmisoikeuskasvatukses-
ta ja sen tilasta peruskoulussa, opettajien toimintatapoja ihmisoikeuskasva-
tuksen alueella sekä opettajien käyttämiä materiaaleja. Tutkimus toteutettiin 
sähköpostikyselynä. Vaikka kyseinen tutkimus on pro gradu -työ, joka kes-
kittyi peruskouluun ja ainoastaan opettajien tutkimiseen, se tarjoaa hyvän 
vertailukohdan omaan lukiosta keräämääni aineistoon; tutkimustulokset ovat 
joiltakin osin hyvin samansuuntaisia oman tutkimukseni kanssa. 

Lisäksi ihmisoikeuskasvatustutkimusta Suomeen liittyen on tehty 2000-
luvulla osana Saksassa toteutettua kansainvälistä tutkimusprojektia. Tässä 
Potsdamin yliopiston ja berliiniläisen Humboldtin yliopiston tutkimusprojek-
tissa tutkittiin vertaillen ihmisoikeuskasvatusta ja kansallisia vähemmistöjä 
kuudessa Euroopan maassa, Armeniassa, Virossa, Saksassa, Slovakiassa, 
Espanjassa ja Suomessa. (Ks. esim. Mahler, Mihr & Toivanen 2006, 169–
183; Mahler 2008, 44–51.) Tutkimussarjan painopistealue oli asiakirjatasolla 
ja eri maiden vertailussa, kun taas oma tutkimukseni kohdistuu haastattelujen 
kautta erityisesti opiskelijoiden ja opettajien näkemysten tutkimiseen. Mahler 
(2008, 49) toikin esiin tutkimusprojektiin liittyvässä artikkelissaan, että on-
gelmana Suomessa on se, että kukaan ei tiedä, miten paljon tai vähän ihmis-
oikeuskasvatusta kouluissa todella on.  

Halme (2008) on tutkinut väitöskirjassaan ihmisoikeuskasvatusta ihmis-
oikeusasiantuntijoiden näkökulmasta. Ihmisoikeuskasvatusta on tutkittu myös 
osana muiden kasvatusalueiden tutkimuksia siten, että ihmisoikeuskasvatus 
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on nähty yhtenä osana jotakin laajempaa kasvatusaluetta, esimerkiksi osana 
kansainvälisyyskasvatusta (ks. esim. Hiidenpalo 1993, 34–35; Allahwerdi 
2001). Allahwerdin (2001) tutkimus keskittyi pääasiassa YK-liiton tutkimi-
seen kansainvälisyyskasvattajana sekä kouluille suunnitellun maailmankansa-
laisen kypsyyskokeen arviointiin. Kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä pro 
gradu -tutkimuksia on myös tehty paljon (ks. esim. Tiililä & Väätäinen 1995; 
Isokangas & Taittonen 2003). Kansainvälisyyskasvatuksen tilaa Suomessa on 
arvioitu myös erilaisin selvityksin (ks. esim. Opetusministeriö 2006; North-
South Centre of the Council of Europe 2004). Ihmisoikeuskasvatusta on 
käsitelty myös muiden kasvatusalueiden tutkimuksissa, esimerkiksi osana 
rauhankasvatusta. Savolaisen (2010) rauhankasvatukseen fokusoiva tutkimus 
Unescon (1974) suosituksesta sivuaa myös ihmisoikeuskasvatusta. Anttilan ja 
Heikkisen (1992) pro gradu -työ keskittyy peruskoulun toisen luokan äidin-
kielen, ympäristöopin ja uskonnon oppikirjoihin. Rauhankasvatusainesta 
löytyi eniten uskonnon oppikirjoista. Eri kasvatusalueiden suhdetta ihmisoi-
keuskasvatukseen on jo käsitelty tämän tutkimuksen luvussa 1.  

Ihmisoikeuskasvatusta voidaan tutkia myös eri oppiaineiden näkökulmis-
ta. Esimerkkinä tällaisista tutkimuksista mainittakoon Saksassa tehty Suhren 
(2009) diplomityö ihmisoikeuskasvatuksesta uskonnonopetuksen kontekstis-
sa. Suomessa on tehty myös selvityksiä esimerkiksi ihmis- ja lapsenoikeuk-
siin liittyen. Selvitysten perusteella esimerkiksi lapsen oikeuksia ei tunneta 
vielä riittävän hyvin. (Unicef 2007; Lasten oikeudet -raportti 2009.) Ihmisoi-
keuskasvatukseen liittyvää tutkimustietoa on tullut esiin myös erilaisissa 
mielipidemittaustutkimuksissa. Esimerkiksi vuosittain toteutettava kansain-
välinen Peace Test -kyselytutkimus on antanut tietoa suomalaisnuorten suh-
tautumisesta ihmisoikeuksiin. Peace Test -kyselyssä tutkitaan koululaisten ja 
yliopisto-opiskelijoiden asenteita väkivaltaa, rasismia, ihmisoikeuksia ja 
sotaa kohtaan. (Tarkemmin ks. esim. Peace Test 2004.) Tutkimuksessani 
tarkastellaan myös opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä ulkomaalaisista 
Suomessa ja kouluun ja rasismiin liittyviä kysymyksiä, johon liittyvää aiem-
paa tutkimuskenttää käsittelen tarkemmin aiheen yhteydessä luvussa 5.  

Ihmisoikeuskasvatusta ei siis ole Suomessa ja etenkään koulu- ja lukio-
kontekstissa juuri tutkittu. Ihmisoikeuskasvatusta koulukontekstissa sivuavia 
tutkimuksia aiheesta löytyy, mutta varsinaisia esimerkiksi lukiokontekstiin ja 
opettajien sekä opiskelijoiden näkemyksiin painottuvia tutkimuksia ei juuri 
ole. Myös esimerkiksi Opetusministeriön (2006, 22–23; 39) julkaisussa on 
todettu tutkimustiedon vähäisyys ja lisätutkimuksen tarve kansainvälisyys-
kasvatuksen alueella, jonka osa-alueeksi ihmisoikeuskasvatus tässä julkaisus-
sa luetaan. Lisätutkimus näiden kasvatusalueiden käytännön toteutumisesta 
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koulumaailmassa on tarpeellista myös esimerkiksi opettajankoulutuksen ja 
opetussuunnitelmien kehittämisen näkökulmasta.  

Koulukontekstin tutkimiseen empiirisesti on myös selkeä tarve ihmisoi-
keuskasvatukseen liittyvien asiakirjojen ja erityisesti ihmisoikeuskasvatuksen 
vuosikymmenen toimintasuunnitelman ohjeistuksen (Guidelines for National 
Plans of Action) (YK 1997) täytäntöön panemiseksi kansallisella tasolla 
myös tutkimuksen osalta (YK 1996; YK 1997; Toivanen 2007, 40–42; Mah-
ler 2008, 47–51). Tässä mielessä tutkimustani voidaan pitää myös pioneeri-
tutkimuksena 2000-luvun suomalaisessa ihmisoikeuskasvatuksen kentässä. 
Tutkimuksellani on näin oma ja tarpeellinen paikkansa ihmisoikeuskasvatus-
tutkimuksen laajassa viitekehyksessä. Tutkimuksellani on myös toivottavasti 
ihmisoikeuskasvatuksellinen ulottuvuutensa. Tällöin se ei vain tutki ihmisoi-
keuskasvatusta, vaan on myös osa sitä, tuoden ihmisoikeuskasvatuksen ta-
voitteita ja sisältöjä ja käytännön toteutumista esille. Toivon tutkimukseni 
löytävän lukijoita akateemisten piirien lisäksi erityisesti kasvatusalalla työs-
kentelevistä ihmisistä. 

Johtuen varsinaisen ihmisoikeuskasvatuksen vähäisestä tutkimuksesta 
Suomen koulukontekstissa, viittaan tutkimuksessani analyysia ja tutkimustu-
loksia esitellessäni myös viime vuosina (2000-luvulla) tehtyihin selvityksiin 
ja pro gradu -töihin. Esimerkiksi Unicefin (2007) selvitykset ja Höylän 
(2007) ja Lampisen (2008) pro gradu -työt tarjoavat tärkeitä vertailevia näkö-
kulmia suomalaisen ihmisoikeuskasvatuksen todellisuuteen. Suomalaisen 
tutkimuksen vähäisyydestä johtuen kansainvälinen yhteistyö ihmisoikeuskas-
vatustutkijoiden kesken onkin ollut erityisen tärkeää ja antoisaa. Esimerkiksi 
kansainvälinen ihmisoikeuskasvatuksen konsortio (International Human 
Rights Education Consortium, IHREC) on tarjonnut minulle mahdollisuuden 
yhteistyöhön. Samoin yhteistyö erityisesti eteläafrikkalaisten ihmisoikeus-
kasvatustutkijoiden kanssa on auttanut hahmottamaan suomalaista ihmisoi-
keuskasvatuksen kontekstia myös toisenlaisesta näkökulmasta. (Ihmisoikeus-
kasvatustutkimuksesta Etelä-Afrikan kontekstissa ks. tarkemmin esim. Du 
Preez 2008.) 

 
 

2.2 Tutkimuksen toteutus ja analyysimenetelmät 
 
Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen, laadullinen tutkimus, ja tutki-
musmenetelminä käytän teemahaastatteluja ja niiden kvalitatiivista aineisto-
lähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällön analyysia. Tarkastelen teemahaastatteluja 
ja tutkijan position merkitystä alaluvussa 2.2.1. Sisällönanalyysia ja tämän 
tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia käsittelen alaluvussa 2.2.2. 
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2.2.1 Teemahaastattelut ja tutkijan positio 

Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista kerätä aineistoa, joka tekee 
monenlaiset tarkastelut mahdollisiksi (ks. esim. Alasuutari 1993, 66). Aineis-
toa kerätään usein enemmän kuin tutkimuksessa lopulta analysoidaan. Ilmiö-
tä tarkastellaan laajassa kontekstissa mutta analyysivaiheessa keskitytään 
ilmiön kannalta oleellisimpaan ja tehdään selkeitä valintoja analysoitavista 
asioista. (Ks. esim. Alasuutari 1993, 66; Hirsjärvi & Hurme 2004, 135; Tuo-
mi & Sarajärvi 2006, 93–94.) Keräsin tutkimusprosessin aikana laajasti tietoa 
ja materiaalia lukiosta ja ihmisoikeuskasvatuksesta, mutta analyysissa keski-
tyin tutkimustehtävän mukaisesti haastatteluihin tutkimustehtävän näkökul-
mista. Laaja tiedonkeruu auttoi haastattelujen kontekstin ymmärtämisessä ja 
luottamussuhteen syntymisessä haastattelijan ja haastateltavien välille. Tein 
tutkimusaineistosta useita analyyseja, joissa tarkastelin esimerkiksi opettajia 
ja opiskelijoita erikseen. Analyysin aikana karsin laajasta haastatteluaineis-
tosta sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti oleellisen osan yksityiskoh-
taiseen tarkasteluun, kuitenkin niin, että tarkastelin aika ajoin haastatteluja 
uudestaan ja uudestaan myös kokonaisuuksina. Tätä näkökulman vaihtamista 
holistisesta yksityiskohtaiseen näkökulmaan tein eri ilmiöiden kohdalla use-
assa kohtaa analyysia. Näin yksittäiset aineistoesimerkit asettuivat myös 
laajempaan kontekstiin.  

Tutkijan vaikutus on tiedostettava tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa 
(ks. esim. Scott 1996, 65; Kaikkonen 1999, 429–431; Hirsjärvi & Hurme 
2004, 189). Tutkijan esiymmärrys aiheesta muodostaa ne tulkintasilmälasit, 
joiden läpi hän tekee tutkimusta ja analysoi aineistoa, ja tutkija on aina myös 
tutkimusinstrumentti (ks. myös esim. Cohen, Manion & Morrison 2007, 361). 
Haastattelu on aina luonteeltaan vuorovaikutustilanne, ei vain tiedon kerää-
mistä. Tutkijan vaikutus esimerkiksi kysymysten asettajana tietystä teoreetti-
sesta viitekehyksestä käsin on osa tutkimusprosessin luonnetta.34 Tämä on 
keskeinen näkökulma erityisesti epistemologisessa konstruktivismissa, johon 
tutkimukseni tieteenfilosofisesti liittyy (ks. esim. Lincoln & Guba 1985, 36–
46; Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 343). Tutkimukseni tie-
teenfilosofisia lähtökohtia käsitellään alaluvussa 2.2.2. Tutkimusaiheen valin-
taan vaikutti oma kiinnostukseni ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatuk-
seen. Oletin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ihmisoikeuskasvatuksen luki-

                                                             
 

34 Haastattelun luonteesta vuorovaikutustilanteena ks. tarkemmin esim. Lincoln & Guba 1985, 
332–333; Kvale 1996, 106–108; Scott 1996, 65; Hirsjärvi & Hurme 2004, 48–53; 188–189; 
Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–56; Cohen, Manion & Morrison 2007, 361–365.  
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ossa toteutuvan kohtuullisen hyvin, joskin oletin myös joitakin puutteita 
löytyvän. Näkökulmani ihmisoikeuskasvatuksen toteutumisesta lukiossa 
muuttui tutkimusaineistoa kerätessä kriittisemmäksi.  

Tutkijana valitsin tietyt aihealueet opiskelijoiden ja opettajien kanssa 
teemahaastattelussa käsiteltäväksi. Nämä olivat alueita, jotka mielestäni oli-
vat olennaisia ihmisoikeuskasvatuksessa. Ihmisoikeuskasvatuksen alue on 
niin moniulotteinen ja laaja, että valintoja täytyy tehdä, ja ne ilmentävät tutki-
jan omaa käsitystä ihmisoikeuskasvatuksen olennaisimmasta sisällöstä. Va-
lintaprosessissa ja sen tuloksena syntyneessä teemahaastattelurungossa sekä 
tämän pohjalta suoritetuissa haastatteluissa näkyy tutkijan, minun, oma nä-
kemys ihmisoikeuskasvatuksesta ja siihen olennaisimmin kuuluvista asioista. 
(Teemahaastattelusta, aineiston luokittelusta ja luokkien muodostumisesta ks. 
myös esim. Dey 1993, 40–151.) Analysoitavaa aineistoa kertyi myös niin 
paljon, että rajausta suhteessa siihen, mitä otetaan mukaan tarkempaan ana-
lyysiin, täytyi tehdä haastattelujen jälkeen ja analyysin aikana. Näin ollen 
tutkijan subjektiivinen näkemys ihmisoikeuskasvatuksen ja tämän tutkimuk-
sen kannalta olennaisista asioista tulee esille tutkimuksen kaikissa vaiheissa. 

Eettinen pohdinta kuuluu tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Tutkimuspro-
sessia voidaan tarkastella myös sarjana valintoja. On tärkeää tiedostaa tutki-
musprosessin luonne valintojen näkökulmasta ja useimpien valintojen eetti-
nen luonne. Myös tutkimusaiheen valinta on eettinen kysymys. Mitä tutkitaan 
ja mitä jätetään tutkimatta? Mistä näkökulmasta asiaa tutkitaan? (Tutkijan ja 
tutkimusprosessin etiikasta ks. tarkemmin esim. Kuula 2006; Clarkeburn & 
Mustajoki 2007.) Tutkimusaiheen valintaan vaikutti se, että koin aihepiirin 
tutkimisen tärkeäksi myös eettisessä mielessä. On kuitenkin tärkeää huomata 
se valta, mitä tietyn alueen tutkiminen tuo tullessaan ja pohtia kriittisesti ja 
itsereflektoiden omaa asemaansa tutkijana. Esimerkiksi ihmisoikeusasiantun-
tijoilla on yhteiskunnassamme nykyään tärkeä asema ja heihin suhtaudutaan 
jopa kritiikittömästi (ks. Halme 2008, 63–77).  

Tutkimukseen osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Itselleni 
tämä ei aiheuttanut ongelmia, sillä sekä opiskelijat että opettajat osallistuivat 
tutkimukseen mielellään. Kaikki, joita pyysin mukaan haastatteluihin, osallis-
tuivat niihin. Eettisestä näkökulmasta keskeistä on myös informoida tutkitta-
via riittävästi siitä, miten teen tutkimusta ja mihin sitä käytän. Kerroin teke-
väni kasvatustieteen väitöskirjaa Helsingin yliopistoon koulun toimintaan 
liittyvästä aiheesta ja tarjosin mahdollisuutta lisätiedon saamiseen tutkimuk-
sestani.  

Anonymiteetti on yksi keskeinen asia tutkimuseettisessä pohdinnassa ja 
anonymiteetin takaaminen tutkittaville ja tutkittavalle koululle on tärkeää (ks. 
esim. Cohen, Manion & Morrison 2007, 77). Kerroin tutkittaville anonymi-
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teetin suojasta ja sen käytännön toteutuksesta tutkimuksen eri vaiheissa. 
Anonymiteetin takia käytän koulusta nimitystä ”eräs eteläsuomalainen lukio” 
enkä tuo koulun nimeä ja tarkkaa sijaintia tarkemmin esille. Pyrin suojaa-
maan tutkittavien anonymiteettia tutkimusraportissa esimerkiksi siten, että 
olen litterointivaiheessa muuttanut henkilöiden nimet koodeiksi. Käytän 
myös niin kutsuttua kaksoiskoodausta anonymiteetin suojaamiseksi. Merkit-
sin opettajan anonymiteetin turvaamiseksi oppiaineista kertovat kohdat eri 
koodeilla kuin muut aineistokohdat. Käytin kaksoiskoodausta myös siksi, että 
haastattelun tasa-arvoa työyhteisössä ja esimiehen toimintaa suhteessa alai-
siin käsittelevät kohdat ja saman haastattelun oppiainekohtainen informaatio 
eivät ”paljastaisi” opettajaa.  

Lisäksi pyrin varmistamaan anonymiteettia vertaamalla haastattelun eri 
osista otettuja tekstilainauksia toisiinsa ja valitsemaan tekstilainaukset siten, 
että niistä ei paljastu henkilö tai opetettava oppiaine. Anonymiteetti ei kui-
tenkaan ole käytännössä täysin aukoton vaan ideaali johon pyritään. Tarkka 
litterointi voi periaatteessa paljastaa jonkun henkilön luontaisen puhetavan. 
En voi myöskään taata sitä, etteikö opiskelijoiden ja opettajien kautta tulisi 
laajemmallekin ihmisjoukolle tietoon, että tutkimusaineisto on kerätty juuri 
tietystä lukiosta tai etteikö joku sitaatti paljastaisi sen esittäjää koodauksesta 
huolimatta. Tutkijana pyrin kuitenkin huomioimaan oman vastuualueeni niin 
hyvin kuin mahdollista, ja velvollisuuteni oli tutkimuksen kaikissa vaiheissa 
pohtia asioita myös anonymiteetin näkökulmasta.  

Tutkimukseeni osallistui myös yksi vaihto-opiskelija, jonka anonymitee-
tin suojauksen koin muita ongelmallisemmaksi, koska hän yksittäisenä vaih-
to-opiskelijana erottuu helpommin tutkimusaineistossa ja tutkimusraportissa. 
Käsittelin vaihto-opiskelijaa anonyymisti koodinimellä, mutta tästä huolimat-
ta ainakin tutkimusajankohtana kyseisessä lukiossa olleet saattavat tunnistaa 
opiskelijan. Katsoin kuitenkin, että aineisto ei ollut sillä tavalla arkaluonteis-
ta, että kyseinen haastattelu olisi pitänyt jättää tutkimusaineistosta pois. Vaih-
to-opiskelija tiesi myös tutkimukseen osallistuessaan olevansa tällä tavalla 
erityisessä roolissa ainoana haastatteluun osallistuvana vaihto-opiskelijana. 

Tutkimustehtäväni luonteesta johtuen teemahaastattelu oli tutkimukseeni 
parhaiten sopiva aineistonkeruumenetelmä.35 Tutkimukseni keskiössä ovat 
opiskelijat ja opettajat ja heidän näkemyksensä. Aineiston on tällöin hyvä 
olla tekstiä, jossa tutkittavat puhuvat omin sanoin näkemyksistään eivätkä 
vain valitse tutkijan jäsentämistä vastausvaihtoehdoista (Grönfors 1985, 106) 

                                                             
 

35 Teemahaastattelumenetelmän muotoutumiseen liittyen ks. tarkemmin esim. Merton & 
Kendall 1946. 
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Teemahaastattelua kutsutaan myös avoimeksi haastatteluksi (Grönfors 1985, 
105–106), kohdistetuksi (mt. 105–106) tai kohdennetuksi haastatteluksi 
(engl. focused interview) (Merton & Kendall 1946; Hirsjärvi & Hurme 2004, 
47–48), ei-johdattelevaksi haastatteluksi (engl. non-directive interview) 
(Grönfors 1985, 105–106) tai puolistrukturoiduksi haastatteluksi (Hatch 
2002, 94; Hirsjärvi & Hurme 2004, 47–48).36 Teemahaastattelussa lähdetään 
liikkeelle ennalta päätetyistä teemoista. Kysymyksiäkin mietitään etukäteen, 
mutta tärkeää on säilyttää tutkijan vapaus ja mahdollisuus tilannekohtaiseen 
kysymysten muotoiluun ja lisäkysymysten esittämiseen vapaan keskustelun 
hengessä. Haastattelun apuna on väljä haastattelurunko. Teemat nousevat 
tutkimustehtävien pohjalta ja ne ovat alustavia aihealueita, jotka käydään läpi 
haastattelun aikana tilannesidonnaisten kysymysten avulla. (Ahonen 1994, 
138; Grönfors 1985, 105–107; Hirsjärvi & Hurme 2004, 47–48.) 

 Teemahaastattelussa ei pyritä etukäteen valmisteltujen kysymysten ja 
vastausvaihtoehtojen esivalmisteluun, vakiointiin, vaan avoimessa haastatte-
lussa hyödynnetään juuri vakioinnin puuttumista (Grönfors 1985, 106). Haas-
tattelun etuna on myös esimerkiksi sen joustavuus ja mahdollisuus käsitellä 
asioita vapaasti siinä järjestyksessä kuin tutkija kulloinkin katsoo aiheellisek-
si (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–37; 48; Tuomi & Sarajärvi 2006, 75). Tämä 
auttaa osaltaan tekemään tutkimustilanteesta mahdollisimman vapaan ja 
keskustelunomaisen, mikä taas voidaan nähdä aineiston luotettavuutta edistä-
vänä tekijänä (ks. esim. Lincoln & Guba 1985, 268–288). Tietyissä tutkimus-
tehtävissä on oleellista, että teemojen aiheita ja kysymysten esittämisjärjes-
tystä säädellään niin, että haastateltava ei edelliseen teemaan liittyviin kysy-
myksiin vastatessa vielä tiedä seuraavan teema-alueen kysymyksiä. Tällöin 
haastattelun katsotaan sopivan erityisen hyvin tutkimusmenetelmäksi. (Ks. 
esim. Kvale 1996, 127; Hirsjärvi & Hurme 2004, 34–37; Metsämuuronen 
2008, 39.) Oma tutkimustehtäväni oli tietyiltä osin juuri tällainen. Esimerkik-
si haastateltavien kertoessa ihmisarvon ja ihmisoikeuksien sisällöstä heihin ei 
vaikuttanut näihin käsitteisiin liittyvät muut kysymykset, joita käsiteltiin 
vasta haastattelun myöhemmässä vaiheessa. Tässäkin etenemistavassa tutki-
jan subjektiivisuus on kuitenkin osa tutkimusprosessin luonnetta.  

Teemahaastattelussakin tutkija voi kuitenkin pyrkiä vähentämään omaa 
vaikutustaan annettuihin vastauksiin (Grönfors 1985, 106). Tästäkin huoli-

                                                             
 

36 Joskus tätä haastattelumenetelmää on kutsuttu myös strukturoimattomaksi haastatteluksi tai 
etnografiseksi haastatteluksi. Haastattelumenetelmästä ja haastattelumuotojen jaottelusta ks. 
tarkemmin esim. Grönfors 1985, 105–106; Lincoln & Guba 1985, 268–273; Hatch 2002, 
91–116; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–56; Cohen, Manion & Morrison 2007, 349–383; 
Hirsjärvi & Hurme, 2004; Metsämuuronen 2008, 37–41. 
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matta on oleellista muistaa, että tutkijan vaikutus on läsnä tutkimuksen jokai-
sessa vaiheessa. Tutkija on läsnä omana persoonanaan ja vaikuttaa saatavaan 
tietoon esimerkiksi kysymysten muotoilulla. Haastattelijan kysymykset ovat 
näin osa tutkimusaineistoa, ja ne on otettava mukaan analyysiin (ks. esim. 
Suoninen 1992, 25–28; 53–72). Haastattelumenetelmän haittapuolina näh-
dään sen aikaavievyys, työläys ja sen kustannukset verrattuna esimerkiksi 
postitse lähetettävään lomakekyselyyn (ks. myös esim. Hirsjärvi & Hurme 
2004, 35; Tuomi & Sarajärvi 2006, 76; Cohen, Manion & Morrison 2007, 
349–353).  

Keräsin tutkimusaineiston vuosina 2005–2007. Aloitin lukion toimintaan 
tutustumisen keväällä 2005. Tällainen tutustumisvaihe on tärkeä paitsi haas-
tattelurungon muokkaamisessa myös luottamuksen synnyttämisessä tutkijan 
ja tutkittavien välillä sekä tutkijan perehdyttämisessä tutkittavien todellisuu-
teen (ks. esim. Lincoln & Guba 1985, 302–307; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 
41–44). Tutustumisvaiheen jälkeen tein ensin opiskelijahaastatteluja, sitten 
opettajahaastattelut ja lopuksi vielä opiskelijahaastatteluja. Tutustuminen 
koulun toimintaan jatkui myös haastatteluvaiheessa. Tutkimusaineistonke-
ruun suunnittelin siten, että havainnoinnin ja haastattelujen kautta piirtyvä 
kuva koulutodellisuudesta olisi mahdollisimman luonnollinen. Tästä johtuen 
aloitin aineistonkeruun havainnoinnilla eikä haastattelujen teema-alueita 
kerrottu etukäteen haastateltaville. Tein 28 opiskelija- ja 18 opettajahaastatte-
lua. Kaikki haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, ja ne on äänitetty ja 
litteroitu.  

Valitsin opiskelijoita haastatteluihin siten, että he edustivat mahdollisim-
man kattavasti lukion eri vuositasoja. Opettajia valitsin haastatteluihin siten, 
että he edustivat kattavasti lukion eri oppiaineita, mutta kuitenkin niin, että 
tutkimukseni kannalta keskeisempien oppiaineiden edustajat korostuivat 
lukumääräisesti. Koska monet lukion opettajat opettavat useampaa kuin yhtä 
oppiainetta, osa opettajista edusti haastattelussa useampaa oppiainetta. Myös 
rehtorin ja apulaisrehtorin haastattelut ovat haastatteluaineistossa mukana. 
Tässä tutkimuksessa uskonnonopetuksella tarkoitetaan evankelisluterilaista 
uskonnonopetusta, jonka opettajia kyseisen lukion haastatellut uskonnonopet-
tajat olivat. Tutkimuksessa ei ollut mukana ortodoksiuskonnonopetuksen tai 
vähemmistöuskontojen opettajia.  

Ennen varsinaisten haastattelujen tekemistä tein kolme esihaastattelua 
opiskelijoille kokeillakseni haastattelunrungon toimivuutta. Esihaastattelut 
tehtiin koulun tiloissa. Haastattelurunko vaikutti esihaastattelujen perusteella 
pääosin toimivalta. Katsoin esihaastattelujen soveltuvan varsinaiseen tutki-
mukseen mukaan otettaviksi ja liitin ne myöhemmin varsinaiseen tutkimusai-
neistoon. Kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa haastattelurunko ja ky-
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symykset muokkautuvat aineiston keräämisvaiheessa tarpeen mukaan. Esi-
haastattelujen jälkeen tehtävä haastattelurungon muokkauskaan ei estä haas-
tattelujen ottamista mukaan varsinaiseen tutkimukseen, mikäli mahdolliset 
muutokset vain otetaan huomioon analyysivaiheessa.  

Esihaastattelujen jälkeen haastattelurunko muokkautui niin, että toin mu-
kaan muutaman uuden kysymyksen ja jätin joitakin vähemmän tärkeiksi 
kokemiani pois. Olen merkinnyt kursiivilla haastattelurunkoon (liite 3) ne 
kysymykset, jotka ovat tulleet mukaan varsinaisen esitutkimuksen jälkeen 
aineiston keruuvaiheessa. Teemahaastattelulle luonteenomaista ja keskeistä 
on tiettyjen teemojen käsittely kaikkien haastateltavien kanssa, eivät yksittäi-
set haastattelukysymykset. Näin ollen yksittäisiä haastattelurunkoon kuuluvia 
kysymyksiä ei kysytä aina ja kaikilta haastateltavilta, vaan ne toimivat esi-
merkinomaisina kysymyksinä teemojen läpikäymisen apuna (ks. esim. Aho-
nen 1994, 138; Grönfors 1985, 105–107; Hirsjärvi & Hurme 2004, 47–48). 
Haastattelun teema-alueina olivat: 1. Koulun yleinen arvoperusta, 2. Koulun 
käytänteet ja arvot ihmisten välisissä kohtaamisissa, 3. Ihmisoikeuksien ja 
ihmisoikeuskasvatuksen määrittelyä, 4. Ihmisoikeuskasvatus koulun arjessa 
ja 5. Ihmisoikeuskasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitukset.  

Haastattelutilanteet olivat miellyttäviä, ja käsitykseni mukaan luottamus 
tutkittavien ja tutkijan välillä saavutettiin yleisesti ottaen hyvin. Ainoastaan 
yksi opettajahaastattelu jäi mieleeni sellaisena, jossa koin opettajan minua 
kohtaan varautuneeksi varsinkin haastattelun alkuvaiheessa. Pyrin kyseisen 
haastattelun aikana kuitenkin luomaan avointa ja positiivista ilmapiiriä. Opet-
tajataustani auttoi mielestäni haastattelutilanteisiin valmistautumisessa ja 
haastatteluissa. Kerroin sekä opiskelijoille että opettajille avoimesti olevani 
taustaltani opettaja. Päädyin taustani kertomiseen siksi, että se voisi osaltaan 
auttaa luottamuksen synnyttämisessä ainakin opettajien kanssa. Halusin myös 
olla avoin taustani suhteen ja ajattelin, että taustani kertominen auttaisi myös 
yhteisen kielen löytämisessä. Minusta opettajilla ja opiskelijoilla oli oikeus 
tietää, että kertoessaan koulun toiminnasta he tekivät sen henkilölle, joka on 
itsekin toiminut opettajana. Tällöin heidän ei tarvinnut myöskään käyttää 
aikaa perusasioiden selittämiseen. Oman taustan salaaminen olisi myös tun-
tunut hankalalta ja keinotekoiselta. Tiedostan kuitenkin, että taustani kerto-
minen varmasti vaikutti kohtaamisissa ja haastattelutilanteissa. Jonkun toisen 
ammatin edustajalle asioista olisi kerrottu varmasti joissakin kohdissa eri 
tavalla. (Haastattelijan vaikutuksesta ja haastattelijan oman taustan kertomi-
sesta haastattelussa tarkemmin ks. esim. Ruusuvuori & Tiittula 2005.)  

Kerroin tutustumisvaiheessa tekeväni lukioon, sen toimintakulttuuriin ja 
kasvatusalueeseen liittyvää tutkimusta, johon kuuluu havainnointia ja haastat-
teluja. Jotta tutkimusaiheeni ei vaikuttaisi ainakaan tutkimuksen alkuvaihees-
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sa opiskelijoiden ja opettajien toimintaan, en kertonut keskittyväni juuri ih-
misoikeuskasvatukseen. En myöskään jakanut haastattelun teema-alueita tai 
yksittäisiä kysymyksiä etukäteen pohdittaviksi. Teema-alueet ja kysymys-
muodot toivat tietenkin vähitellen haastattelutilanteessa esiin niitä asioita, 
mistä olin erityisen kiinnostunut. Suunnittelin haastattelun vaiheet kuitenkin 
siten, että haastattelun alussa oli yleisiä lukioon liittyviä kysymyksiä, sen 
jälkeen esitin ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset ja vasta sitten keskityin 
ihmisoikeuskasvatukseen lukiossa. Korostin myös tutkimuksen kaikissa vai-
heissa, että tutkimukseen osallistujat voivat halutessaan myöhemmin kysyä 
tarkemmin tutkimusaiheestani.  

Haastattelujen kesto vaihteli jonkin verran, lyhimmästä noin 40 minuutin 
haastattelusta pisimpään noin 100 minuutin haastatteluun. Opettajien haastat-
telut olivat keskimäärin hieman pidempiä kuin opiskelijoiden haastattelut. 
Haastattelut tehtiin koulun kulloinkin vapaana olevassa neuvottelu- tai luok-
katilassa. Yksi opettajahaastattelu toteutettiin illalla koulun ulkopuolella, 
kyseisen opettajan omasta toivomuksesta. Opettajat osallistuivat haastatte-
luun joko oppituntiensa jälkeen tai oppituntien välissä niin sanotuilla hyppy-
tunneilla, jolloin heillä ei ole opetusta. Opiskelijat osallistuivat haastatteluun 
valintansa mukaan joko vapaa-ajalla tai opettajan luvalla oppitunnin aikana. 
Annoin etukäteen sekä suullisesti että kirjallisesti tietoa haastattelun luontees-
ta ja sen arvioidusta kestosta ja esitin toivomuksen kiireettömästä haastatte-
luun osallistumisesta. Sain käyttää informaation jakamiseen aikaa oppituntien 
alussa sellaisilla oppitunneilla, joilla oli mukana haastatteluun osallistuvia 
opiskelijoita. Haastattelutilanteet olivat kiireettömiä, ja haastateltavat olivat 
varanneet etukäteen hyvin aikaa haastatteluun.  

Tutkimusaineiston alkuosan keräämisen ajankohtaan osui myös uusien 
opetussuunnitelmien (LOPS 2003) käyttöön otto. Tämä kahden opetussuun-
nitelman tilanne otettiin huomioon tarkasteltaessa empiiristä tutkimusaineis-
toa. Keväällä 2005 tehtyjen ensimmäisten haastattelujen aikana koulussa oli 
vielä käytössä aikaisempi opetussuunnitelma (LOPS 1994), ja kyseiset opis-
kelijat jatkoivat lukionsa loppuun tämän opetussuunnitelman mukaisesti. 
Syksyllä 2005 otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmien perusteet (LOPS 
2003) uusille opiskelunsa aloittaville lukiolaisille.  

Opettajista osa oli virassa olevia, osa tuntiopettajia ja osa viransijaisuutta 
hoitavia. Osa opettajista oli yläasteen ja lukion yhteisiä opettajia. Lukio-
opiskelijat jakautuvat eri vuositasoille sen mukaan, monettako vuotta he 
opiskelivat. Vuositasolla tarkoitetaan sitä, miten pitkään opiskelija on opis-
kellut lukiossa. Opiskelutahti sen sijaan määräytyy luokattomassa lukiossa 
yksilöllisesti, kuitenkin niin, että keskimäärin lukio suoritetaan kolmessa 
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vuodessa. Ohessa ovat taulukot (3–5) haastatteluun osallistuneista opiskeli-
joista ja opettajista. 

 
Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat vuositasoittain 
 
Lukion vuositaso Tyttöjä Poikia Yhteensä 
1. vuositaso 7 4 11 
2. vuositaso 7 1 8 
3. vuositaso 1 5 6 
4–5. vuositaso 2 0 2 
Yhteensä 17 10 27 

 
Lisäksi tutkimukseen osallistui yksi vaihto-opiskelijapoika, jonka sijoittami-
nen tietylle vuositasolle oli ongelmallista ja jonka rooli vaihto-opiskelijana 
kyseisessä lukiossa erosi muista opiskelijoista. Kyseinen opiskelija ei ole 
mukana edellisessä taulukossa. Analyysit eivät tuoneet esiin selkeitä eroja 
tyttöjen ja poikien näkemysten välillä. Tästä johtuen en merkinnyt tutkimus-
raportin sitaatteihin kumman sukupuolen edustajan haastatteluun sitaatissa 
viitataan, vaikka alun perin tarkastelin aineistoa myös tästä näkökulmasta. 
Seuraavassa taulukossa on jaoteltu tutkimukseen osallistuneet opettajat ikä-
ryhmittäin: 

 
Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneet opettajat ikäryhmittäin 
 
Haastateltavat opettajat ikäryhmittäin Nainen Mies Yhteensä 
Alle 30 v 1 0 1 
30–50 v 5 4 9 
Yli 50v 5 3 8 
Yhteensä 11 7 18 

 
Haastatellut opettajat jakautuivat eri ikäryhmiin siten, että suurimman ikä-
ryhmän muodostivat 30–50-vuotiaat, mutta myös yli 50-vuotiaita oli mukana 
haastatteluissa melkein yhtä paljon. Haastatteluun valittu opettajajoukko 
muodostui melko samanlaiseksi ikäjakaumaltaan kuin koko kyseisen lukion 
opettajakunta. Suurella osalla tutkimukseen osallistuneista opettajista oli 
paljon opetuskokemusta, suurimmalla osalla jo yli 20 vuotta. Monet haasta-
telluista opettajista olivat toimineet opettajana koko työuransa ajan. Seuraa-
vassa taulukossa kuvaan haastatteluun osallistuneiden opettajien jakautumista 
opetuskokemuksen mukaan eri ryhmiin:  
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Taulukko 5. Haastatteluun osallistuneiden opettajien jakautuminen opetuskokemuk-
sen mukaan 
 
Opetusvuosia takana Nainen Mies Yhteensä 
Alle 10 v 3 1 4 
10–20 v 1 2 3 
Yli 20v 7 4 11 
Yhteensä 11 7 18 

 
Haastatteluaineiston koosta ja sen määräytymisestä on erilaisia ohjeita. Laa-
dullisen haastatteluaineiston keruu ja analyysi ovat työläitä, mikä rajoittaa 
aineiston kokoa. Ideana ei ole pyrkiä tilastolliseen yleistettävyyteen vaan 
tutkimuskohteen syvälliseen ymmärtämiseen. (Ks. esim. Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2008, 176–177.) Tästä syystä keskityin yhteen lukioon. Haastatte-
luaineistoni muodostui melko suureksi, sillä halusin mukaan sekä opettajia 
että opiskelijoita mahdollisimman kattavasti. Analysoin opettajien ja opiske-
lijoiden haastatteluja ensin erikseen, jotta laaja aineisto ei haittaisi analyysin 
tekoa. Käytin analyysien apuna myös aineiston pilkkomista osiin eri ana-
lyyseja varten ja analyysin eri vaiheissa, jotta kerralla analysoitavan aineis-
tomassan määrä olisi hallittavissa laadullisen analyysin keinoin. Näin yhtä 
aikaa analysoitavien asiakokonaisuuksien määrä pysyi kohtuullisena. (Ks. 
laadullisen aineiston koosta ja sen hallinnasta esim. Kvale 1996, 102.)  

Kvalitatiivisen aineiston keruuseen liitetään usein myös saturaation käsi-
te, jolla tarkoitetaan aineiston riittävyyteen liittyvää aineiston kyllääntymistä. 
Tutkija ei usein haastatteluaineiston keruuta aloittaessaan tiedä lopullisen 
aineiston määrää. Aineiston katsotaan olevan riittävä, kun tietyt asiat alkavat 
kertautua haastatteluissa ja haastattelut eivät enää tuo tutkimusongelman 
kannalta uutta tietoa. Toisaalta saturaatioajatukseen on suhtauduttu myös 
kriittisesti. Miten tutkija voi olla varma, että kohde ei enää tuota uutta infor-
maatiota? Kvalitatiivisessa tutkimuksessahan kaikki tapaukset ovat myös 
omalla tavallaan ainutlaatuisia. Kritiikistä huolimatta saturaation ajatusta 
käytetään yleisesti kvalitatiivisissa tutkimuksissa, se on koeteltu keino, joka 
on osoittautunut toimivaksi aineiston rajaamisessa. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 
89–92; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 177.) Haastattelujen alkaessa en 
tiennyt haastateltavien lukumäärää, vaan se määräytyi osittain saturaation 
periaatteiden mukaisesti. Saturaation lisäksi ohjenuoranani toimi mahdolli-
simman monipuolinen aineistonkeruu, mikä kasvatti haastattelujen lukumää-
rää. Halusin varmistaa erilaisten äänten kuulumisen aineistossani, ja siksi 
valitsin haastatteluihin eri kriteerein kattavasti lukion opettajien ja opiskeli-
joiden edustajia. Näin ollen haastattelujen määrä ei perustunut pelkkään satu-
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raatioon vaan oli usean tekijän tulos, kuitenkin niin, että huomasin tiettyjen 
asioiden alkavan myös kertautua tutkimusaineistossa, jolloin myös saturaa-
tiopiste tuli esille. 

Haastattelusitaattien lopussa on suluissa haastattelun numero. Tein 1. ja 2. 
vuositason opiskelijoiden haastattelut kevään lopussa, viimeisessä jaksossa, 
eli kyseiset opiskelijat olivat käyneet fokuksessa olevan lukiovuositason jo 
melkein kokonaan. 3. ja 4. tason opiskelijoiden haastattelut tein 3. jaksossa, 
joka oli abiturienteille viimeinen jakso ennen ylioppilaskirjoituksia. Haastat-
telujen jälkeen kirjoitin heti ylös kustakin haastateltavasta taustatietoja ja 
haastattelun kautta itselleni esiin nousseita kysymyksiä ja pohdintoja. Tällai-
nen omien muistiinpanojen tekeminen jokaisen haastattelun jälkeen on tärke-
ää jatkoanalyysin kannalta ja auttaa tutkijaa myös seuraavien haastattelujen 
suunnittelussa (ks. esim. Lincoln & Guba 1985, 272–273). Litteroinnin aika-
na jatkoin tätä haastateltavan ”profiilin” kuvaamista: korostuksia, mielenkiin-
toisia asioita, ristiriitaisuuksia, heränneitä pohdintoja. Tämä hidasti jonkin 
verran itse litterointia, mutta oli mielekäs tapa edetä ja varmistaa, että laajan 
ja aikaa vievän aineiston keräämisen eri vaiheissa tehdyt huomiot tulivat 
kirjatuiksi ylös ja että myös ”mekaanisempi” litterointivaihe palveli osaltaan 
aineistopohjaista analyysia. Kirjoitin jo litterointivaiheessa sulkeisiin teemo-
ja, joihin kyseinen haastattelukohta mielestäni liittyi. Tämä palveli osaltaan 
myöhempää analyysia ja selkeytti laajaa litterointiaineistoa. Aineiston ana-
lyysi alkoi näin jo litterointivaiheessa, kuten laadullisen tutkimuksen luontee-
seen kuuluukin (ks. esim. Kaikkonen 1999, 432; Savolainen 1991, 453).  

 
2.2.2 Aineistolähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Laadullisesta tutkimuksesta puhut-
taessa on huomattava, että kyseessä on eräänlainen sateenvarjotermi hyvin 
erilaisille tutkimuksille ja että laadullinen tutkimus voidaan määritellä monin 
eri tavoin (ks. esim. Tesch 1990, 9–20; 43–54; Tynjälä 1991, 389; Heikkinen, 
Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 343; Tuomi & Sarajärvi 2006, 7–26, 
147).37 Kasvatustieteessä on ollut viime vuosikymmeninä havaittavissa me-
netelmällinen monipuolistuminen, ja muutos näkyy myös laadullisten mene-

                                                             
 

37 Laadullisessa tutkimuksessa voidaan erottaa hyvinkin erilaisia tutkimusperinteitä, joissa 
taustalla on erilaisia lähtökohtia, painopisteitä ja näkemyksiä laadullisen tutkimuksen luon-
teesta. (Ks. esim. Denzin & Lincoln 2005, 7; Tynjälä 1991, 388; Metsämuuronen 2008, 9; 
laadullisesta tutkimuksesta yleisesti myös esim. Alasuutari 1993, 14–37; Miles & Huberman 
1994; Kaikkonen 1999, 427–435; Silverman 2001, 25–42; kasvatustieteen metodologiasta ja 
laadullisen tutkimuksen nykytilanteesta laajemmin esim. Heikkinen, Huttunen, Niglas & 
Tynjälä 2005, 340–354; Pitkäniemi 2005, 361–365; Suoranta 2008.)  
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telmien kohdalla. (Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 340–354; 
Suoranta 2008, 8.) Muutosten taustalla ja voidaan nähdä myös tieteenfilosofi-
sia tekijöitä. Kasvatustieteessä voidaan nähdä muutoksia todellisuutta ja 
tietoa koskevissa uskomuksissa. (Ks. esim. Tynjälä 1991, 387–388; Heikki-
nen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 340–354.) Tieteenfilosofiset kysy-
mykset ja näkemykset kasvatustieteen metodologiasta ovat myös herättäneet 
keskustelua (ks. esim. Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 340–
354; Nuutinen 2005, 358–360; Pitkäniemi 2005, 361–365; Puolimatka 2005, 
355–357; Syrjälä 2005, 366–372). Merkittävinä asioina pidetään esimerkiksi 
siirtymistä realistisesta konstruktivistiseen epistemologiaan ja esimerkiksi 
tällaisiin tutkimuksiin tyypillisesti kuuluvaa tietoisuutta tutkijan ja tutkittavan 
äänen kuulumisesta tutkimusteksteissä (ks. esim. Heikkinen, Huttunen, Nig-
las & Tynjälä 2005, 340–354).38  

Tutkimukseni taustalla olevaa ontologista näkemystä voidaan kuvailla 
seuraavasti: on olemassa subjektista erillinen maailma ja oleva on näin ole-
massa subjektista riippumatta. Näkemystä havainnosta riippumattomasta 
todellisuudesta voidaan kutsua ontologisen realismin lähestymistavaksi 
(Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 343; Tuomi & Sarajärvi 2006, 
64). Tämä koskee kuitenkin maailmaa sinänsä, mutta ei sosiaalista todelli-
suutta, joka on ihmismielestä riippuvainen. Sosiaalinen todellisuus muodos-
tuu merkityksistä ja tulkinnoista ja on ihmismielen rakennelmaa. Tällaista 
lähestymistapaa kutsutaan konstruktivistiseksi. (Ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 
2006, 64–65.) Tutkimukseni liittyy näin konstruktivistiseen näkemykseen 
sosiaalisesta todellisuudesta ja tutkimukseni kohteena on juuri tuo sosiaalinen 
todellisuus, ei todellisuus ”sinänsä”.  

Tutkimukseni painopiste on opiskelijoiden ja opettajien konstruoimassa 
todellisuudessa ja tutkimukseni epistemologinen, eli tiedon luonteeseen liit-
tyvä näkemys on konstruktivistinen. Tutkimukseni keskiössä on opiskelijoi-
den ja opettajien ilmaisemat näkemykset, joita tarkastelen omasta tutkijan 
positiostani käsin. Ilmaistut näkemykset ovat vain yksi osa näkemysten kir-
joa. Ilmaistut näkemykset muodostuvat tutkimusprosessissa tutkijan ja tutkit-
tavan vuorovaikutuksessa, jolloin tutkijan vaikutus ulottuu myös näiden il-

                                                             
 

38 Keskustelua on käyty esimerkiksi siitä, missä määrin erilaiset tutkimukselliset lähestymista-
vat ovat yhdistettävissä ja miten eri lähestymistapojen erilaiset tieteenfilosofiset taustanäke-
mykset pitäisi huomioida tutkimuksen teossa (ks. tarkemmin esim. Brannen 1992, 3–38; 
Bryman 1992, 57–78; Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 351–352; Tieteenfilo-
sofisista taustaoletuksista, epistemologiasta ja laadullisesta tutkimuksesta tarkemmin ks. 
esim. Savolainen 1991, 456; Kaikkonen 1999, 428–431; Heikkinen, Huttunen, Niglas & 
Tynjälä 2005, 342–343; Nuutinen 2005, 358–360; Pitkäniemi 2005, 361–365; Puolimatka 
2005, 355–357; Syrjälä 2005, 366–372). 
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maistujen näkemysten esilletuloon ja muotoon. Tutkimus on tällä tavoin 
subjektiivista. Keskeistä on se näkemys, että ihminen konstruoi tietoa ja tut-
kija on tutkimusprosessissa osana tutkimaansa todellisuutta. Tutkijana en 
oletakaan pääseväni käsiksi ”todellisuuteen sinänsä”, vaan ihmisten konstruk-
tioihin tästä todellisuudesta.39 

Ontologisen realismin ja epistemologisen konstruktivismin yhdistävä tut-
kija voi näin samanaikaisesti olettaa, että on olemassa havainnoista riippuma-
ton todellisuus ja että ihmiset konstruoivat tämän todellisuuden ja muodosta-
vat siitä teorioita, hypoteeseja ja kaikkea, mitä kutsutaan tiedoksi ja usko-
muksiksi. Ajattelutavasta, jossa yhdistyy realistinen ontologia ja konstrukti-
vistinen epistemologia, on käytetty erilaisia nimityksiä. Esimerkkinä näistä 
nimityksistä ovat realistinen konstruktivismi, konstruktivistinen realismi ja 
neorealismi. (Smith & Deemer 2000; Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 
2005, 343–344.) Ontologista realismia ja epistemologista konstruktivismia ei 
näin pidetä toisiaan poissulkevina näkökantoina. Esimerkiksi Karl Popperin 
on katsottu omalla tavallaan edustavan tällaista yhdistävää ajattelutapaa. 
(Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 343–344.)40  

Tutkimukseni analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi.41 Si-
sällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida kirjallista aineistoa 
systemaattisesti (Pietilä 1973; Kyngäs & Vanhanen 1999, 4; Cohen, Manion 
& Morrison 2007, 475–476). Kirjallinen aineisto tarkoittaa tässä yhteydessä 
hyvin monenlaisia kirjallisia dokumentteja, esimerkiksi litteroitua haastatte-
luaineistoa. Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta 
ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Analyysin lopputuloksena tuote-
taan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmä, 
käsitekartta tai malli. Käsitejärjestelmällä tarkoitetaan tutkittavaa ilmiötä 
kuvaavaa kokonaisuutta, joka sisältää käsitteitä ja niiden hierarkian sekä 
niiden suhteet toisiinsa. (Ks. esim. Weber 1985, 15; Silverman 1985, 112; 
Kyngäs & Vanhanen 1999, 4–5; Cohen, Manion & Morrison 2007, 475–
476.) Sisällönanalyysia voidaan pitää toisaalta koulukuntana, toisaalta ana-
lyysitekniikkana (Hirsjärvi & Hurme 2004, 152–153). Sisällönanalyysi ei ole 
vain aineiston keruu- ja luokittelumenetelmä, vaan se kehittää ymmärrys-
tämme kommunikaatiosta. Tällaisena se voidaankin liittää kommunikaatio-

                                                             
 

39 Haastattelumenetelmästä konstruktivistisesta vuorovaikutusnäkökulmasta ks. esim. Tiittula 
& Ruusuvuori 2005. 

40 Popperin filosofiasta ja erityisesti todellisuuden luonteeseen liittyvästä ns. ”kolmen maail-
man mallista” tarkemmin ks. Popper 1979, 106–115; Niiniluoto 1984, 128–130. 

41 Käytän tässä tutkimuksessa yhdyssanamuotoa sisällönanalyysi. Lähdekirjallisuudessa käyte-
tään vaihtelevasti muotoja sisällönanalyysi ja sisällön analyysi.  
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teoriaan ja kommunikaation tutkimukseen. (Weber 1985; Cavanagh 1997, 5–
16; Kyngäs & Vanhanen 1999, 4). 

Sisällönanalyysin tekemiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä, 
vaan ainoastaan tiettyjä ohjeita analyysin etenemisestä ja sisällönanalyysin 
luonteesta. Analyysi etenee kahdella eri tavalla riippuen siitä, edetäänkö 
analyysissa karkeasti luokiteltuna induktiivisesti, eli aineistolähtöisesti vai 
deduktiivisesti, eli teorialähtöisesti. (Ks. esim. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5; 
Tuomi & Sarajärvi 2006, 93–110.) Tosin käsitteiden induktiivinen ja deduk-
tiivinen käyttö ei ole ongelmatonta, ja on myös esitetty kritiikkiä tällaisen 
jaottelun tekemisestä tuomalla esiin kaiken havaitsemisen tietty teoreettisuus 
(ks. tarkemmin esim. Tuomi & Sarajärvi 2006, 95–99). Eskola (2001) jaotte-
lee sisällönanalyysin muodot aineistolähtöiseksi, teoriasidonnaiseksi ja teo-
rialähtöiseksi analyysiksi ja korostaa teoreettisen merkitystä analyysissa 
(Eskola, 2001, 133–157). Ei ole olemassa objektiivisia havaintoja sinällään, 
vaan niin käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmäkin ovat 
tutkijan asettamia ja vaikuttavat tuloksiin. Teoriasidonnaisessa analyysissa 
pyritään ratkaisemaan osaltaan tätä aineistolähtöisen analyysin ongelmaa. 
Analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta analyy-
sissa ei testata mitään valmista teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 98–102.)  

Teoriaohjaavasta sisällönanalyysistä käytetään myös nimityksiä teo-
riasidonnainen ja teoriaohjautuva sisällönanalyysi. Teoriaohjaavassa sisällön-
analyysissa tehdään ensin aineistolähtöinen analyysi ja käsitteet ja kategoriat 
luodaan siinä tutkimusaineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2006, 110–115). Ai-
neistolähtöisen analyysin teossa olen soveltanut erityisesti Tuomi & Sarajär-
ven (2006) teoksessa esiteltyä aineistolähtöisen analyysin mallia, joka perus-
tuu yhdysvaltalaiseen laadullisen tutkimuksen traditioon. Aineistolähtöinen 
analyysi etenee aineiston lukemisen, pelkistämisen, ryhmittelyn ja abstra-
hoinnin vaiheiden kautta. Pelkistäminen tarkoittaa tutkimustehtävään liittyvi-
en ilmaisujen koodaamista aineistosta. Ryhmittelyssä yhdistetään yhteenkuu-
luvat pelkistetyt ilmaisut. Abstrahoinnissa aineistosta muodostetaan yleiskä-
sitteiden avulla kuvaus tutkimuskohteesta. (Ks. esim. Kyngäs & Vanhanen 
1999, 5; Tuomi & Sarajärvi 2006, 110–115.) Tämän jälkeen analyysia jatke-
taan teoriaohjaavasti siten, että empiirinen aineisto liitetään soveltuvin osin 
aikaisempiin teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 116–117.)42 
Teoriaohjaava sisällönanalyysi sopi erityisen hyvin suureen osaan tutkimus-
aineistoani, jossa ihmisoikeuksiin liittyvät asiakirjat ja näihin nivoutuva teo-

                                                             
 

42 Ks. aineistolähtöisen ja teoriaohjautuvan lähestymistavan yhdistämisestä samassa tutkimuk-
sessa esim. Atjonen 2004, 71–72, 74. 
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reettinen tausta muodostavat keskeisen vertailukohdan ja kontekstin haastat-
teluaineistolle.  

Tutkimukseni analyysimenetelmä, laadullinen sisällönanalyysi, on omak-
suttu lähinnä yhdysvaltalaisen tutkimuksen perinteen näkökulmasta, josta 
käsin Tuomi & Sarajärvi (2006, 109–110) sitä tarkastelevat teoksessaan. On 
kuitenkin huomattava, että käsite ”yhdysvaltalainen perinne” ei ole miten-
kään yksiselitteinen. Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan sitä, että sisällön-
analyysini noudattaa Tuomi & Sarajärven teoksessa tälle analyysimuodolle 
esitettyjä linjauksia. Yhdysvaltalaisessa perinteessä epistemologia nähdään 
konstruktivistisena, mutta ontologialla ei nähdä olevan niinkään merkitystä. 
(Mt. 43–66.) Tässä tutkimuksessa näen epistemologian painottuvan sen kon-
struktivistisessa muodossa ontologian jäädessä taustalle. Tutkin erityisesti 
opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä. Ideana ei tällöin ole hahmottaa to-
dellisuutta sinänsä, vaan heidän konstruoimaansa todellisuutta.  

Tutkimuksen 5. luvussa tarkastelen aineistoa erityisesti puhetapojen nä-
kökulmasta, jolloin analyysini liittyy diskurssinanalyysiin ja näkemykseen 
kielestä ei vain todellisuuden kuvaajana vaan sen rakentajana. Käytän tutki-
muksessani puhetapa-käsitettä, jolla tarkoitan haastateltavien ”tapaa puhua”. 
Tarkastelen myös puheessa esiintyviä korostuksia. Puheen analyysissa voi-
daan tarkastella sekä puheen muotoa että sen sisältöä. Analyysini kohdistuu 
ensisijaisesti puheen sisältöön. Puhetapa-käsitteellä on yhtymäkohtia diskurs-
sin käsitteeseen ja joskus sitä käytetään myös diskurssi-käsitteen synonyymi-
na (diskurssin käsitteestä tarkemmin ks. esim. Jokinen, Juhila & Suoninen 
1993, 24–36; Juhila 1999, 175). Myös selonteko-käsite, jota käytetään usein 
diskurssi-käsitteen synonyymina (ks. tarkemmin esim. Suoninen 1999, 20–
32), on läheinen käsite puhetavalle. Diskurssin käsite samoin kuin puhetapa 
voidaan määritellä monin tavoin, suppeasti tai laajasti ja eri diskurssianalyyt-
tisissa suuntauksissa käsitteellä on erilaisia painotuksia. Diskurssi voidaan 
määritellä kielenkäytöksi sosiaalisessa kontekstissa. Kielenkäyttö ei vain 
kuvaa todellisuutta vaan myös rakentaa sitä. Puhetavat ovat diskursiivisia, 
sosiaalista todellisuutta tuottavia ja ylläpitäviä käytäntöjä. (Ks. diskurssin 
käsitteestä ja diskurssianalyysista tarkemmin esim. Jokinen, Juhila & Suoni-
nen 1993; Jokinen, Juhila & Suoninen 1999.)  

Tein aineistosta useita eri analyyseja tutkimuskysymyksiin vastatakseni. 
Osa analyyseista oli luonteeltaan teoriaohjaavia, osa lähempänä aineistoläh-
töistä analyysia. Esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden ihmisoikeusnäke-
mysten analyysi oli luonteeltaan teoriaohjaavaa, alussa tehdyn aineistolähtöi-
sen osuuden jälkeen, kun taas opiskelijoiden näkemyksiä ulkomaalaisista 
analysoin aineistolähtöisesti. Näen analyysien ja analyysimuotojen kuitenkin 
tällaisessa tutkimuksessa limittyvän toisiinsa. Käsitykseeni aineistolähtöisestä 
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analyysista liittyy myös näkemys siitä, että käytetyt käsitteet, tutkimusase-
telma ja tutkimusmenetelmäkin ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat tulok-
siin (ks. myös Tuomi & Sarajärvi 2006, 97–102). Ajatus itse havaintojenkin 
teoriapitoisuudesta on yleisesti hyväksytty periaate ja analyysi on tästä näkö-
kulmasta aina jossain määrin abduktiivista, empiirisen ja teoreettisen näkö-
kulman vuoropuhelua (mt. 97–102). Analyysimuotojen erottelussa onkin näin 
mielestäni kyse enemmän siitä, että eri analyysimuodoissa painotukset ja 
työvaiheet eroavat toisistaan. 

Käytin sisällönanalyysia tehdessäni esimerkiksi aineiston pelkistämistä, 
luokittelua ja vertailemista. Aineiston pelkistämisellä tarkoitan aineiston 
karsimista ja tiivistämistä eri analyyseissa sekä esimerkiksi haastattelusitaat-
tien esittämistä oman tulkintani tueksi, tulkinnan perusteluja sitaateilla sekä 
aineistoa kuvaavien esimerkkien käyttöä (ks. myös esim. Savolainen 1991, 
453–456). Aineiston luokittelulla puolestaan tarkoitan sekä aineiston sisäisin 
käsittein (aineistolähtöinen analyysi) että ulkopuolisin käsittein (teoriaohjaa-
va analyysi) tapahtuvaa luokittelua. Ulkopuoliset käsitteet nousivat omassa 
tutkimuksessani teoriataustasta, lähinnä ihmisoikeusasiakirjojen käsitteistä. 
Vertailemista käytettäessä samalla tavalla koodattujen tapausten luokitusta 
tutkitaan samanaikaisesti selvitettäessä mitä kaikkea koodattuun ilmiöön 
liittyy. Jatkuvan vertailun strategiassa analyysi aloitetaan yhdestä analyysiyk-
siköstä, jota verrataan toiseen yksikköön. (Kvalitatiivisen aineiston luokitte-
lusta tarkemmin ks. Savolainen 1991, 453–456.) 

Tämän tutkimuksen analyysiyksikkönä on asiakokonaisuus (ks. ana-
lyysiyksikön määrittelemisestä esim. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). Eri ana-
lyysikohdissa ja analyyseissa tämä asiakokonaisuus ilmeni välillä yksittäises-
sä lauseessa tai sen osassa, jopa yksittäisenä sanana (kuitenkin aina konteks-
tissaan), välillä usean lauseen kokonaisuutena. Tämän tutkimuksen analyysi 
koostuu tutkimusaineiston koon takia myös useista erillisistä ja päällekkäisis-
tä analyyseista siten, että käsittelin esimerkiksi opiskelijoita ja opettajia erilli-
sinä kokonaisuuksina. Samoin myös ihmisoikeusnäkemysten analyysi ja 
ihmisoikeuskasvatusnäkemysten analyysi sekä opiskelijoilla että opettajilla 
muodostivat omat kokonaisuutensa. Analyysien aikana otin luonnollisesti 
huomioon myös laajemman tutkimusaineistokontekstin. Esimerkiksi opettaji-
en ja opiskelijoiden erillisissä ihmisoikeusnäkemysten analyyseissa yhtenäis-
tin näissä kahdessa erillisessä analyysissa syntyneitä teemoja. Analyysiyksik-
kö muokkautui osin analyysimenetelmää pohtiessa, osin analyysien myötä, 
mikä on tyypillistä sisällönanalyysille. Analyysiyksikkönä toimi haastattelu-
jen kohta, asiakokonaisuus, jossa haastateltava ilmaisi näkemyksensä kul-
loinkin analyysin kohteena olevasta asiasta: esimerkiksi ihmisoikeuksista ja 
ihmisoikeuskasvatuksesta. Analysoin tekstin, tässä tapauksessa litteroitujen 



84 Mia Matilainen 

 

haastattelujen, ilmisisältöjä (manifest content), en niiden mahdollisia piilosi-
sältöjä (latent content) (ks. ilmi- ja piilosisällöstä Kyngäs & Vanhanen 1999, 
5). Ilmisisällöllä tarkoitetaan sitä, mitä tutkimusaineistossa selvästi ilmais-
taan, esimerkiksi mitä haastattelussa sanotaan. Piilosisällöllä puolestaan tar-
koitetaan aineiston piilossa olevien viestien analysoimista, johon sisältyy 
tulkintaa. (Mt. 5.) Sisällönanalyysi sopii erityisen hyvin tekstin ilmisisällön 
tarkasteluun (Eskola & Suoranta 1999, 187). Analyysin pohjalta tulkintoja 
tehdessäni olen kuitenkin ottanut esiin myös mahdollisesti taustalla vaikutta-
via asioita, jotka sinällään eivät tule ilmisisältöinä esiin, joten tästä näkökul-
masta olen varsinaisen analyysin ohella tarkastellut myös mahdollisia piilosi-
sältöjä.  

En liittänyt tutkimukseen varsinaista vertaisarviointia muuten kuin siten, 
että esittelin aineistoani ja analyysia tutkijaseminaareissa, konferensseissa 
sekä kävin analyysiprosessia ja sen vaiheita kollegojen ja ohjaajieni kanssa 
läpi. Näissä tilanteissa sain palautetta analyysistani ja mahdollisuuden koetel-
la perustelujeni pätevyyttä. Näen laadullisen tutkimuksen ja vertaisarvioinnin 
yhteensovittamisessa useita ongelmia, sillä tutkija on tutkimusinstrumentti 
koko tutkimusprosessin ajan ja tutkimus on luonteeltaan subjektiivista (ks. 
myös esim. Kaikkonen 1999, 429–431; Hirsjärvi & Hurme 2004, 189). Ver-
taisarvioinnissa sen sijaan näkemykseni mukaan lähdetään siitä oletuksesta, 
että tutkijan ja vertaisarvioijan päätyminen samoihin analyysikategorioihin 
kertoisi omalta osaltaan tutkimuksen luotettavuudesta. Näkemykseni mukaan 
näin ei kuitenkaan ole. Jos laajasta aineistosta kaksi eri tutkijaa päätyy erilai-
seen luokitteluun, tämähän ei (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2004, 189) sinän-
sä ole ongelma eikä kerro kummankaan tutkijan työn laadusta. Jos sitten 
vertaisarvioijalle selitetään tarkoin kategorioiden muodostumisen vaiheet, 
vertaisarvioija arvioi lähinnä sen, voiko hänen mielestään kyseiset kategoriat 
muodostua kuvatulla tavalla. Tähän samaanhan pyritään kuitenkin jo tutki-
musraportin aineistoesimerkeillä ja tutkijan argumentaatiolla, jolla hän tutki-
musraportissa perustelee tekemänsä ratkaisut ja esimerkiksi kategorioiden 
muodostumisen. Tutkimusraportin tarkoitushan on, että lukija vakuuttuu 
raporttia lukemalla tutkijan argumentoinnin pätevyydestä (Juhila & Suoninen 
1999, 234–236; Kaikkonen 1999, 433–434). Tutkija ymmärtää tutkimusai-
neistonsa kontekstin sisältäpäin. Ulkopuolinen luokittelija ei pysty paneutu-
maan koko aineistoon perusteellisesti, jolloin sen käyttö ei tästäkään näkö-
kulmasta katsottuna sinänsä lisää luotettavuutta. Tämän lisäksi käytännön 
näkökulmasta 46 haastattelun vertaisarviointi olisi melko työläs prosessi 
vertaisarvioijalle, jonka luotettavuuden näkökulmasta olisi syytä perehtyä 
myös laajasti tutkimuskontekstiin. (Ks. myös esim. Latvala 1998, 63; Rissa-
nen 1999, 106).  
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Siirryin analyysin aikana käsittelemään opiskelijahaastatteluja kokonai-
suutena, en vuositasoittain. Syy tähän ja samalla yksi keskeinen tutkimukseni 
tulos on, että opiskelijoiden näkemyksissä ei näyttänyt olevan merkittäviä 
eroja sen mukaan mitä vuositasoa he edustivat (ks. tarkemmin alaluku 3.1). 
Käytän joissakin analyysikohdissa suoria sitaatteja haastatteluista. Tämä on 
yksi tapa ensiksikin elävöittää tekstiä, mutta tarjoaa myös tutkimuksen luki-
jalle yhden lisämahdollisuuden tutustua näiden esimerkkien kautta haastatte-
luaineistoon ja vakuuttua tutkijan argumentaatiosta (ks. esim. Kaikkonen 
1999, 434; Savolainen 1991, 453). Kaikkonen (1999) korostaa edellisen li-
säksi, että sitaattien tehtävänä ei ole pelkästään vakuuttaa lukijaa tutkijan 
uskottavuudesta, vaan sitaatit voivat toimia lukijan kannalta myös yhtä oikei-
na teksteinä kuin tutkijan tulkinnatkin. Näin saadaan myös tutkittavien äänet 
autenttisina esille, vaikkakin irrotettuina alkuperäisestä kontekstistaan. (Mt. 
434.) 

 
 

2.3 Tutkimuksen arviointia  
 
Tutkimusprosessi on aina myös sarja perusteltuja valintoja tutkimuksen eri 
vaiheissa. Valintoja on sekä tutkimuksen aikana että tutkimusprosessin jäl-
keen syytä tarkastella kriittisesti. Tarkastelen seuraavaksi laadullisen tutki-
muksen arviointia yleisesti ja sitten tämän tutkimuksen näkökulmasta. Laa-
dullinen tutkimusprosessi on aina jossain määrin ainutkertainen, perussääntö-
jä soveltava ja usein myös uusia sääntöjä luovaa työtä (Alasuutari 1993, 10; 
Kaikkonen 1999, 431–432) ja sen luotettavuuden arviointi koskee koko tut-
kimusprosessia (Kvale 1989, 73–92; Tynjälä 1991, 393–397; Syrjälä 1994, 
48; Eskola & Suoranta 1998, 211; Tuomi & Sarajärvi 2006, 135). Laadullista 
tutkimusta arvioidaan erityisesti kokonaisuutena, jolloin arvioinnissa painot-
tuu erityisesti tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus (Tuomi & Sarajärvi 
2006; 135–136). Myös tutkijan oletetaan arvioivan tutkimusprosessia koko 
sen ajan myös luotettavuuden kannalta (Syrjälä 1994, 48).  

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
tietyiltä osin erilaista kuin esimerkiksi tilastolliseen yleistämiseen perustuvis-
sa tutkimuksissa. Laadullisen tutkimuksen tutkimustilanne ja asetelma haas-
tatteluineen ovat ainutlaatuisia vuorovaikutustilanteita, joissa tutkija on myös 
tutkimusinstrumentti. Tutkimusta ei voida toistaa täysin ”samanlaisena” edes 
teoriassa, sillä konteksti muuttuu jo eri ajan ja tilanteen myötä. (Ks. esim. 
Tynjälä 1991, 390–392; Hirsjärvi & Hurme 2004, 188–190.) Perinteisen 
reliaabeliuden ja validiuden tilalle on myös tuotu erityisesti laadulliseen tut-
kimukseen soveltuvia luotettavuuskriteerejä ja määritelty mitä validiteetti ja 
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reliabiliteetti43 erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tarkoittavat (ks. esim. 
Kvale 1989, 73–92; Lincoln & Guba 1985, 289–301; Tynjälä 1991, 390–392; 
Cohen, Manion & Morrison 2007, 133–164). Myös kasvatustieteiden meto-
dologiassa tapahtuneet muutokset ja siirtymä yhdestä metodologisesta kat-
sannosta yhä laajeneviin metodologisiin mahdollisuuksiin asettavat omat 
haasteensa myös tutkimuksen arviointikriteereille.44 Perinteisen reliaabeliu-
den ja validiuden totuttujen muotojen hylkääminen ei tarkoita sitä, että tutki-
musta voisi tehdä miten tahansa. Tutkimuksessa pyritään siihen, että se tuo 
esiin tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa mahdollisimman hyvin. 
Tämä tapahtuu kuitenkin niin, että samaan aikaan tiedostetaan se, että tutkija 
vaikuttaa saatavaan tietoon jo tutkimusvaiheessa. (Ks. esim. Tynjälä 1991, 
393; Kaikkonen 1999, 431; Hirsjärvi & Hurme 2004, 185–190.)45  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa täysin 
yksiselitteisiä ohjeita, mutta tutkimuksen yleisten arviointikriteerien lisäksi 
tietyt laadullisen tutkimuksen näkökulmat on hyvä tiedostaa tutkimusta arvi-
oitaessa (ks. esim. Lincoln & Guba 1985, 289–331; Tynjälä 1991, 390–397; 
Tuomi & Sarajärvi 2006, 135). Tuomi & Sarajärvi (2006, 135–136) korosta-
vat, että erityisesti seuraavat asiat ovat tärkeitä tutkimuksen arvioinnin kan-
nalta ja ne on syytä tuoda tutkimusraportissa esiin perusteluineen:  

• tutkimuksen kohde ja tarkoitus (mitä tutkitaan ja miksi) 
• omat sitoumukset tutkijana  
• aineistonkeruu (miten aineisto kerätty ja aineistonkeruuseen liittyneet 

erityispiirteet) 
• tutkimuksen tiedonantajat  
• tutkija-tiedonantaja-suhde (arvio suhteen toimivuudesta) 
• tutkimuksen kesto  

                                                             
 

43 Tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään metodikirjallisuudessa 
yleensä validiteetin (onko tutkittu sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia) ja reliabiliteetin (onko 
tutkimus toistettavissa) käsittein. Näiden käsitteiden käyttöä laadullisessa tutkimuksessa on 
kritisoitu siitä, että nämä käsitteet ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä vastaa-
maan määrällisen tutkimuksen tarpeita. (Ks. esim. Lincoln & Guba 1985, 289–301; Tynjälä 
1991, 388–391; Tuomi & Sarajärvi 2006, 133.) Perinteiset reliaabeliuden määritelmät, sama 
tulos tutkittaessa samaa henkilöä kahdella eri tutkimuskerralla, sama tulos kahden eri ar-
vioitsijan arvioimana ja sama tulos kahdella eri tutkimusmenetelmällä, ovat haasteellisia tai 
mahdottomia laadullisessa tutkimuksessa (Tynjälä 1991, 391; Hirsjärvi & Hurme 2004, 
185–190). Luokittelun, päättelyn ja tulkinnan prosessit ovat sen sijaan perusteiltaan samoja 
niin kvalitatiivisessa kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Mäkelä 1990, 45).  

44 Kasvatustieteen metodologiasta, siinä tapahtuneista muutoksista ja arviointikriteereistä 
tämän prosessin eri vaiheissa ja sen tuloksena ks. tarkemmin esim. Tynjälä 1991; Heikkinen, 
Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 340–354; Suoranta 2008.  

45 Tarkemmin myös objektiivisuudesta laadullisessa tutkimuksessa ks. Kvale 1996, 64–66. 
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• aineiston analyysi (miten aineisto analysoitu ja johtopäätökset) 
• tutkimuksen luotettavuus ja eettisen tason arviointi 
• tutkimuksen raportointi (miten aineisto koottu ja raportoitu) 

 
Tutkimuksessa on aina kyse tutkijan tulkinnoista ja käsitteistöstä, johon tut-
kittavien tulkintoja pyritään sovittamaan. Tämän takia on erityisen tärkeää 
kertoa, miten tutkija on päätynyt kuvaamaan ja luokittamaan tutkittavien 
maailmaa juuri siten kuin hän on sen tehnyt. Tämä tarkoittaa analyysin kulun 
ja siihen liittyvien valintojen yksityiskohtaista raportoimista tutkimusrapor-
tissa. (Ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2004, 185–190; ks. myös Mäkelä 1990, 
53–59; Kaikkonen 1999, 433–434; Tuomi & Sarajärvi 2006, 135–140.) Tästä 
huolimatta toinen tutkija voisi päätyä erilaiseen tulokseen ilman että kyse on 
tutkimuksen huonosta laadusta. Oleellista on kuvata analyysi tarkasti ja pe-
rustella tehdyt valinnat.  

Reliaabelius koskee laadullisessa tutkimuksessa tutkijan toimintaa koko-
naisuudessaan, esimerkiksi sitä, onko kaikki käytettävissä oleva aineisto 
otettu huomioon ja onko litterointi tehty hyvin. Validiutta pohdittaessa on 
myös huomioitava, että ihmisten käsitykset jostakin kohteesta vaihtelevat 
lyhyenkin ajan sisällä. Näin ollen ei välttämättä ole kyse tutkimuksen heik-
koudesta, jos haastateltavan käsitykset vaikuttavat ristiriitaisilta tai näyttävät 
vaihtelevan eri tilanteissa. Ekologinen validius taas toteutuu siinä, että ihmis-
tä tutkitaan luonnollisissa oloissa. (Ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2004, 185–
190.)46 

Olen esitellyt tutkimusaineistoa suhteellisen laajasti, jotta lukija voi tehdä 
aineistosta halutessaan myös omia tulkintoja. Olen käyttänyt suoria lainauk-
sia tutkimusaineistosta havainnollistamaan ja perustelemaan kategorioita ja 
johtopäätöksiä. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeistä on, että lukija 
vakuuttuu ja oivaltaa saman asian kuin tutkija ja aineistoesimerkkien käyttö 
mahdollistaa tätä osaltaan. Tutkijan ja lukijan välinen vastavuoroisuuden 
taso, jaettu ymmärrys tai sen puute, kertovat omalta osaltaan tutkimuksen 
luotettavuudesta. (Ks. esim. Kaikkonen 1999, 434.) Lukijalle annetaan ai-
neistoesimerkkien kautta mahdollisuus omien johtopäätöksien tekoon. (Juhila 
& Suoninen 1999, 234–236; Kaikkonen 1999, 433–434; Hirsjärvi, Remes & 

                                                             
 

46 Luotettavuuden arvioinnista laadullisessa tutkimuksessa tarkemmin esim. Lincoln & Guba 
1985, 289–331; Kvale 1989, 73–92; Mäkelä 1990, 47; Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tyn-
jälä 2005, 352; Tuomi & Sarajärvi 2006, 133; Cohen, Manion & Morrison 2007, 133–164. 
 



88 Mia Matilainen 

 

Sajavaara 2008, 227–228.)47 Aineistoesimerkkien asianmukainen käyttö on 
mielestäni perusteltua tutkijan johtopäätösten näkyväksi tekemisessä ja pe-
rustelemisessa, joskaan aineistoesimerkkien käyttö sinällään ei takaa tutki-
muksen laatua. 

Tutkija ei ole tutkimusta tehdessään tutkittavien ilmiöiden ulkopuolella, 
vaan hänen omat käsityksensä ovat mukana kaikissa tutkimusprosessin eri 
vaiheissa: tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja raportoinnissa. Laadullinen 
tutkimus on tästä näkökulmasta katsottuna luonteeltaan subjektiivista. (Ks. 
esim. Kaikkonen 1999, 429–431; Hirsjärvi & Hurme 2004, 189.) Olen käsi-
tellyt tutkijan positiotani tämän tutkimuksen eri luvuissa, erityisesti luvussa 
2.2.1 tuoden esiin sitä kontekstia, josta käsin olen tutkimusta tehnyt. Tulkin-
noissa on aina mukana subjektiivinen elementti, mutta tulkintojen perustele-
misen kautta tutkija esittää tutkimuksen lukijoille oman näkökulmansa muo-
toutumisen perusteet (Juhila & Suoninen 1999, 234–236; Kaikkonen 1999, 
429–434). Tutkimustuloksille tulee esittää evidenssiä, jolloin tutkimustulok-
set ovat perusteltuja tulkintoja (Kaikkonen 1999, 429–434). 

Ahonen (1994, 130) on tarkastellut laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 
aitouden ja relevanssin näkökulmista.48 Ahosen mukaan (1994, 130) tutki-
mus täyttää aitouden kriteerin, jos aineiston hankinnassa vallitsee intersub-
jektiivinen luottamus ja yhteisymmärrys. Tutkijan ja tutkittavan käsitykset 
sidotaan aitouskriteerissä aineiston kautta yhteen (ks. myös esim. Viiri 2000, 
120; Heinonen 2005, 238). Tutkimuksen relevanssi tarkoittaa sitä, että tutkija 
pitää teoreettiset lähtökohtansa mielessään ja osoittaa teoreettista perehtynei-
syyttään ilmiöön aineiston relevanssin takaamiseksi (Ahonen 1994, 130). 
Koen onnistuneeni tutkijana hyvin haastattelujen luottamuksellisen ilmapiirin 
luomisessa ja myös pitkäkestoinen tutustuminen tutkimuksen kohteena ole-
vaan kouluun auttoi tässä.  

                                                             
 

47 Suorien sitaattien laajaa käyttöä ja sen liittämistä tutkimuksen luotettavuuden kriteeristöön 
on myös kritisoitu. Tuomi ja Sarajärvi (2006) korostavat, että alkuperäisten ilmausten lai-
naamisen tehtävänä on toimia ainoastaan esimerkkeinä ja elävöittää tekstiä. Ne eivät sinäl-
lään paranna tutkimuksen luotettavuutta. Tutkija katsoo tutkimusaineistoa aina myös koko-
naisuutena ja kutakin haastattelua kokonaisuutena, jolloin yksittäisten aineistoesimerkkien 
käyttö sinällään on asetettava oikeaan yhteyteensä. (Mt. 2006, 21–22.) 

48 Laadullisen tutkimuksen kaksi luotettavuuskriteeriä, aitous ja relevanssi, voidaan määritellä 
seuraavalla tavalla suhteessa tutkimusaineistoon ja kategorioihin: 
• Aitous: Koskeeko aineisto tutkijan ja tutkittavan kannalta samaa asiaa? Vastaavatko kate-

goriat tutkittavien tarkoittamia merkityksiä?  
• Relevanssi: Onko aineisto relevanttia tutkimuksen teorian kannalta? Ovatko kategoriat re-

levantteja tutkimuksen teorian kannalta?  
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Teoreettinen perehtyminen ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen 
auttoi osaltaan empiiristä aineistoa kerätessä. Kategorioiden relevanssi näkyy 
niiden liittämisessä teoreettisesti tutkimusongelmiin ja tutkimuskäsitteistöön 
(Ahonen 1994, 130). Pyrin parantamaan tutkimushaastattelujen luotettavuutta 
teemahaastattelurungon huolellisella suunnittelulla, esihaastatteluilla sekä 
haastatteluaineisto-otteiden esittämisellä analyysin tueksi (ks. haastattelujen 
luotettavuudesta ja sen parantamisesta esim. Silverman 2001, 229–230). 

Tässä tutkimuksessa suurimpana haasteena oli rajata laadulliseen tutki-
mukseen kuuluva alustavasti väljä tutkimustehtävä ja laadulliselle tutkimuk-
selle ominainen laaja aineisto. Tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön, luki-
on ihmisoikeuskasvatukseen laajassa kontekstissa liittyviä mielenkiintoisia 
tutkimuskysymyksiä oli paljon. Toisaalta juuri tämä laadullisen tutkimuksen 
piirre, laaja aineistonkeruu (ks. esim. Alasuutari 1993, 66), mahdollisti ilmiön 
tarkastelemisen laajemmassa kontekstissa ja on myös yksi tutkimuksen luo-
tettavuutta lisäävä tekijä. Olen pyrkinyt kertomaan mahdollisimman avoimes-
ti tutkimusprosessin eri vaiheista ja perustelemaan tekemiäni ratkaisuja ja 
tulkintamalleja tutkimusraportin eri luvuissa (ks. myös Kaikkonen 1999; 
Suoranta 2008). 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää yksityiskohtaisen tutkimusraportin lisäk-
si myös se, että tutkimusprosessin aikana esimerkiksi tutkijakollegat ovat 
arvioineet tutkimusta sen eri vaiheissa (ks. myös esim. Silverman 2001, 229–
230; Tuomi & Sarajärvi 2006, 139). Tämä on toteutunut väitöskirjaa tehdessä 
lukuisissa seminaari- ja konferenssiesitelmissä. Kollegat ja ohjaajani ovat 
olleet korvaamaton apu myös keskeneräisten analyysien kommentoijina. 
Tilanteissa, joissa pohdin esimerkiksi jonkin kategorian muotoutumista ja 
haastattelujen sopimista tiettyyn kategoriaan, kollegat olivat tärkeässä ase-
massa palautteenantajina. Olen pyrkinyt luotettavuuteen myös tuomalla esiin 
tutkimukseni rajoituksia, niin tutkimusmenetelmään kuin aineiston laajuu-
teenkin liittyen (ks. myös Kaikkonen 1999, 433–434). Esitän tutkimuksen 
perusteella lopuksi myös jatkotutkimusaiheita (erityisesti luku 6.4), jotta 
aihepiirin tutkiminen jatkuisi ja aiheesta saataisiin mahdollisimman luotetta-
vaa ja soveltamiskelpoista tutkittua tietoa. Yhtenä väitöskirjatutkimuksena 
tämä tutkimus on monin tavoin rajallinen pioneeritutkimus suhteessa laajaan 
ihmisoikeuskasvatuksen ilmiökenttään, mutta tämä rajoitus huomioon ottaen 
se täyttää oman paikkansa. Tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on uuden 
keskustelun synnyttäminen. 
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3 Opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja lukion 

ihmisoikeuskasvatuksesta 
 
Tarkastelen tässä luvussa ensin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä tut-
kimuksen kohteena olevasta koulusta (alaluku 3.1). Luon näin edelliseen 
lukuun liittyen yleiskuvaa siitä kontekstista, jossa tutkimus tehtiin. Käsittelen 
myös lyhyesti ihmisoikeuksien toteutumista kyseisessä lukiossa. Alaluvussa 
3.2 esittelen opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeuksista. Alaluvussa 3.3 ja 
sen alaluvuissa käsittelen opiskelijoiden ihmisoikeusasiakirjoihin, järjestöihin 
ja Suomen ihmisoikeustilanteeseen liittyvää tietoutta laajentaen näin luvun 
3.2. näkökulmaa. Alaluvussa 3.4 esittelen opiskelijoiden näkemyksiä lukion 
ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkastelen esimerkiksi opiskelijoiden näkemyk-
siä siitä, mihin oppiaineisiin ihmisoikeuskasvatus kuuluu ja miten ihmisoike-
uskasvatusta lukiossa tulisi toteuttaa.  

 
  

3.1 Koulu sosiaalisena yhteisönä ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen – kaikki hyvin vai onko sittenkään?  

 
Koulun arvot eivät olleet kyseisessä lukiossa tutkimusajankohtana erityisesti 
keskustelun kohteena eikä koululla katsottu olevan yhdessä keskusteltua 
yhtenäistä omaa arvoperustaa. Haastattelemani opiskelijat ja opettajat toivat 
koulun arvoina esiin monia keskenään ristiriitaisiakin asioita. Haastatteluissa 
viitattiin lukion yleisiin arvoihin ja opetussuunnitelman perusteisiin, mutta 
opetussuunnitelman perusteita tunnettiin yllättävän huonosti arvojen ja esi-
merkiksi ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta. Arvoja 
ei ollut ehditty kyseisessä lukiossa pohtia opetussuunnitelmauudistuksen 
(2003) yhteydessä. Ihmisoikeusasiat eivät nousseet opettajahaastatteluissa 
erityisen keskeisiksi asioiksi arvoja ja koulun korostuksia käsiteltäessä, mutta 
joitakin ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä asioita mainit-
tiin, esimerkiksi tasa-arvo (H23, H28), suvaitsevaisuus (H21, H23), reiluus 
(H33) sekä toisten kunnioittaminen ja huomioonottaminen (H23–24, H28–
30, H32). Myös ihmisoikeuskasvatukseen liittyvä kestävä kehitys mainittiin 
muutamassa haastattelussa (H23, H27, H36). (Ks. lukion arvoperustasta ja 
opettajien arvoista myös esim. Häivälä 2009, 81–82; 89–90.) 

Myös opiskelijahaastatteluissa painottui näkemys, että koululla ei ole eri-
tyisiä koulukohtaisesti pohdittuja arvoja tai opiskelija ei tiedä, mitä ne ovat 
(H1–4, H7, H12, H39, H41–44, H46). Tasa-arvon mainitsi koulun arvona 
vain yksi opiskelija (H1). Opiskelijat liittivät koulun arvot erityisesti opinto-
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menestykseen liittyviin asioihin. Koulussa arvostettiin opiskelijoiden mukaan 
erityisesti esimerkiksi opiskelua (H7, H11), koulumenestystä (H2, H11, H16, 
H41), ylioppilaskirjoituksia (H3, H40–41, H43) ja koulun omaa erityispaino-
tusta (H3, H5, H43–46). 

Opiskelijat kokivat koulun ilmapiirin pääsääntöisesti hyvänä (H1–17, 
H20, H39–46). Suurin osa opiskelijoista koki päässeensä koulun sosiaaliseen 
yhteisöön sisälle hyvin (H1–17, H20, H39–46). Kaksi opiskelijaa toi kuiten-
kin esiin, että koulun ilmapiiri on huono eikä koulussa ole riittävästi yhteis-
henkeä. He eivät tämän takia kokeneet koulun muodostavan varsinaisesti 
sosiaalista yhteisöä, johon päästä sisälle. Hekin kuitenkin korostivat, että he 
ovat saaneet koulussa kavereita, joiden kanssa muodostavat kaveriryhmän. 
He kokivat oman ryhmänohjausryhmänsä ilmapiirin huonona, ja tämä heijas-
tui osaltaan heidän näkemykseensä koko koulusta (H18–19). Toinen näistä 
opiskelijoista ainoana informanttina koki koulussa esiintyvän jonkinlaista 
kiusaamiseksi luokiteltavaa käyttäytymistä (H18). Katkelmissa T (= tutkija), 
O (= oppilas). 

”T: Miten sää itse määrittelisit kiusaamisen, et missä menee se kiusaamisen raja, 
et milloin se on kiusaamista? 
O: No melkein oikeestaan sillon kun pahottaa mielensä mun mielestä, se toinen. 
T: Niin joo. 
O: Että no, joskus pahottaa opettajankin jutuista, et vaikka jos epäonnistuu jos-
sain, mut silleen ehkä, et jos niinkun ne tahallisesti yrittää loukata tai sillai, että 
jos sanoo jotain että pahottaa mielensä, että sitte joku muu nauraa tai jotain. Et 
on sekin vähän jo mun mielestä, koska kaikki nyt väärin vastaa ja saa pitää omat 
mielipiteensä, mun mielestä. 
T: Joo. 
O: Mut että onhan se nyt aika pientä kiusaamista, että kyllähän se niinku nyt ... 
mut kyllä se musta aika sellasta henkistä, niinku, että vaikka että ei tykkää tulla 
kouluun koska ei tykkää olla samolla tunneilla niitten kanssa tai jotain sellasta, 
jotenkin. 
T: Joo. Et tietyllä lailla niinkun siinä nää tietyt kiusaamisen tunnusmerkit tietyllä 
tavalla on 
O: Mmm [myöntävästi].” (H18) 

 
Kiusaamisesta on erilaisia määritelmiä. Salmivalli (1998, 30) korostaa, että 
kiusaamiselle on tyypillistä sen systemaattisuus: toista vahingoittava käyttäy-
tyminen kohdistuu toistuvasti yhteen ja samaan henkilöön. Mielen pahoitta-
minen ja loukkaantuminen voidaan katsoa tulokseksi toista tällaisesta käyt-
täytymisestä. Yksi haastateltava (H18) koki kohdanneensa tällaista kiusaami-
seksi luokiteltavaa toimintaa. Toisaalta hänkin korosti samaan aikaan, että 
kyseessä ei välttämättä ole kiusaaminen tai että se on luokiteltavissa ”pienek-
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si” ja näin vähätteli samalla asiaa. Kiusaamisen rajaa on monesti vaikea mää-
ritellä, tai se voidaan määritellä eri tavoin. Kiusatuksi tuleminen voidaan 
käsitteellisesti erottaa esimerkiksi torjutuksi tulemisesta. Torjutuksi tulemi-
nen viittaa epäsuosioon, kun taas kiusatuksi joutuvalle henkilölle aiheutetaan 
tarkoituksellisesti vahinkoa tai pahaa mieltä. (Salmivalli 1998, 30–34, 43.) 
Käsitteelliset erottelut eivät myöskään poista itse asioiden ongelmallisuutta ja 
vaikutuksia yksilöihin ja kouluyhteisöön. Oleellista onkin ehkä huomata, että 
kokemus kouluyhteisöstä muodostui eri opiskelijoille varsin erilaiseksi. Sal-
mivalli (1998) korostaa, että kiusoittelu tai härnääminen, jonka kohteeksi 
joutuu milloin kukakin ryhmän jäsenistä, ei täytä kiusaamisen kriteerejä. 
Kiusaamisessa oleellista on, että se kohdistuu toistuvasti tiettyyn henkilöön. 
(Mt. 30.) Toisaalta opiskelijat saattoivat myös selittää kiusaavaa käyttäyty-
mistään siten, että se kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin, mutta tietyt henkilöt 
kokevat silti olevansa ”maalitauluina”. Tällöin on oleellista katsoa asiaa mie-
lensä pahoittaneen ihmisen näkökulmasta. 

Haastattelujen perusteella vaikutti siltä, että tietyt opiskelijat olivat koh-
danneet toistuvasti negatiivista käyttäytymistä tiettyjen opiskelijoiden taholta. 
Jotkut opiskelijat toivat esiin kiusaamisesta kysyttäessä, että koulussa ei 
esiinny varsinaista kiusaamista, mutta ”piikittelyä”, ”ennakkoluuloja” tai 
toisten arvostelemista esiintyy (H2–3, H10, H13–14, H41, H43). On vaikea 
arvioida, missä määrin nämä näkemykset kätkevät taakseen kiusaamiseksi 
luokiteltavaa toimintaa. Joka tapauksessa kyseisessä koulussa oli joidenkin 
opiskelijoiden näkemysten mukaan esiintynyt myös toisten opiskelijoiden 
negatiivista arvostelemista ja ennakkoluuloja. Koulussa tapahtunut yleinen ja 
luonnollinen ryhmäytymisilmiö oli tuonut mukanaan myös ryhmien ulko-
puolle jääneitä henkilöitä ja osaksi näiden ulkopuolelle jääneiden henkilöiden 
omaa ryhmäytymistä. Tämä näkemys tuli esiin myös joissakin opettajahaas-
tatteluissa.  

Opettajien näkemykset koulukiusaamisesta kyseisessä lukiossa olivat sa-
mansuuntaisia opiskelijoiden näkemysten kanssa. Suurin osa opettajista ei 
ollut havainnut koulukiusaamista kyseisessä lukiossa. Osa opettajista toi 
esiin, että vähäistä kiusaamista saattaa esiintyä tai on esiintynyt, mutta se ei 
tule helposti opettajien tietoon. Vakavia kiusaamistapauksia, joita olisi jou-
duttu käsittelemään esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, ei koulussa haastat-
telujen perusteella ollut esiintynyt ainakaan tutkimusajankohtana tai sen lä-
himenneisyydessä. (Tarkemmin koulukiusaamisesta ks. esim. Salmivalli 
1998; Salmivalli 2003; Roberts 2006; Kiilakoski 2009.) 

Osa opiskelijoista (H5, H10, H12, H17, H20, H44–45) ja opettajista 
(H21–25, H27–28, H30–32, H34) toi myös esiin, että vaihto-opiskelijoiden 
kouluyhteisöön pääsemisessä on ollut ongelmia tai että vaihto-opiskelijat 
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eivät ole päässeet koulun sosiaaliseen yhteisöön. Sekä opettajat että opiskeli-
jat korostivat vaihto-opiskelijan omaa aktiivisuutta sosiaaliseen yhteisöön 
mukaan pääsemisessä. Vaihto-opiskelijoihin suhtautumista käsitellään tar-
kemmin luvussa 5.3. Samoin tässä yhteydessä käsitellään koulua sosiaalisena 
yhteisönä. Tiivistetysti voidaan todeta, että opiskelijat ja opettajat kokivat 
koulun ilmapiirin pääosin hyvänä. Toisaalta kaksi opiskelijaa ilmaisi täysin 
vastakkaisen näkemyksen. Vaikuttaa siltä, että kouluyhteisöön mukaan pääs-
seet opiskelijat korostivat hyvää ilmapiiriä, mutta koulussa oli myös sellaisia 
opiskelijoita, jotka eivät kokeneet tällä tavalla. Myös jonkinlaista kiusaami-
seksi luokiteltavaa toimintaa voidaan katsoa esiintyneen kyseisessä lukiossa, 
mutta vakavilta kiusaamistapauksilta oli vältytty.  

Yhtenä tutkimuskysymyksenäni on ihmisoikeuksien toteutuminen kysei-
sessä lukiossa. Vaikka tutkimukseni pääpaino on opiskelijoiden ja opettajien 
ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä näkemyksissä ja ko-
rostuksissa, kysymys ihmisoikeuksien toteutumisesta kyseisessä koulussa oli 
myös tärkeä selvittää. Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteet voivat toteutua 
koulussa vain, jos ihmisoikeudet koulussa toteutuvat (ks. esim. Banks 2008). 
Ja toisinpäin, mikäli ihmiset kokevat, että ihmisoikeudet eivät kyseisessä 
yhteisössä toteudu, yhteisön hienostikin muotoillut ihmisoikeuskasvatusta-
voitteet menettävät merkityksensä. Tutkimuksen kohteena olevassa lukiossa 
ihmisoikeudet sinänsä toteutuivat haastatteluaineiston perusteella hyvin. 
Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon koettiin toteutuvan lukiossa hyvin. Opet-
tajat toivat selkeästi esiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, että sukupuolten 
tasa-arvo toteutui työyhteisössä ja esimiehen toiminnassa hyvin. Poikkeuksel-
lisessa tapauksessakaan ei esitelty selkeitä rikkomuksia sukupuolten tasa-
arvon suhteen.  

Haastatteluaineisto ei kokonaisuudessaan tuonut esiin ihmisoikeuksiin 
liittyviä selkeitä loukkauksia tai rikkomuksia. Toisaalta epäkohtiakin esiintyi, 
kuten edellä kiusaamista käsiteltäessä tuli esille ja myöhemmin 5. luvussa 
tulee esille käsiteltäessä suhtautumista ulkomaalaisiin. Tässä yhteydessä on 
myös muistettava haastatteluaineiston rajallisuus ja fokusointi tiettyihin tee-
moihin. Oli tietyllä tavoin oletettavaakin, että ihmisoikeusrikkomukset eivät 
nouse haastatteluissa keskiöön, onhan suomalainen koulujärjestelmä monella 
tavoin laadukas ja korkeatasoinen ja Suomen ihmisoikeustilanne kohtuullisen 
hyvä (Suomen ihmisoikeussuojasta ja -tilanteesta ks. esim. Ojanen 2003; 
Amnestyn vuosiraportti, Amnesty 2008, 131–132; Matilainen 2009; Valtio-
neuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 75–178). Seuraa-
vaksi tarkastellaan opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeuksista.  
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3.2 Opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeuksista – outoja, tuttuja 
ja vaikeita samaan aikaan 

 
Tarkastelin ihmisoikeusnäkemysten analyysissa opiskelijalähtöisyyden ja 
luotettavuuden takia vain sitä osaa haastattelusta, missä opiskelija ensim-
mäistä kertaa kertoi omin sanoin ihmisoikeuksista (ks. teemahaastattelurunko 
liite 3). Analyysin kuluessa muuta haastatteluaineistoa käytettiin täydentävä-
nä informaationa ja vertailukohtana. Näin pyrin huomioimaan sen, että haas-
tattelun kuluessa ihmisoikeuksista keskusteltaessa omat puhetapani ihmisoi-
keuksista vaikuttivat keskustelun luonteeseen ja esille otettaviin asioihin. 
Analyysin keskiössä oli se haastattelunkohta, jossa opiskelijat pyynnöstäni 
ensimmäisen kerran omin sanoin kertoivat ihmisoikeuksista, ennen aihepii-
riin liittyviä muita jatkokysymyksiä. Halusin näin varmistaa mahdollisimman 
opiskelijalähtöisen analyysin siten, että myöhemmin esittämäni tarkemmat 
kysymykset ihmisoikeuksiin liittyen eivät vaikuttaisi analyysissa. Tämän 
takia kysyin opiskelijoilta haastattelussa mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan 
ensimmäiseksi siirryttäessä ihmisoikeuksia käsittelevään osioon. Tein vasta 
tämän jälkeen kysymyksiä, joissa oli jo mukana asiaa ihmisoikeuksista, esi-
merkiksi ”mitä ihmisoikeusasiakirjoja tunnet?” tai ”onko koulussa käsitelty 
jotakin tiettyä ihmisoikeutta, esimerkiksi pakolaisten oikeuksiin liittyen?”. 
Mikäli opiskelijan vastaus kyseisessä kohdassa jäi lyhyehköksi eikä hän 
maininnut yhtään ihmisoikeutta nimeltä, saatoin tarkentaa asiaa kysymällä 
esimerkkiä ihmisoikeuksista. Tämä analyysimuoto auttoi myös ratkaisemaan 
tutkimukseni laajan aineiston hallintaa analyysivaiheessa. 

Opiskelijoiden haastatteluhetkellä suoritettujen kurssien keskiarvo ei 
näyttänyt olevan yhteydessä opiskelijoiden ihmisoikeusnäkemyksiin tai niissä 
esiin tuleviin korostuksiin. Tämän takia en jatkoanalyyseissa ryhmitellyt 
opiskelijoita tämän mukaisesti, vaan käsittelin heitä yhtenäisenä ryhmänä. 
Tällainen samantyyppinen huomio tuli esiin analyysissa myös siinä, että 
opiskelijoiden vuositasolla, eli sillä kuinka kauan he olivat opiskelleet lukios-
sa, ei näyttänyt olevan yhteyttä opiskelijoiden ihmisoikeuksiin liittyviin nä-
kemyksiin ja korostuksiin. Opiskelijoiden ihmisoikeusnäkemykset eivät ol-
leet esimerkiksi erityisesti jäsentyneempiä tai perusteellisempia niillä opiske-
lijoilla, joilla haastatteluhetkellä suoritettujen kurssien keskiarvo oli korkea. 
Ohessa on muutama sitaatti kolmelta opiskelijalta, jotka olivat tutkimusai-
neiston kolme keskiarvon perusteella parasta opiskelijaa, ja joiden jokaisen 
keskiarvo oli haastatteluhetkellä 9 tai yli. Keskiarvo laskettiin haastatteluai-
kaan suoritettujen kurssien perusteella siten, että ensin laskettiin jokaisen 
oppiaineen kurssien keskiarvo ja sitten näiden keskiarvojen keskiarvo. Ohes-
sa kyseisten opiskelijoiden kerrontaa ihmisoikeuksista:  
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”T: Mitä kaikkia ihmisoikeuksia sitten on olemassa, mitä sulle tulee.. Tuleeko vie-
lä muita mieleen? 
O: Tuota noin, mmm, no, että on oikeus ... en mää tiedä, mmm, no oikeus johki 
sananvapauteen ja ... en mä muista.” (H40) 

”T: Mitä tää ihmisoikeudet-sana sulle tuo mieleen? 
O: No, että jokaisella on oikeus omaan tahtoon ja vapauteen. 
T: Hyvä. Tuleeks sulle mieleen lisää vielä tämmösii konkreettisia oikeuksia että 
mihinkä ihmisellä on oikeus?  
O: No öö sananvapauteen ja … emmä muista niitä muita.” (H10) 

 
On kiinnostavaa, miten asia muotoiltiin juuri muistamiskysymykseksi. Tällä 
tavalla opiskelijat ”ulkoistivat” ihmisoikeusasiat ikään kuin vain koulussa 
opiskeltaviksi asioiksi, jotka muistetaan tai ei muisteta. Kyseisten opiskeli-
joiden muu haastatteluaineisto toi esiin, että he eivät olleet mitenkään erityi-
sesti ihmisoikeuksiin perehtyneitä tai niistä kiinnostuneita henkilöitä.  

”T: Tunnetko yhtään ihmisoikeuksiin liittyvää asiakirjaa tai julistusta? 
O: Emmää, ei tuu mieleen kyllä … . 
T: Joo. Onks sulle esimerkiks tämmönen YK:n ihmisoikeuksien julistus niin mil-
lään tavalla tuttu tai? 
O: Joo, on se nimenä tuttu, mutta en mää tarkalleen tiedä, että mitä siinä on.” 
(H6) 

”T: Tunnetko jotain ihmisoikeusjärjestöä? Tiedätkö jonkin ihmisoikeuksiin liitty-
vän järjestön? 
O: En taida tietää.” (H40) 

”T: Onks sulla tietoa tämmösistä ihmisoikeuksiin liittyvistä julistuksista tai asia-
kirjoista? 
O: Ei. 
T: Joo. 
O: Mä en oo varma, olisko se Ranskan suuri vallankumous se. 
T: Joo. Sieltähän se tulee ihan, joo.  
O: [Naurua] Ja sitte tota Amerikan se itsenäisyysjulistus. 
T: Joo. 
O: Mitään muuta mää en muista.” (H10) 

 
Tarkastelen seuraavaksi opiskelijoiden ihmisoikeuksiin liittyviä näkemyksiä 
ja korostuksia. Tein opiskelijoiden ihmisoikeuskorostuksista teoriaohjaavalle 
sisällönanalyysille ominaisesti ensin aineistopohjaisen ja sitten teoriaohjaa-
van analyysin (Teoriaohjaavasta sisällönanalyysista ks. esim. Tuomi & Sara-
järvi 2006, 98–99). Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pyrin katsomaan 
aineistoa ilman ihmisoikeusjulistusten ja omasta taustastani nousevan ihmis-
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oikeuskäsityksen ”silmälaseja”, mahdollisimman aineistolähtöisesti. Aineis-
tolähtöisyys voidaan määritellä tässä kohtaa avoimuutena aineistolle ja haas-
tateltavien äänelle tiedostaen kuitenkin koko tutkimusprosessin teoriasidon-
naisuus. Luin litteroidut haastattelut useaan kertaan läpi. Tämän jälkeen ana-
lysoin jokaisesta haastattelusta tarkemmin sen kohdan, missä olin pyytänyt 
opiskelijaa määrittelemään ihmisoikeudet.  

Keräsin opiskelijan vastauksesta kaikki hänen kyseisessä kohdassa koros-
tamansa asiat ja kirjoitin ne analyysitiedostoon kyseisen haastattelukohdan 
yhteyteen. Tässä vaiheessa en verrannut näitä korostuksia ihmisoikeusjulis-
tuksiin tai ihmisoikeustietouteen, vaan käsittelin kaikkia korostuksia saman-
arvoisina. Kokosin aineistolähtöisen analyysin avuksi tässä vaiheessa myös 
aineistolähtöisen korostusrungon (ks. liite 6). Keräsin siihen kaikista haastat-
teluista tässä kyseisessä haastattelukohdassa esiintyneet korostukset. Mikäli 
sama korostus esiintyi useamman kerran yhdistin nämä eri haastatteluissa 
esiintyneet korostukset yhteen ja laitoin sulkeisiin lukumäärän kuinka mones-
sa haastattelussa kyseinen korostus samassa kohdassa esiintyi. Tämän jälkeen 
analysoin aineistoa teoriaohjaavasti. Tällöin käytin analyysin apuna ja johto-
päätösten tekemisessä apunani sitä ihmisoikeuksiin liittyvää teoriataustaa, 
jota olen esitellyt tutkimukseni luvussa 1.  

Analyysien avuksi ja tietojen tiivistämiseksi tein matriiseja ja taulukoita, 
joista osan sisällytin tämän luvun sisälle, osan tilan säästämiseksi tämän 
tutkimuksen liitteisiin (ks. taulukot 6–7 ja liitteet 6–7, 9), ja osa toimi analyy-
sin apuna mutta jäi lopullisen tutkimusraportin ulkopuolelle. Vertasin teo-
riaohjaavassa osuudessa lopuksi myös opiskelijoiden ihmisoikeuskorostuksia 
erilaisiin ihmisoikeuskäsityksiin ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen (YK 1948) ihmisoikeusartikloissa mainittuihin ihmisoikeuksiin 
(ks. liite 1). Lisäksi käsittelin opiskelijoiden ihmisoikeuskorostuksia teoriaoh-
jaavan analyysin mukaisesti suhteessa muihin tutkimuksiin ja ihmisoikeus-
keskustelusta tehtyihin havaintoihin (ks. ihmisoikeuskeskustelusta tehdyistä 
havainnoista esim. Halme 2008, 29–30).  

Opiskelijoiden ihmisoikeusnäkemyksissä esiintyi ihmisoikeusjulistuksiin 
liittyviä asioita, mutta niissä oli myös sellaisia korostuksia, joiden ei perintei-
sesti ole katsottu kuuluvan ihmisoikeuksiin. Tätä vertailua käsittelen myö-
hemmin tässä alaluvussa. Ihmisoikeuksien määrittely oli opiskelijoille vaike-
aa. He eivät aina tienneet, mitkä asiat ovat ihmisoikeuksia. Joskus he myös 
kyselivät ääneen itsekseen tai suoraan tutkijalta ihmisoikeuksista. 

”Onko koulun säännöt ihmisoikeuksia?” (H41) 
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Taulukko 6. Ihmisoikeuksiin liittyvät korostukset ja mainintojen lukumäärät opiskeli-
jahaastatteluissa 
 

Korostukset Mainintojen 
lukumäärä 

Elämisen vapaus (lkm 17), joka sisälsi seuraavat 3 näkökulmaa: oikeus 
elää (lkm 3), olla vapaa (lkm 7) ja oikeus elää omaa elämää (lkm 7) 17 

Tietyt kansalaisoikeudet ja henkilökohtaiset vapaudet  29 
Sekalaiset ”oikeudet” tai kiellot (kuluttajansuoja, jokamiehen oikeudet) 12 
Tasa-arvo ja puolueettomuus  10 
Kuuluu kaikille -näkökulma  6 
Suhteelliset ihmisoikeudet  6 
Yhteys ihmisarvon käsitteeseen  5 
Perusoikeudet 4 
Ihmisoikeuksien toteutumattomuuden näkökulma  4 
Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet  4 
Sivistykselliset oikeudet  3 
Lasten oikeudet ja lapsityövoiman kieltäminen 3 
YK:n ihmisoikeuksien julistuksen maininta  2 
Tiettyjen ihmisryhmien vallan rajoittaminen  2 
Huolenpito 2 
Kiusaamisen kielto 1 

Ulkopuolella: -epäselvät maininnat (lkm 3) 
 
Analyysissa tuli esiin seuraavia korostuksia: elämisen vapaus, tietyt kansa-
laisoikeudet ja henkilökohtaiset vapaudet, sekalaiset ”oikeudet” tai kiellot, 
tasa-arvo ja puolueettomuus, kuuluu kaikille -näkökulma, ehdolliset ihmisoi-
keudet, yhteys ihmisarvon käsitteeseen, perusoikeudet, ihmisoikeuksien to-
teutumattomuuden näkökulma, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, sivistyk-
selliset oikeudet, lasten oikeudet ja lapsityövoiman kieltäminen, YK:n ihmis-
oikeuksien julistuksen maininta, tiettyjen ihmisryhmien vallan rajoittaminen, 
huolenpito sekä kiusaamisen kielto (ks. tarkemmin lukumääristä taulukko 6). 

Korostusten sisällä eniten mainitut yksittäiset asiat olivat sananvapaus 
(lkm 10) ja oikeus olla vapaa (lkm 7), joita käsittelen tarkemmin myöhemmin 
tässä luvussa. Edellä kuvatut korostukset tiivistyivät seuraaviksi laajemmiksi 
korostusalueiksi eli teemoiksi49: YK:n ihmisoikeusjulistus kokonaisuutena, 

                                                             
 

49 Käytän tässä käsitettä ”teema” aineistosta löytyneistä ns. korostusalueista. Vrt. teemahaas-
tattelurunko, jossa käytetään käsitettä teema-alue niistä ennalta suunnitelluista aihekokonai-
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tietyt kansainvälisissä asiakirjoissa mainitut ihmisoikeudet tai tasa-arvon 
periaate, sekalaiset ”oikeudet”, ihmisyyteen kuuluminen, oikeuksien suhteel-
lisuus, toteutumattomuuden näkökulma, ihmisoikeudet huolenpitona, tietty-
jen ihmisryhmien vallan rajoittajana ja kiusaamisen kieltona sekä ihmisoike-
uksien liittäminen perusoikeuksiin. 

 
Taulukko 7. Opiskelijoiden ihmisoikeuskorostukset tiivistettyinä laajemmiksi tee-
moiksi 
 

Teemat (korostusalueet) Mainintojen 
lukumäärä 

YK:n ihmisoikeusjulistus kokonaisuutena, tietyt kansainvälisissä asiakir-
joissa mainitut ihmisoikeudet tai tasa-arvon periaate  68 

Sekalaiset ”oikeudet” 12 
Ihmisyys  11 
Toteutumattomuuden näkökulma 11 
Oikeuksien suhteellisuus  3 
Ihmisoikeudet huolenpitona, tiettyjen ihmisryhmien vallan rajoittajana ja 
kiusaamisen kieltona  5 

Perusoikeudet  4 

 
Määrällisesti suurin teema oli ”YK:n ihmisoikeusjulistus, tietyt kansainväli-
sissä asiakirjoissa mainitut ihmisoikeudet tai tasa-arvon periaate”. Opiskeli-
joiden ihmisoikeuskorostukset liittyivät tässä perinteisiin ihmisoikeuksina 
pidettyihin asioihin. Perinteisellä tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että kyseiset 
korostukset voidaan katsoa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julis-
tuksessa (YK 1948) mainituiksi ja sen mukaisiksi. Kuitenkin vain kaksi opis-
kelijaa mainitsi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kerto-
essaan ihmisoikeuksista. Tämän edellä mainitun teeman suuruus ja sisältö ei 
ollut siinä mielessä yllätys, että oli oletettavaa, että opiskelijoiden ihmisoike-
uskorostukset liittyivät ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyihin ihmisoikeuk-
siin tai YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Yllättäväm-
pää sen sijaan oli se, että kaikki aineistolähtöisen analyysin tuloksena synty-
neet teemat eivät muodostuneet sellaisten korostusten pohjalta, joilla olisi 
yhtymäkohta ihmisoikeusasiakirjoihin. Päinvastoin, ihmisoikeuskorostuksis-
sa oli paljon myös sellaisia asioita, jotka eivät ole ihmisoikeuksia tai ovat 
jopa ristiriidassa perinteisen ihmisoikeusajattelun kanssa. Tällaisista koros-

                                                                                                                                   
 
suuksista, joita haastattelussa käsiteltiin. (Teema-käsitteestä ja teemoittelusta ks. myös esim. 
Hirsjärvi & Hurme 2004, 173.) 
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tuksista muodostui seuraavat myös määrällisesti melko suuret teemat, joissa 
ihmisoikeudet liitettiin sekalaisiin ”oikeuksiin” tai ne määriteltiin jollakin 
tavoin suhteellisina. Käsittelen näitä teemoja myöhemmin tässä luvussa tar-
kemmin. 

Osa opiskelijoiden korostuksista liittyi ihmisoikeuksiin laajasti ottaen 
tuoden esiin jonkun näkökulman, josta käsin ihmisoikeuksia katsottiin. Nämä 
korostukset tiivistyivät seuraaviksi kahdeksi teemaksi, joissa toisessa koros-
tuivat ihmisoikeudet ihmisyyteen kuuluvina ja toisessa ihmisoikeuksien to-
teutumattomuus. Osa korostuksista oli sellaisia, että niissä tuli esille ”ihmis-
oikeuksien henki”, kuitenkin niin, että niissä tuotiin esille joku sellainen 
korostus mikä sinänsä ei ole mikään yksittäinen ihmisoikeus, esimerkiksi 
huolenpito, tiettyjen ihmisryhmien vallan rajoittaminen tai kiusaamisen tor-
juminen. Muodostin näistä korostuksista teeman: ”ihmisoikeudet huolenpito-
na, tiettyjen ihmisryhmien vallan rajoittajana ja kiusaamisen kieltona”. Jotkut 
opiskelijat viittasivat ihmisoikeuksia määritellessään niiden olevan perusoi-
keuksia tai olevan yhteydessä perusoikeuksiin, kuitenkaan tarkemmin määrit-
telemättä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suhdetta.  

Huomasin eri korostusten eroavan toisistaan siinä suhteessa, kuinka mo-
nikerroksinen systeemi kustakin teemasta muodostui. Näin hierarkia muodos-
tui aineiston ehdoilla luonnollisesti. Aineistot eroavat toisistaan sen suhteen 
muodostuuko aineistosta hierarkioita ja kuinka paljon ja muodostuvatko 
hierarkiat samalla tavalla eri kohdissa. Oleellisinta on ”kuunnella” aineistoa. 
(Ks. esim. Dey 1993, 97–112; 130–151; Tuomi & Sarajärvi 2006, 110–121.) 
Näin osa korostuksista oli jo samalla sellaisenaan ylätason teemoja, kun taas 
osa korostuksista liittyi toisiinsa yhteiseksi teemaksi. Esimerkiksi tämän 
aineiston määrällisesti suurin teema, ”YK:n ihmisoikeusjulistus, tietyt kan-
sainvälisissä asiakirjoissa mainitut ihmisoikeudet ja tasa-arvon periaate” 
muodostui seuraavista korostuksista: YK:n ihmisoikeuksien julistus, elämi-
sen vapaus, tasa-arvon näkökulma ja tietyt yksittäiset ihmisoikeudet. Nämä 
korostukset muodostuivat pienemmistä korostuksista. Yhteistä tähän teemaan 
kuuluville korostuksille oli se, että ne liittyivät selkeästi ihmisoikeusasiakir-
jojen oikeuksiin tai sitten niissä viitattiin YK:n ihmisoikeuksien julistukseen 
(1948) kokonaisuutena. Tämän korostusalueen sisällä tuli esille selkeä hie-
rarkia (ks. liite 7). Sen sijaan ”Toteutumattomuuden näkökulma” -teema 
muodostui sellaisenaan korostuksesta ”ihmisoikeuksien toteutumattomuuden 
näkökulma”, joka taas muodostui suoraan yksittäisistä maininnoista.  

Edellä esitellyt korostukset eivät sulje toisiaan pois, vaan samassa haastat-
telussa saattoi tulla esiin useita näkökulmia ihmisoikeuksia määriteltäessä. 
Toisaalta ihmisoikeusmäärittelyssä painottui usein tietty korostus. Ohessa 
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esimerkinomaisesti yhden haastattelun ihmisoikeuksia ensimmäisen kerran 
käsittelevä kohta tarkemman kuvan saamiseksi työskentelyni alkuvaiheesta:  

”T: Mitä sun mielestä tarkotetaan ihmisoikeuksilla ja... Miten sä määrittelisit ih-
misoikeudet? 
O: Mmm, mä olin just yhteiskuntaopin kurssilla [naurua]. Mun mielestä ihmisoi-
keudet on niitä no ... Siis ihan oikeus niinku mielipiteisiin ja sananvapaus ja niin-
kun ... oikeus harjottaa sitä uskontoo mitä haluaa ja.  
T: Joo. 
O: Mitä kaikkee siihen voi liittyä, että ... niin, oikeus mielipiteisiin ja. 
T: Joo, sananvapaus, mielipiteen oikeus, entäs onko muita ihmisoikeuksia, tulisko 
mieleen? Onks jokin muukin asia ihmisoikeus? 
O: Mmm ... no turvallinen ympäristö ja niinkun ... turvallisuus ja ... mitäs muit ... 
just se uskonnon vapaus. 
T: Joo. 
O: Ja ... No Suomessa ainakin, että oikeus terveydenhuoltoon ja perusopetukseen 
... tämmöset asiat. 
T: Joo. 
O: Just se, että rasismi ja seksismi, että ei semmosta joutuis kohtaamaan.” (H41)  

 
Poimin kyseisestä haastattelukohdasta ylös seuraavat maininnat:  

• oikeus mielipiteisiin ja sananvapaus 
• turvallinen ympäristö ja turvallisuus 
• uskonnon vapaus 
• oikeus terveydenhuoltoon ”Suomessa ainakin” 
• oikeus perusopetukseen ”Suomessa ainakin” 
• ei rasismia 
• ei seksismiä 

 
Edellisen haastattelusitaatin maininnat liittyivät analyysin kuluessa seuraaviin 
laajempiin korostuksiin:  

• tasa-arvo (ei rasismia, ei seksismiä) 
• tietyt kansalaisoikeudet ja henkilökohtaiset vapaudet (turvallinen ym-

päristö ja turvallisuus, uskonnon vapaus, oikeus mielipiteisiin ja sa-
nanvapaus) 

• suhteelliset ihmisoikeudet (oikeus terveydenhuoltoon ”Suomessa ai-
nakin”, oikeus perusopetukseen ”Suomessa ainakin”) 

 
Oheiset korostukset liittyivät analyysin kuluessa seuraaviin teemoihin:  

• YK:n ihmisoikeusjulistus kokonaisuutena, tietyt kansainvälisissä asia-
kirjoissa mainitut ihmisoikeudet tai tasa-arvon periaate 
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• ”oikeuksien suhteellisuus” 
 
Kuten edellä todettiin, määrällisesti suurin teema oli ”YK:n ihmisoikeusjulis-
tus kokonaisuutena, tietyt kansainvälisissä asiakirjoissa mainitut ihmisoikeu-
det tai tasa-arvon periaate”. Katsoin kuitenkin perustelluksi liittää nämä kaik-
ki yksittäiset ihmisoikeuksiin liittyvät korostukset yhteen. Sen sijaan esimer-
kiksi korostus “suhteelliset ihmisoikeudet” muodosti yksinään oman teeman-
sa, ”oikeuksien suhteellisuus”.  

Suhteellisuus näkyi opiskelijahaastatteluissa kahdella tavalla. Ensinnäkin 
se näkyi siten, että haastattelussa tuotiin esille, että ihmisoikeudet ovat ihmi-
sellä vain siihen saakka, kun toimii jollakin lailla väärin. Toinen tapa oli se, 
että korostettiin tiettyjen ihmisoikeuksien kohdalla Suomea tai muita rik-
kaimpia maita siitä näkökulmasta, että ihmisoikeudet olisivat kuten laitkin, 
jotenkin maakohtaisia sopimuksia. Rajoituksia ihmisoikeuksiin tehtiin opis-
kelijahaastatteluissa esimerkiksi seuraavin tavoin: ”jokaisella samat oikeudet, 
kunnes töppää” (H14), oikeus olla ”omassa maassaan” oli ”minkärotuinen 
tahansa” (H43), oikeus tehdä samoja asioita mikäli ei lain vastaista (H39), 
”Suomessa ainakin” tai ”rikkaimmissa maissa ainakin” -näkökulma (ks. esim. 
H1, H5, H13, H16, H41–42): 

”T: Mitä sun mielestä tarkotetaan ihmisoikeuksilla? 
O: Hmm, no .... että niinkun, että niinkun ihmisellä on oikeuksia niinkun, tota 
noin.... että ihmisellä on niinkun oikeus olla oma itsensä. 
T: Joo. 
O: Ja tehdä, mitä niinkun sillee haluaa, jos se ei oo lain vastasta [naurahdus]. 
T: Joo. 
O: Niin.  
T: Joo, et laissa menee se raja? 
O: [keskeyttää] Niin.” (H39) 

”O: Siis vähän samaa, että jokainen on … Jokaisella on samat oikeudet niin kau-
an kunnes sää töppäät, että jos sä teet pahan mokan niin sitten tietysti sun oikeuk-
sia kavennetaan, sehän on ihan selvää, mutta jos et sä tee mitään tyhmyyksiä niin 
ihan samat oikeudet on.” (H14)  

 
Ihmisoikeuksien näkeminen suhteellisina oli niin perustavalla tavalla muista 
korostuksista eroava lähestymistapa ihmisoikeuksiin, että se ei voinut liittyä 
luonteensa mukaisesti muihin tämän aineiston korostuksiin. Vaikka tämä 
teema sisälsi moneen muuhun verrattuna määrällisesti vähän mainintoja, se 
oli kuitenkin sisällöllisesti hyvin merkittävä piirre tutkimusaineistossani. 
(Laadullisesta aineistosta kvantifioinnin näkökulmasta ja yhdenkin havainnon 
sisällöllisestä merkityksestä ja relevanssista ks. esim. Schegloff 1993.) Se toi 
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esiin, että opiskelijoiden ihmisoikeuspuheessa oli alue, joka oli täysin vasta-
kohtainen ihmisoikeuksien perustavanlaatuisen idean kanssa (ihmisoikeuksi-
en luonteesta ks. esim. alaluku 1.2). Opiskelijoiden ihmisoikeuksiin liittyvis-
sä tiedoissa oli myös selkeitä puutteita, joita tarkastelen yksityiskohtaisem-
min myöhemmin tässä luvussa. Perushavainto ihmisoikeuksiin liittyvän tie-
don puutteista oli samansuuntainen Unicefin julkaiseman selvityksen (2007) 
tulosten kanssa. Suomen Unicef teetti kyselytutkimuksen siitä, miten yläkou-
lulaiset Suomessa tuntevat ihmisoikeudet ja lasten oikeudet. Kyselyn tulokset 
olivat yhteneviä tämän tutkimuksen tulosten kanssa: molemmat toivat esiin 
opiskelijoiden ihmisoikeustietouteen liittyvät puutteet. Toisaalta Unicefin 
tutkimuksen tavoite, tutkimusmenetelmät ja kohdejoukko olivat erilaisia: 
Unicef käytti lomakekyselyä ja keskittyi yläkouluikäisiin opiskelijoihin.  

Näkemys ihmisoikeuksista jollakin tavalla suhteellisina on ristiriidassa 
klassisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa, jossa ihmisoikeudet nähdään yleisi-
nä ja luovuttamattomina ja tätä näkökulmaa korostetaan ihmisoikeuksien 
perustavana lähtökohtana (ks. esim. Broms 1976, 376–386; Piechowiak 
1999; Scheinin 2002a, 2). Esimerkiksi vetoaminen lakiin tekojen kriteerinä, 
”oikeus tehdä samoja asioita mikäli ei lain vastaista” (H39), toi esiin näke-
myksen, jossa ihmisoikeudet ovat alisteisia kunkin maan lainsäädännölle, ja 
laista tulee ihmisoikeuksiakin ylempi kriteeri arvioida tekoa. Opiskelija-
aineistossa esiintynyt ihmisoikeuksien näkeminen suhteellisena ei tullut esiin 
opettajien aineistossa (ks. alaluku 4.1). Tämä joillakin opiskelijoilla esiinty-
nyt korostus voidaankin nähdä enemmän tiedon puutteena ja tästä johtuvana 
ihmisoikeuksien idean väärinymmärtämisenä kuin opetuksesta omaksuttuna 
korostuksena. Ihmisoikeudet nähtiin joissakin haastatteluissa suhteellisina 
myös siten, että opiskelija toi esiin kyseisen asian pätevän vain Suomessa tai 
yleensä rikkaimmissa maissa (ks. esim. H1, H5, H13, H16, H41–42). Tietyis-
tä haastatteluista sai sen kuvan, että opiskelija ei ollut ymmärtänyt ihmisoi-
keuksien yleismaailmallisuuden ideaa, vaan näki ihmisoikeudet esimerkiksi 
maan lakien kanssa samantasoisina ja ihmisoikeuksien näin jollakin tasolla 
vaihtelevan maasta toiseen. On totta, että ihmisoikeuksien käytännön toteu-
tuminen vaihtelee myös maittain. Ihmisoikeuksien ideana on kuitenkin klas-
sisesti nähty juuri se, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille eivätkä ole sinänsä 
maasta riippuvaisia.  

Myös opettajien aineistossa tuli esiin yhtenä korostuksena esiin ”Ongel-
mat ei koske meitä” -näkökulma (ks. tarkemmin lukua 4). Opettajat ymmär-
sivät tässä yhteydessä kuitenkin ihmisoikeuksien luonteeseen kuuluvan eh-
dottomuuden ajatuksen, mutta sen sijaan korostivat sitä, että ihmisoikeusrik-
komukset ja ongelmat ihmisoikeuksissa ovat jossakin ”muualla” kuin omassa 
lukiossa tai Suomessa. Ihmisoikeuksien näkeminen suhteellisina on tullut 
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esiin myös aikaisemmassa yläkoululaisia koskevassa Unicefin (2007) selvi-
tyksessä, johon edellä jo lyhyesti viittasin. Esimerkiksi joka kymmenes Uni-
cefin kyselyyn vastanneista opiskelijoista arveli, että valtiolla on oikeus ottaa 
ihmisoikeudet pois joltakulta ihmiseltä. Opiskelijoista 11 % ei osannut sanoa, 
kuuluvatko ihmisoikeudet ihmisoikeussopimusten mukaan kaikille ihmis-
olennoille. 2 % arvioi, että ei kuulu, 87 % arvioi ihmisoikeuksien kuuluvan 
ihmisoikeussopimusten mukaan kaikille ihmisolennoille. Opiskelijoista 5 % 
arveli, että ihmisoikeudet kuuluvat ihmisoikeussopimusten mukaan kaikille 
muille paitsi rikollisille. Tutkimukseen osallistuneista yläkoululaisista 24 % 
ei osannut ottaa kantaa väitteeseen, jonka mukaan ihmisoikeussopimusten 
mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille muille paitsi rikollisille. Ihmisoike-
uksien ehdottomuus, joka koskee myös esimerkiksi rikollisia, ei siis näytä 
olevan mikään itsestään selvä asia.  

Omat tutkimustulokseni ja tutkimustulokset Unicefin selvityksessä (2007) 
ovat samansuuntaisia kuin ne huomiot, joita esimerkiksi Toivanen (2007, 40–
42) otti esille artikkelissaan. Suomessa ei tarpeeksi korosteta, että ihmisoike-
usongelmat koskevat juuri meitä eivätkä vain muita, ja tämän takia viran-
omaiset Suomessa eivät ole ottaneet tarpeeksi vakavasti ihmisoikeuskasva-
tusta valtion velvollisuutena. Ihmisoikeudet voivat tulla suojatuksi vain siten, 
että niistä tiedetään (ks. esim. Symonides 1998b, 11; Mahler 2008, 47), ja 
tietämättömyys ihmisoikeuksista lisää osaltaan ihmisoikeuksiin liittyviä vää-
rinkäytöksiä (ks. esim. Helminen & Lång 1988, 7–8). Ihmisoikeudet eivät ole 
eikä niitä voida pitää itsestäänselvyyksinä myöskään Länsi-Euroopassa (Toi-
vanen 2004, 103). Holmin, Tirrin ja Hanhimäen (2005) kyselytutkimuksessa 
ihmisoikeuksien kulttuurin toteutumisesta yläkoulussa opiskelijat kokivat 
koulussa huonoiten toteutuvana mahdollisuudet oppia lapsen oikeuksien 
sopimuksesta ja sen vaikutuksista kouluun. Ihmisoikeuksien sinänsä nähtiin 
toteutuvan tässäkin tutkimuksessa koulussa hyvin. (Holm, Tirri & Hanhimäki 
2008.) Vaikuttaakin siltä, että suomalaisessa kouluympäristössä juuri asiakir-
joihin liittyvässä tietoudessa on pahimmat puutteet.  

Haastattelemani opiskelijat korostivat ihmisoikeuksia määritellessään eri-
tyisesti sananvapautta (lkm 10) ja mielipiteenvapautta (lkm 5). Tämän lisäksi 
yksi opiskelija ilmaisi ihmisoikeutena sanan- ja mielipiteenvapauteen liittyen 
oikeuden puhua. Kuusi opiskelijaa korosti ihmisoikeuksien määrittelyssä 
ihmisoikeuksien kuuluvan kaikille ja viisi opiskelijaa liitti ihmisoikeusmää-
rittelyssään ihmisoikeuskäsitteen erityisesti ihmisarvon käsitteeseen. Tämän 
lisäksi useampi opiskelija mainitsi esimerkiksi oikeuden omaisuuteen, oikeu-
den koulutukseen, oikeuden elää, ”yleisen” vapauden, perusoikeudet ja tasa-
arvon. Näillä kaikilla korostuksilla on selvät yhtymäkohtansa esimerkiksi 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (YK 1948) tai ihmis-
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oikeuksien perinteisiin ja yleisiin määrittelyihin (ks. esim. YK 1948; Eide 
1988, 35–53; Nieminen 1988, 11–34; Piechowiak 1999). Kuitenkin vain 
kaksi opiskelijaa mainitsi esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
sen julistuksen määritellessään ihmisoikeuksia. Muita ihmisoikeusasiakirjoja 
ei mainittu tässä yhteydessä ollenkaan. 

Sananvapaus ja ”yleinen” vapaus erottuivat aineistosta sisällöllisesti ja 
määrällisesti. Sananvapaus oli näin se ihmisoikeus, mikä tuli eniten esiin 
opiskelijoiden ihmisoikeuskorostuksissa. Monet opiskelijat eivät osanneet 
mainita juuri muita ihmisoikeuksia kuin sananvapauden tai mielipiteenva-
pauden (ks. esim. H7, H9–10, H13–14, H17–18, H40, H42). 

”T: Millasia oikeuksia ihmisillä on, joku esimerkki ihmisoikeudesta? 
O: Näitä, jokaisella ihmisellä on oikeus niinkun sanoo kantansa ja ... Tällanen 
niinkun sanaoikeus tai tällänen.” (H9)  

”T: Mitkä asiat esimerkiks on tämmösiä ihmisoikeuksia? 
O: No, niitähän nyt on aika paljon, kaikki jokamiehen oikeudet ja … Kaikennäkös-
tä, mut ... kaik … yhteiskunnalliset nyt tulee tietenkin mieleen, että ihmisillä on 
sananvapaus ja, Suomessa tietenkin mutta, ei joka maassa, kaikki tällänen.” 
(H13)  

 
Sananvapauden voidaan näin katsoa olevan opiskelijoiden parhaiten tuntema 
ihmisoikeus tämän aineiston perusteella. Mitä tämä mahdollisesti kertoo? 
Tämän voidaan katsoa heijastelevan yhteiskuntaamme ja sitä todellisuutta 
missä lukio-opiskelijat Suomessa elävät. Sananvapaus on yksi varsin keskei-
nen ihmisoikeus. On ymmärrettävää, että se tulee näin keskeisesti esille opis-
kelijoilla. Toisaalta voidaan kysyä, miksi elämään, perusturvaan ja esimer-
kiksi perusterveydenhuoltoon liittyvät ihmisoikeudet jäävät sananvapauteen 
verrattuna hyvin vähälle huomiolle? Tässä heijastuu mahdollisesti se, että 
opiskelijat elävät länsimaisessa yhteiskunnassa missä tietyt asiat ovat niin 
itsestään selviä, että niitä ei tuskin enää osata edes tiedostaa tai ajatella ih-
misoikeuksina. Sananvapaudesta on tullut ”ihmisoikeuksien kuningas”. Myös 
opettajien ihmisoikeuskorostusten analyysissa sananvapaus erottui määrälli-
sesti. Tämä heijastuu opettajilla ehkä myös opetukseen, jolloin sananvapau-
den keskeisyys opiskelija-aineistossa liittyy ehkä osittain myös kyseisen 
ihmisoikeuden keskeisyyteen opettajien ihmisoikeusnäkemyksissä (ks. alalu-
ku 4.1).  

Myös ”vapauteen” viitataan opiskelijoiden haastatteluaineistossa melko 
usein (lkm 7) ihmisoikeuksista kerrottaessa. Ihmisoikeudet ja vapaus nähtiin 
usein yhteenkuuluvina ja toisiinsa liittyvinä asioina ja opiskelijat mielsivät 
ihmisoikeudet erityisesti vapauden näkökulmasta. Vapauden maininta jäi 
kuitenkin hyvin yleiselle ja abstraktille tasolle opiskelijoiden haastatteluissa. 
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Ihmisoikeuksista kertominen vapauden näkökulmasta tai vapauden maininta 
ihmisoikeuksista kerrottaessa voidaan nähdä heijastelevan omalta osaltaan 
vapauskeskeistä länsimaista yhteiskuntaamme.  

Opiskelijoiden haastatteluissa kerrottiin ihmisoikeuksista myös siitä kä-
sin, mikä on ihmisoikeuksien vastaista. Ihmisoikeuksien vastaisena mainittiin 
esimerkiksi lapsityövoima (lkm 1), kidutus (lkm 1), orjuus (lkm 1), sensuuri 
(lkm 1), ihmisen käsittely asiana tai esineenä, esimerkiksi huonot työolot 
(lkm 1), vainoaminen mielipiteen, rodun tai kansallisuuden takia (lkm 1), 
rasismi (lkm 1), seksismi (lkm 1) ja kiusaaminen (lkm 1).  

”O: No ihmisoikeuksiin ainakin tulee mieleen noi, että ei käsitellä ihmisiä miten-
kään asioina tai esineinä, että ... ettei, että jokaisella esimerkiks, tulee mieleen 
jotku huonot työolot, että ne on ihmisoikeuksien vastaista, että jos ei saa sen ver-
ran palkkaa, mitä siitä työstä tavallaan kuuluis tai jotku lapsityövoima tai tollasta 
niin se on ihmisoikeuksien vastaista.” (H40)  

 
Ihmisoikeuksia käsiteltiin myös siitä näkökulmasta missä tai kenellä ne eivät 
toteudu: Suomessa ihmisoikeudet toteutuvat, mutta joissakin maissa eivät 
(lkm 1), Afrikassa ihmisoikeuksissa ongelmia (lkm 1), ja naisilla ihmisoike-
uksissa ongelmia (lkm 1).  

Opiskelijahaastattelujen perusteella ihmisoikeudet olivat monille opiskeli-
joille epäselvä käsite. Koko haastatteluaineistoa koskeva huomio oli myös, 
että ihmisoikeuksista kertominen oli opiskelijoille vaikeaa. 

”T: Entäs sitte tämmönen sana kun ihmisoikeudet, mitä tää tuo sulle mieleen? 
O: Ööö, niinku niitä oikeuksia jota niinku jokaisella on, sananvapaus ja tälläsiä 
[naurahdus]. 
T: Joo. 
O: Luulisin, että jotain tommoseen liittyy.” (H7) 

”T: Tuleeks sulle mieleen joitakin asioita mitkä on ihmisoikeuksia? 
O: Ihmisoikeuksia … no ei. Ne on niin vaikeita kysymyksiä. 
T: Niin nää on, et oo ensimmäinen, joka sanoo. 
O: Kauheen laajoja tai sillee niinku … 
O: Kaikille kuuluu oikeus olla oma itsensä.” (H11) 

”T: Mitä sun mielestä tällä käsitteellä tarkotetaan ja mihinkä asioihin liität? 
O: En kyllä tiijä. Jotain varmaan, varmaan mitä oikeuksia ihmisellä ny on.” 
(H44) 

”T: Mitkä ois sun mielestä esimerkkejä ihmisoikeuksista? 
O: Hmm ... että on oikeus olla vapaa. 
T: Joo. 
O: Niinkun siis niinkun ... en mä tiä.” (H39) 
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Ihmisoikeuksista ei osattu kertoa ja niihin liitettiin sellaisiakin asioita, jotka 
perinteisesti eivät ole niihin kuuluneet. Myös erilaiset ”oikeudet” sekoittuivat 
opiskelijoilla keskenään. Erityyppiset oikeudet eivät myöskään tulleet esille 
hierarkkisesti, vaan samantasoisina oikeuksina. Perinteisistä ihmisoikeusmää-
rittelyistä poiketen myös jokamiehen oikeudet (H13) ja kuluttajansuojaan 
liittyviä asioita (H3) mainittiin ihmisoikeuksina. Esimerkiksi yhdessä haastat-
telussa ihmisoikeutena mainittiin se, että vanhentuneen maidon saa viedä 
takaisin siihen kauppaan mistä sen on ostanut (H3). 

”O: On vaikka oikeus mennä naimisiin ja on oikeus omi … on oikeus omistaa 
vaikka auto tai asunto tai oikeus omaan niinkun just omaan omaisuuteen ja oikeus 
niinkun. Mitäs kaikkee, oikeus vaikka, jos ostaa kaupasta maitoo ja huomaa koto-
na, että se on vanhentunutta, niin oikeus viedä se takas tai saada siitä rahat takas 
tai jos ostaa jonku vaatteen ja se on rikki, niin oikeus viedä se takasin tai vaihtaa 
tai tai että ... niin.” (H3)  

”T: Mitkä asiat esimerkiks on tämmösiä ihmisoikeuksia? 
O: No niitähän nyt on aika paljon, kaikki jokamiehen oikeudet ja … kaikennäkös-
tä, mut ... kaik … yhteiskunnalliset nyt tulee tietenkin mieleen, että ihmisillä on 
sananvapaus ja, Suomessa tietenkin mutta, ei joka maassa, kaikki tällänen.” 
(H13) 

 
Jotkut opiskelijat ja opettajat korostivat haastattelussa myös, että he olettavat 
opiskelijoiden tietotason ihmisoikeusasioista olevan hyvä. Kyseessä voidaan 
katsoa olevan jonkinlainen ”positiivinen harha” tai näkemys, että ihmisoike-
usasioista ei tarvitsekaan tietää enempää. Opiskelijoiden ihmisoikeuksiin 
liittyvissä tiedoissa oli kuitenkin yleisesti ottaen yllättävän paljon puutteita ja 
jopa väärinkäsityksiä verrattaessa niitä perinteisiin ihmisoikeusmäärittelyihin 
ja asiakirjojen ihmisoikeusluetteloihin. Opiskelijoiden tiedon puutteet tulevat 
myös esille alaluvussa 3.4, jossa käsitellään opiskelijoiden tietoutta asiakir-
joista, organisaatioista ja Suomen ihmisoikeustilanteesta. On nähtävissä jon-
kinlainen ristiriita sen välillä, että toisaalta ihmisoikeuksia pidetään niin itses-
tään selvinä että niitä ei tarvitse lukiossa enää edes opettaa ja toisaalta kui-
tenkin perustiedoissakin on väärinkäsityksiä. Onko Suomessa ihmisoikeus-
kasvatuksen haaste juuri se, että ihmisoikeuksien ajatellaan toteutuvan yh-
teiskunnassamme ja koululaitoksessamme niin hyvin, että niiden oppimiseen 
ja opettamiseen ei tarvitse panostaa, kun ajatellaan niiden olevan niin itses-
tään selviä peruslähtökohtia? Suomalaisten suhtautumista ihmisoikeuksiin on 
luonnehdittu tällä tavoin kaksijakoiseksi myös aikaisemmin, esimerkiksi jo 
1980-luvun lopulla järjestetyssä Suomen Unesco-toimikunnan seminaarissa 
(Niemi-Kiesiläinen 1990a, i; Scheinin 1990, 40; Liikanen 1990, 104–105). 
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Suomi on liittynyt kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, ja suomalaiset 
näkevät ihmisoikeudet tärkeinä, mutta itsestäänselvyyksinä (Niemi-Kiesi-
läinen 1990a, i; Scheinin 1990, 40; Liikanen 1990, 104–105; ks. myös Lam-
pinen 2008, 37). Halme (2008) toi esiin kuinka ihmisoikeuskeskustelu on 
siirtynyt ”periferiasta” yhteiskunnan keskiöön Suomessa. Samaan aikaan 
keskustelu on kuitenkin kansainvälisestikin laajentunut myös siten, että miltei 
mistä tahansa puhutaan ihmisoikeutena (Halme 2008, 29–30; ks. myös esim. 
Hallamaa 2008, 57–58). Toisaalta taas ihmisoikeuksista puhuttaessa korostuu 
se, että erityisiin ihmisoikeusasiantuntijoihin suhtaudutaan usein arvostavasti 
ja jopa kritiikittömästi (Halme 2008, 6; 63–71). Myös omassa tutkimusaineis-
tossani jotkut opettajat korostivat, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa, jotta he 
voisivat opettaa ihmisoikeuksia ja että ihmisoikeuksien opettamiseen tarvi-
taan erityisiä ihmisoikeusasiantuntijoita. Ihmisoikeuskasvattajan roolia ja 
asiantuntijuuden painottamista käsitellään tarkemmin alaluvussa 4.2.3. Voiko 
tämä edellä kuvattu yhteiskunnallinen tilanne, jota myös Halmeen (2008) 
väitöskirjassa tuotiin esiin, olla osaltaan vaikuttamassa siihen, että tutkimus-
aineistostani löytyi mielenkiintoinen paradoksi sekä opettajien että opiskeli-
joiden haastatteluista: toisaalta ihmisoikeuksia pidetään niin itsestään selvinä, 
että niitä ei tarvitse opiskella, toisaalta niitä ei osata määritellä ja määrittelys-
sä ihmisoikeuksiin liitetään sellaisiakin asioita, mitkä perinteisesti eivät ole 
niihin kuuluneet?  

Edellä esille tuodun kahden melko vastakkaisen näkökulman, ”Nämä ovat 
näitä tuttuja asioita” -näkökulma ja päinvastainen ”Nämä ovat liian vaikeita 
asioita” -näkökulma, esiintulo samassa haastatteluaineistossa ja myös saman 
haastattelun sisällä tuo esiin selkeän haasteen ihmisoikeuskasvatukselle. 
Tuleeko ihmisoikeustiedon puutteissa esille myös ihmisoikeuskasvatuksen 
ongelma toisaalta kaikkeen opetukseen kuuluvana mutta toisaalta ei kenen-
kään yksittäisen opettajan vastuulla olevana kasvatuksen alueena? Niin kuin 
edellä tutkimuksen 1. luvussa on jo todettu, ihmisoikeuskasvatus kuuluu 
kaikkeen opetukseen ja kasvatukseen ja oikeus ihmisoikeuskasvatukseen 
voidaan nähdä itsessään ihmisoikeutena (ks. esim. Lenhart 2003, 89–95; 
Mahler, Mihr & Toivanen 2006, 170; Toivanen 2007, 33–44; Mahler 2008, 
47; Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 90–91; 
Osler & Starkey 2010, 113). Ihmisoikeuskasvatukseen taas kuuluu olennaise-
na osana niin opetus ihmisoikeuksista kuin laajempi asenne- ja taitokasvatus 
(tarkemmin ihmisoikeuskasvatuksen sisällöstä ja painopistealueista ks. luku 
1.3.1). On ristiriitaista huomata, kuinka vähän opiskelijat ihmisoikeuksista 
loppujen lopuksi tietävät ja kuinka outoja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat heille 
olivat. Myös esimerkiksi Euroopan neuvoston suosituksessa (Council of 
Europe Recommendation no. R [85] 7) annetaan tavoitteita ihmisoikeuskas-
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vatukseen. Kyseisen suosituksen tiedollisissa tavoitteissa mainitaan esimer-
kiksi ihmisoikeuksien pääkategoriat, tärkeimmät kansainväliset ihmisoikeus-
julistukset ja sopimukset, tietous epäoikeudenmukaisuuden, epätasa-arvon ja 
syrjinnän eri muodoista sekä ihmisoikeuksien historiaan liittyvät avainihmi-
set, liikkeet ja tapahtumat. (Council of Europe Recommendation no. R [85] 7. 
1985.) Verrattaessa oheista suositusta ja opiskelijahaastatteluja tuli esille, että 
opiskelijoista vain harva osasi mainita kattavasti yleisiä ihmisoikeuksia tai 
ihmisoikeuksiin liittyviä asiakirjoja sen enempää ihmisoikeuksia määriteltä-
essä kuin myöhemmässäkään haastattelussa, jossa kysyin opiskelijoilta muun 
muassa ihmisoikeusasiakirjoista.  

Tutkimustulos on tältä ja monilta muilta osin myös samansuuntainen kuin 
edellä jo esille otetut Unicefin (2007) selvityksen tulokset yläkoululaisten 
ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. Suurin osa (60 %) Unicefin kyselyyn 
vastanneista yläkoululaisista ei tiennyt tai ei osannut sanoa, että lapsilla on 
erityisoikeudet. Kukaan tutkimuksessa mukana olleista koululaisista ei osan-
nut nimetä YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta kysyttäessä avoimella kysy-
myksellä, mihin asiakirjaan lapsen oikeudet on kirjattu. Esimerkiksi vain 56 
% opiskelijoista katsoo pakolaislapsille kuuluvan lain mukaan samat oikeudet 
kuin muillekin lapsille. Kaiken kaikkiaan lapset olivat tutkimuksen mukaan 
omaksuneet ihmisoikeudet heikosti ja heillä oli puutteita ihmisoikeuksiin 
liittyvissä tiedoissa. Opiskelijoista vain 87 % katsoi, että ihmisoikeussopi-
musten mukaan kaikilla ihmisillä on mielipide- ja sananvapaus, 9 % ei tien-
nyt vastausta ja 3 % arvioi, että ei ole. 83 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että 
ihmisoikeussopimusten mukaan jokaisen ihmisen kuuluu saada vapaasti 
valita uskontonsa, 13 % ei osannut sanoa ja 4 % opiskelijoista vastasi kieltä-
västi. (Unicef 2007.) Lapsen oikeuksien tunnettuudessa on puutteita myös 
2009 tehdyn selvityksen mukaan. Selvityksen mukaan vain hieman yli puolet 
suomalaisista oli kuullut puhuttavan lapsen oikeuksien sopimuksesta. Hei-
kointa sopimuksen tunteminen oli nuorten, 15–24-vuotiaiden ja miesten kes-
kuudessa. (Lasten oikeudet -raportti 2009.) Huomionarvoista on, että YK:n 
lapsen oikeuksien sopimus (YK 1989) sisältää tiedottamisvelvoitteen itse 
sopimuksessa. Sopimuksen 42:nnen artiklan mukaan sopimusvaltiot sitoutu-
vat saattamaan sopimuksen periaatteet sekä aikuisten että lasten tietoon (YK 
1989). Tiedottaminen on kuitenkin ollut puutteellista (Selvitys YK:n lapsen 
oikeuksien sopimusta koskevasta tiedottamisesta Suomessa 2004). Näiden 
edellä mainittujen selvitysten (mt. 2004; Unicef 2007; Lasten oikeudet -ra-
portti 2009) ja oman tutkimukseni tulokset kertovat yhdenmukaisesti siitä, 
että ihmisoikeuksiin liittyvää tiedottamista, opetusta ja kasvatusta tarvitaan 
lisää erityisesti kouluihin.  
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Haastattelin tutkimusaineistoa kerätessäni myös yhtä koulussa tuolloin ol-
lutta vaihto-opiskelijaa (H15). Häneen viitattiin haastatteluissa usein jonkin-
laisena menestystarinana, esimerkkinä hyvin sopeutuneesta vaihto-opiskeli-
jasta. Hänen haastattelunsa oli mukana tutkimuksessani antamassa vertai-
lunäkökulmaa, mutta koska hänen taustansa vaihto-opiskelijana oli erilainen 
kuin muiden opiskelijoiden, hän ei ole mukana tekemissäni analyyseissa 
muuten kuin vertailukohdan tarjoajana (ks. liitettä 8). Vaihto-opiskelija toi 
haastattelun useassa kohdassa ihmisoikeuskasvatuksen puutteita esiin suoma-
laisessa lukiossa ja vertaili suomalaista ja oman maansa lukiota kriittiseen 
sävyyn. Vaihto-opiskelijan näkemyksiin voidaan suhtautua kriittisesti ja tul-
kita, että puheessa oli mukana myös oman maan esille nostamista poikkeuk-
sellisen myönteisessä valossa ja halua nähdä eroja ja vastakkaisuutta enem-
män kuin todellisuudessa olisi aihetta. Vaihto-opiskelijan näkemykset olivat 
kuitenkin samansuuntaisia muun aineiston kanssa, mikä lisää osaltaan kum-
mankin aineiston luotettavuutta. Kyseisen haastattelun ja muun aineiston 
perusteella voidaan todeta, että ihmisoikeuskasvatuksen toteutumisessa on 
puutteita ja ihmisoikeuskasvatusta tarvitaan suomalaisessa lukiossa. 

Ihmisoikeuksista kertominen oli opiskelijoille vaikeaa, ja opiskelijoilla oli 
puutteita ihmisoikeuksiin liittyvissä tiedoissa, ei vain ihmisoikeuksia määri-
teltäessä, vaan myös koko haastatteluaineiston perusteella. Kun opiskelijat 
olivat haastattelussa omin sanoin kertoneet ihmisoikeuksista, tarkastelimme 
laajemmin ihmisoikeuksien käsittelyä lukiossa ja lukion ihmisoikeuskasva-
tusta. Keskustelin opiskelijoiden kanssa esimerkiksi siitä, missä ja milloin eri 
ihmisoikeuksia on käsitelty ja millä tavalla, mitä ihmisoikeusasiakirjoja ja 
ihmisoikeusjärjestöjä opiskelijat tuntevat, millaisena he näkevät Suomen 
ihmisoikeustilanteen ja mihin oppiaineisiin ihmisoikeuskasvatus heidän mie-
lestään kuuluu. Muu haastatteluaineisto tuki osaltaan tehtyjä päätelmiä. Tä-
män lisäksi analysoin näitä asioita erikseen. Opiskelijoiden ihmisoikeusasia-
kirjoihin, ihmisoikeusorganisaatioihin ja Suomen ihmisoikeustilanteeseen 
liittyvää tietoutta käsitellään alaluvussa 3.3. Alaluvussa 3.4. tarkastellaan 
opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeuskasvatuksesta. Opettajien ihmisoike-
uskorostusten analyysi toi esiin useita samoja korostuksia kuin opiskelijoiden 
ihmisoikeuskorostusten analyysi, mutta myös eroja. Opettajien ihmisoikeus-
näkemyksiä käsitellään luvussa 4.1. 
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3.3 Opiskelijoiden tietous ihmisoikeusasiakirjoista ja -järjestöistä 
sekä näkökulmia Suomen ihmisoikeustilanteeseen – asiakirjat 
hukassa ja organisaatiot sekaisin 

 
3.3.1 Opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeusasiakirjoista ja -järjestöistä 

Tarkastelen seuraavaksi opiskelijoiden ihmisoikeustietoutta erityisesti suh-
teessa ihmisoikeusasiakirjoihin ja ihmisoikeusjärjestöihin sekä heidän näke-
myksiään Suomen ihmisoikeustilanteesta. Analysoin haastatteluaineistoa 
esimerkiksi seuraavista ihmisoikeuksiin liittyvistä näkökulmista: Miten hyvin 
opiskelijat tuntevat ihmisoikeusasiakirjoja? Ottavatko he spontaanisti esille 
jonkun ihmisoikeusasiakirjan haastattelussa? Mitä ihmisoikeusasiakirjoja he 
kysyttäessä osaavat mainita? Ovatko tietyt ihmisoikeuksiin liittyvät nimeltä 
mainitut asiakirjat heille tuttuja? Mainitsevatko opiskelijat spontaanisti jon-
kun ihmisoikeusjärjestön? Mitä ihmisoikeuksiin liittyviä järjestöjä opiskelijat 
osaavat nimetä? Ovatko tietyt ihmisoikeuksiin liittyvät kansalliset tai kan-
sainväliset järjestöt opiskelijoille tuttuja? Millaisia näkökulmia opiskelijat 
esittävät Suomen ihmisoikeustilanteeseen liittyen? Ihmisoikeusjärjestöjen ja 
Suomen ihmisoikeustilanteen tarkastelu painottui lukion loppuvaiheessa 
olevien opiskelijoiden haastatteluissa. Näiden teemojen käsittely oli muuta 
aineistoa tarkentavana mukana, mutta koska käsittely rajoittui vain osaan 
haastatteluista ja painottui lukion loppuvaiheessa oleviin, johtopäätökset ovat 
vain suuntaa-antavia. Tässä tulee esille myös teemahaastattelun luonne tut-
kimusmenetelmänä. Kaikkia tarkentavia kysymyksiä, kuten kysymystä Suo-
men ihmisoikeustilanteesta, ei kysytty samalla tavoin kaikilta opiskelijoilta, 
vaikka kaikki perusteemat haastattelussa olivatkin samoja. Pääkysymykset, 
esimerkiksi ihmisoikeuksien määrittely, olivat luonnollisesti jokaisen opiske-
lijan haastattelussa mukana.  

Opiskelijoiden ihmisoikeustiedon tarkastelussa on otettava huomioon 
myös se, että tietous ei ole välttämättä lukioajalta tai lukiosta peräisin, vaan 
se voi olla ja usein onkin muualta tai jo aikaisemmassa koulutuksen vaihees-
sa omaksuttua tietoa. Moni sanoikin, että tieto on peräisin osaksi tai koko-
naan yläasteajalta, mediasta tai kotoa. Eri tiedon lähteitä on myös vaikea aina 
erottaa toisistaan. Tämän takia kartoitin haastattelussa erikseen myös sitä, 
mitä juuri lukiossa on eri ihmisoikeuksista kerrottu ja missä oppiaineissa 
ihmisoikeuksia on käsitelty. Toisaalta opiskelijat eivät välttämättä pysty 
luotettavasti arvioimaan mistä heidän tietonsa on kulloinkin peräisin. Seuraa-
vassa opiskelijoiden ihmisoikeusasiakirjoihin ja ihmisoikeusjärjestöihin liit-
tyvää tietoutta käsitellään erittelemättä sen lähteitä, sillä tarkoituksena on 
kokonaiskuvan saaminen siitä, mitä tutkimuksen kohteena olevat lukiolaiset 
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tiesivät ihmisoikeusasiakirjoista ja ihmisoikeusorganisaatioista. Tutkimuksen 
laajemman fokuksen vuoksi tarkempi asiakirja- ja organisaatiotietouden 
selvittäminen ei ollut tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista.  

Opiskelijat eivät tunteneet hyvin sen enempää ihmisoikeusasiakirjoja kuin 
ihmisoikeuksiin liittyviä järjestöjä. Opiskelijoilla oli myös jonkun verran 
väärinymmärryksiä eri järjestöjen rooleista ja keskinäisistä suhteista. Useat 
opiskelijat eivät osanneet mainita yhtäkään ihmisoikeuksiin liittyvää asiakir-
jaa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (YK 1948) oli opiske-
lijoille selvästi tutuin ihmisoikeusasiakirja, mutta yllättävästi sekään ei kuu-
lunut jokaisen opiskelijan perustietoihin. Vain osa opiskelijoista osasi mainita 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen asiakirjoista kysyttäes-
sä tai jo aikaisemmassa haastattelun kohdassa ihmisoikeuksia määriteltäessä 
(H12, H18, H40–42, H46). Moni opiskelija ei muistanut kysyttäessäkään 
ihmisoikeusjulistusta eikä tiennyt tällaisen asiakirjan olemassaolosta (H2, 
H10–11, H14, H16–17, H20, H39, H43, H45). Toisaalta moni opiskelija 
sanoi muistavansa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 
kysyessäni sitä erikseen (H1, H3, H5–9, H13, H40–41, H43–44). Tällöin 
kyse saattoi kuitenkin olla myös siitä, että kysyttäessä muistaako haastatelta-
va tietyn asian, vastaajalla saattaa olla kiusaus sanoa muistavansa, vaikka ei 
oikeasti muistaisikaan. Esimerkiksi kysyttäessä tarkemmin kyseisen julistuk-
sen luonteesta, sisällöstä tai syntymäajankohdasta, opiskelija ei välttämättä 
osannut sanoa mitään. Opiskelijan tietous julistuksesta oli hyvin vähäinen tai 
sitä ei ollut lainkaan. 

”T: – – tullu mieleen joku ihmisoikeuksiin liittyvä julistus tai asiakirja?  
O: Ei mulle kyllä niinku.  
T: Sitte kysyn ihan esimerkinomaisesti, onko koulussa puhuttu tai ootko kuullu 
esimerkiks YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta?  
O: On puhuttu juu. 
T: Joo. Muistatko minkälainen julistus ja koska syntynyt?  
O: [naurahdus] Ei mitään muistikuvaa, millon ja mitä, minkä takia se niinkun sit-
ten loppujen lopuks tuli, mutta on niinku tuttu nimi.  
T: Joo. Käsitteenä tuttu? 
O: Joo.” (H43) 

”T: Onks sulle esimerkiks tämmönen asiakirja tuttu kun YK:n ihmisoikeuksien ju-
listus? 
O: No kuullu oon monesti [naurahdus], mutta se että mitä mää siitä oon ymmärtä-
ny niin se ny viä voi olla aika hataralla [naurahdus] pohjalla. 
T: Joo. Muistatko yhtään, et mihin aikaan tämmönen julistus sijottuu, eli millon 
on tehty? 
O: En osaa sanoo.” (H8) 
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Muutama opiskelija muisti YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julis-
tuksen lisäksi tai pelkästään jonkun muun ihmisoikeuksiin liittyvän asiakirjan 
tai sitten jonkun muun asiakirjan, jonka he itse liittivät ihmisoikeuksiin, mut-
ta joka ei kuulu varsinaisesti ihmisoikeusasiakirjoihin. (H2, H14, H19–20, 
H41, H44–45). Esimerkiksi ”lukiolaisten julistus” ja ”Kommunistinen mani-
festi” tulivat mainituiksi ihmisoikeusasiakirjojen yhteydessä.  

”T: Onko ollu puhetta ihmisoikeuksiin liittyen mistään julistuksesta tai asiakirjas-
ta tai tunnetko yhtään?  
O: Mmm, nää YK: n ihmisoikeuden ... niitä katottiin vähäsen ja ... Mitä ne nyt on, 
suomalaisten perusoikeudet ja ja, tua näkyy toi lukiolaisjulistus toi suomen lukio-
laisliiton niin siä on lukiolaisille tämmösiä.” (H41) 

 ”T: Entäs sitte tota niin, muistatko yhtään tämmöstä ihmisoikeuksiin liittyvää ju-
listusta tai asiakirjaa? 
O: ... Kommunistinen manifesti.” (H20) 

 
Kukaan opiskelijoista ei ottanut itse esiin lasten oikeuksia, lapsen oikeuksien 
julistusta (YK 1959) tai lapsen oikeuksien sopimusta (YK 1989). Vain pari 
opiskelijaa muisti erikseen kysyttäessä lapsen oikeuksien julistuksen tai so-
pimuksen. Jotkut opiskelijat eivät kysyttäessäkään tienneet lasten oikeuksien 
julistuksesta tai lapsen oikeuksien sopimuksen olemassaolosta (ks. esim. 
H39, H46). Yleensäkin lasten oikeudet olivat melko tuntemattomia opiskeli-
joille. Tämä huomio on tullut esiin myös aikaisemmin (Unicef 2007; Lasten 
oikeudet -raportti 2009). Lapsen oikeuksia ei tunneta, vaikka Suomen vuonna 
1991 ratifioimaan lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyy tiedottamisvelvoi-
te (YK 1989, 42. artikla). Tiedottamisvelvoite ei ole kuitenkaan tutkimusten 
perusteella toteutunut. Tulevaisuuden haasteena onkin saada jo vuonna 1991 
ratifioidun sopimuksen tiedottamisvelvoite toteutumaan (ks. myös Selvitys 
YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimusta koskevasta tiedotuksesta Suomessa 
2004).  

Kysyttäessä ihmisoikeuksiin liittyvistä järjestöistä tai organisaatioista, 
opiskelijat osasivat usein nimetä yhden tai kaksi hyväntekeväisyysjärjestöä, 
mutta varsinaiset ihmisoikeuksiin keskittyvät järjestöt olivat opiskelijoille 
selvästi vieraampia. Moni opiskelija ei osannut nimetä yhtään ihmisoikeus-
järjestöä. Muutama opiskelija osasi mainita Yhdistyneet kansakunnat (YK) 
tai Amnesty Internationalin. Kun keskustelun edetessä itse mainitsin ihmisoi-
keuksiin liittyvän järjestön, moni opiskelija sanoi kuullensa tämän nimen 
joskus. Muutama opiskelija ei tosin kysyttäessäkään tiennyt Amnesty Inter-
nationalin olemassaolosta (ks. esim. H19, H41).  

”T: Onko sulle esimerkiks Amnesty tuttu? 



114 Mia Matilainen 

 

O: Ei, ei. 
T: Järjestö, Amnesty International? 
O: Ei.  
T: Joo. 
O: Mikä se on?” (H41) 

”T: Onko tämmönen järjestö sulle tuttu kun Amnesty International? 
O: Eei. 
T: Ootko kuullut nimen koskaan tai? 
O: En mä varmaan oo, ainakaan ei oo jäänyt mieleen. 
T: Joo. Eli se … sillon ei varmaan myöskään koulussa oo käsitelty? 
O: Niin, ei.” (H19) 

 
Jotkut sanoivat kysyttäessä kuulleensa Amnesty International -järjestön ni-
men, mutta eivät tienneet, minkälainen järjestö on kyseessä ja mitä se tekee 
tai kertoivat sen toiminnan olevan jotakin muuta kuin mitä Amnesty Interna-
tional todellisuudessa tekee (H20, H40, H43, H45).  

”T: Tunnetko jotain ihmisoikeusjärjestöä? Tiedätkö jonkin ihmisoikeuksiin liitty-
vän järjestön? 
O: En taida tietää. 
T: Joo. Onko sulle tuttu esimerkiks semmonen kun Amnesty? 
O: Joo. 
T: Joo. Osaatko sanoa, mitä työtä se tekee tai mihin liittyy? 
O: Mmm, en ehkä. 
T: Joo. 
O: Tarkemmin. 
T: Onko siitä ollut koulussa puhetta, muistatko? 
O: Ei.” (H40) 

 
Amnesty Internationalin sanottiin olevan esimerkiksi luonnonsuojeluun, 
sodan vastaisuuteen tai köyhiin lapsiin keskittyvä järjestö (H20, H43, H45). 
Ihmisoikeusjärjestöjä käsittelevät sitaatit ovat suurimmaksi osaksi opiskeli-
joilta, jotka olivat lukio-opintojen loppuvaiheessa, kolmannella tai neljännel-
lä vuositasolla. Käsittelin haastatteluissa ihmisoikeusorganisaatioita enem-
män niiden opiskelijoiden kanssa, joiden lukiokurssit olivat suurimmaksi 
osaksi suoritettuja, jolloin tiedon puute ei johtunut siitä, että kyseiset lukio-
kurssit olisivat olleet vielä edessäpäin. Kysyttäessä tarkemmin ihmisoikeus-
organisaatioista esiin tuli tietojen vähyys ja hataruus, jonkin verran myös 
väärät tiedot. Esimerkiksi Yhdistyneistä kansakunnista (YK) omin sanoin 
kertominen oli hankalaa myös niille opiskelijoille, jotka olivat käyneet suu-
rimman osan lukiokursseista.  
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”T: Osaatko omin sanoin kertoa, et mikä YK on ja mitä se tekee, tämmönen tiivis-
telmä, et joku, joka ei olis koskaan kuullut järjestöstä niin kysyis sulta, että mikä 
se YK on ja mitä se tekee? 
O: Apua, en mää kyllä osaa selittää, en osaa.” (H39) 

 
Euroopan unioni (EU) koettiin joissakin haastatteluissa tutumpana organisaa-
tiona kuin YK, ja nämä organisaatiot myös sekoitettiin toisiinsa helposti (ks. 
esim. H2, H41). 

”T: Onks sit lukiossa puhuttu enemmän EU:sta kun YK:sta? 
O: Kyllä [painokkaasti]. Joo. Ehkä menee sekasin tai sillee niinku.  
T: Joo. 
O: Voi niinku ajatella, että se olis sama juttu periaatteessa, että. Jotenkin ehkä on 
semmonen kuva, että YK sisältyis EU:hun tai sillee, että.” (H41)  

”T: Onks sulle esimerkiks YK:n tämmönen ihmisoikeuksien julistus tuttu?  
O: No [naurahdus] me ollaan itseasias käytyki tuolla YK:n talossa. Ei Y ... ku se 
oli EU:n talo, mää sekotan nytte (naurahdus). Ei oo. Ei oo. 
T: Joo. 
O: Mitenkään.” (H2) 

 
Opiskelijat eivät yleensä osanneet nimetä yhtään YK:n alajärjestöä. Kysyttä-
essä YK:n alajärjestöistä tutuin järjestö opiskelijoille oli Unicef50 (ks. esim. 
H42–43). Pari opiskelijaa mainitsi tämän järjestön oma-aloitteisestikin. YK:n 
alajärjestöiksi ehdotettiin silloin tällöin järjestöjä, jotka eivät ole YK:n alajär-
jestöjä tai toimi YK:n alaisina, esimerkiksi Punaista Ristiä51 (H41–42, H44). 

”T: Muistatko YK:ssa jotakin tämmösiä alajärjestöjä, pienempiä järjestöjä? 
O: No Punanen risti ainakin eiks se kuulu siihen ja ... Mitähän niitä kaikkia muita 
on? No Punainen risti ainakin. 
T: Ja tota onks sit jotain muita siellä YK:n sisällä ... kirjainyhdistelmiä mistä oisit 
kuullu? 
O: On varmaan, mutta nyt en kyllä muista yhtään.” (H42) 

 
                                                             
 

50 Unicef, eli Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto, on kansainvälinen lasten oikeuksien 
puolesta toimiva Yhdistyneiden kansakuntien alajärjestö. Unicef keskittyy työssään erityi-
sesti lastensuojeluun ja lasten olojen parantamiseen, peruskoulutukseen, sukupuolten väli-
seen tasa-arvoon, HIV/AIDS -työhön ja lasten oikeuksiin ja työn perustana on YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus (YK 1989). (Vass 2007, 124.) 

51 Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liike on yleismaailmallinen ja se 
pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä, erityisesti suurimmassa hädässä olevien, riippu-
matta kansallisuudesta, uskonnosta, ”rodusta”, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnalli-
sesta asemasta. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa ja edistää ihmis-
ten välistä ymmärrystä, ystävyyttä ja rauhaa. (Ks. esim. Hytönen 2002, 10–33.) 
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YK:n rooli esimerkiksi rauhanturvaamisessa tuli esiin joissakin haastatteluis-
sa (ks. esim. H43). Mielenkiintoista oli huomata, että opiskelija, joka osasi 
kertoa YK:sta muihin opiskelijoihin verrattuna suhteellisen paljon, valitteli 
eniten omien tietojen vähäisyyttä ja korosti lisätiedon tarvetta (H45).  

”O: Mut siis mun mielestä justiinsa se mitä voisin sanoo, niin aivan naurettavaa, 
että kuinka vähän jostain tällasista asioista puhutaan lukiossa ku ei oo oikeesti 
siis niinku. Määki tiedän niin paljon paremmin, kun monet lukiolaiset, joka tääki 
on aivan säälittävää niinku että mä en tiä tota enempää, mää en muista jäsenmai-
ta -tyyliin. Mun mielestä on niinku, mun mielestä on todella ärsyttävää, että luki-
ossa ei justiinsa käydä jotain, siis kaikki ei ees tiiä.” (H45)  

 
Tein samantyyppisen huomion haastatteluaineistosta suhteessa ihmisoikeus-
kasvatuksen sopivaan määrään. Usein ne opiskelijat, jotka tiesivät ihmisoike-
uksista muihin opiskelijoihin verrattuna enemmän, olivat niitä, jotka myös 
näkivät ihmisoikeuskasvatuksen määrän lisäämisen tarpeellisena. Asiasta 
kiinnostuneet opiskelijat kokivat tarvitsevansa lisätietoa enemmän kuin muut. 
He tietyllä tavalla tiedostivat oman tietonsa puutteet paremmin. Vanha viisa-
us siitä, että mitä enemmän tietää, sen paremmin tietää, miten vähän tietää, 
voidaan nähdä toteutuvan myös tämän haastatteluaineiston perusteella. Kiin-
nostus asiaan sai opiskelijan huomaamaan oman tietonsa puutteet paremmin. 

Opiskelijoiden tietous ihmisoikeusasiakirjoista ja ihmisoikeusorganisaati-
oista oli yleensä ottaen monin tavoin puutteellista ja toi osaltaan esiin ihmis-
oikeuskasvatuksen tarpeellisuuden. Edelliseen liittyen on kuitenkin huomioi-
tava tämän tutkimuksen painopiste, jonka puitteissa ei ollut mahdollista tutkia 
opiskelijoiden haastatteluja tarkemmin juuri tästä ihmisoikeusasiakirja- tai 
organisaationäkökulmasta. Laadullisen haastattelututkimuksen luonne on 
myös huomioitava tehtäessä johtopäätöksiä opiskelijoiden tietotasosta. Opis-
kelijat olivat haastatteluaikana lukion eri vaiheissa mahdollisimman moni-
puolisen kuvan saamiseksi ja jotta lukion eri vaiheiden ihmisoikeuskasvatuk-
seen liittyvät asiat tulisivat esille. Mikäli haastateltavat olisivat olleet kaikki 
samassa lukion päättymisvaiheessa, he eivät olisi pystyneet niin hyvin eritte-
lemään eri lukiokurssien ja vaiheiden ihmisoikeuskasvatuselementtejä. Tieto-
tasosta puhumiseen liittyen tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että haastattelujen 
perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä mikä tietotaso kaikkien haastatel-
tujen kohdalla on lukion päätyttyä. Toisaalta, kuten edellä on todettu, opiske-
lijan vuositasolla ei näyttänyt olevan erottelevaa vaikutusta ihmisoikeusnä-
kemyksiin tai -tietouteen.  
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3.3.2 Opiskelijoiden näkemyksiä Suomen ihmisoikeustilanteesta 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimusaineistoni valossa opiskelijoiden näkemyk-
siä Suomen ihmisoikeustilanteesta. Opiskelijat näkivät Suomen ihmisoikeus-
tilanteen hyvänä, joskus jopa täysin ongelmattomana (ks. esim. H12, H40, 
H42–43, H46). 

”T: Onko Suomessa ihmisoikeusongelmia tai ihmisoikeusloukkauksia? 
O: No, mmm, ei ehkä siinä määrin, mitä niitä voi olla niinku kaikista pahimmil-
laan, että hyvin pieniä saattaa, enkä mää oikein tiä, voiko niitä kutsua niinku ees 
ihmisoikeusloukkauksiks.” (H43) 

”T: Mikä sun mielestä on ihmisoikeustilanne Suomessa, onks Suomessa ihmisoi-
keusloukkauksia? 
O: Mun mielestä se on ihan hyvä tilanne, että tietenkin, jos rasismi lasketaan sii-
hen niin sitä nyt tietenki esiintyy jonkin verran, mutta en mää nää sitä tai no en 
tiijä, et onks se suuri ongelma sitten, ei niin suuri. Tuota ohan se ongelma, mutta 
mää en tiijä tällä hetkellä, että kuinka paljon sitä esiintyy. 
T: Niin. Joo. Entäs sitten tota muistatko Suomesta jonkun ihmisoikeusloukkauksen 
nyt tai aikasempina vuosina? 
O: Ei tuu mieleen.” (H46) 

 
Opiskelijoiden puheessa ihmisoikeusasiat ja erityisesti ihmisoikeusongelmat 
ja -loukkaukset liittyivät yleensä jonnekin muualle kuin Suomeen. Opiskeli-
joiden oli yleensä vaikea muistaa tai nimetä yhtään ihmisoikeusloukkausta 
Suomesta. Opiskelijoiden mukaan koulussa ei ollut yleensäkään paljon käsi-
telty ihmisoikeusloukkauksia. He osasivat kuitenkin yleensä kysyttäessä 
mainita jonkun esimerkin ihmisoikeusloukkauksesta.  

”T: Tuleeks sulle mieleen mitään ihmisoikeusloukkausta Suomesta nyt tai sit jo-
nain aikasempina vuosikymmeninä? 
O: Mmm ... mmm, no, ei mulle oikeeestaan semmosta niinku, tietysti semmonen tu-
lee niinku ... niinku se, että venäläisten niinku suomalaisten sortokausien aikana 
tapahtuneet teot, niin ne nyt on aika rajusti loukannu, mutta niinku ei nykypäivänä 
oikeen enää ku ollaan itsenäisiä. T ai just tommoset niinku suomalaisten ja ulko-
maalaisten välillä käydyt jotkut katutappelut niin ... kyllä niissä on molemmissa 
vikaa siinä, että en mä usko et ne niinku mitenkään hirveesti loukkaa sitte.” (H43) 

”T: Minkälaisena sä pidät Suomen ihmisoikeustilanteen, onko Suomessa ihmisoi-
keusloukkauksia tai onko ollut? 
O: No onhan niitä tietysti ollut joka maalla on niinku ollut. Joskus mitä mää nyt 
keksisin Suomen ihmisoikeusloukkauksia, ettei se mee ihan äärettömän kauaks. 
Nykyäänhän nyt Suomessa aika hyvin on tosiaan asiat kyllä mun mielestä tai siis 
todella hyvin, aivan uskomattoman hyvin, että ei niistä nyt voi puhuakaan, jos jo-
tain pientä murmutusta tulee, mutta murmuttakoot, mutta ohan tota, mitä Suomel-
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la ois ollut sitten, no varmaan sodan aikana oli sitten, kun oli kuolemantuomio 
käytössä vaikka rintamakarkureille. 
T: Joo. 
O: Eikös se näin muistaakseni ollut? Elikkä se nyt on ehkä ihmisoikeus sitten 
loukkaus, pistetään henki pois sen takia ettei susta taisteleen siellä ni kyllä mä nyt 
periaatteessa sen ymmärrän niinkun tästä funktionaalisesta merkityksestä, Että 
pakko siel on niinkun ... Niin en mää tiedä, mutta mun mielestä se toisaalta kyllä, 
tai mun mielestä se on ihmisoikeusloukkaus, joo.” (H45) 

 
Opiskelijat vertasivat joskus Suomen ihmisoikeustilannetta johonkin muuhun 
maahan tai maaryhmään korostaen Suomen hyvää ihmisoikeustilannetta. 
Tällainen vertailu tai vastakohta-asetelma saattoi osaltaan olla vaikuttamassa 
siihen, että Suomen ihmisoikeustilanteeseen ei suhtauduttu kriittisesti tai ei 
muistettu sen enempää historiasta kuin nykypäivästä ihmisoikeuksiin liittyviä 
ongelmia Suomessa. Vertailu liittyy puhetapaan, jota leimasivat ”me-muut” -
asetelma ja ”täällä-jossakin muualla” -asetelma. Toisaalta Suomen ihmisoi-
keustilanteen hyvyyttä korostettiin perustellustikin, onhan Suomi monessa 
suhteessa edelläkävijä ja mallimaa ihmisoikeusasioissa. Ihmisoikeusongelmia 
on kuitenkin myös Suomessa. (Suomen ihmisoikeustilanteesta ks. esim. Am-
nestyn vuosiraportti, Amnesty 2008, 131–132; Valtioneuvoston selonteko 
Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 75–178.)  

”T: Onks täällä hyvin vai huonosti asiat ja rikotaanko täällä ihmisoikeuksia?  
O: Mmm, silleen mulle tulee ihmisoikeuksista aina mieleen niinku, että just niinku 
kehitysmaat, niin tota, että ku siä ny ei, että on nälkä ja tollasta turvattomuutta, 
niin siihen verrattuna meillä menee loistavasti.” (H41) 

 
Haastatteluaineistosta tuli esiin ihmisoikeusasioista puhuttaessa puhetapa, 
jota voisi kuvailla ”Ei kuulu meille, ongelmat muualla” -puhetavaksi, kuiten-
kin niin, että samaan aikaan ihmisoikeudet Suomessa nähtiin itsestäänselvyy-
tenä, niin itsestäänselvinä, että ne eivät itseasiassa liity Suomeen, vaan ”jon-
nekin muualle”. Tämä tuli esiin paitsi kysyttäessä Suomen ihmisoikeustilan-
teesta, myös esimerkiksi opiskelijoiden määritellessä ihmisoikeuksia tai vas-
tatessa kysymykseen ihmisoikeusloukkauksesta ja siihen liittyvistä esimer-
keistä. Puhetavan esiintyminen ei tarkoita sitä, etteivätkö yksittäiset henkilöt 
olisi tuoneet esille myös esimerkkejä ihmisoikeusrikkomuksista Suomessa tai 
korostaneet ihmisoikeuskasvatuksen tärkeyttä, vaan ilmiöllä tarkoitetaan sitä, 
että useissa haastatteluissa tuli esille samat korostukset ja ne liittyivät yhteen 
eri teemoja käsiteltäessä jonkinlaiseksi ”selittäväksi malliksi”. Myös aikai-
semmin suomalaisten suhtautumista ihmisoikeuksiin on luonnehdittu kaksi-
jakoisesti tai esitetty, että suomalaiset näkevät ihmisoikeusongelmat erityises-
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ti muita maita koskevina (ks. esim. Niemi-Kiesiläinen 1990a, i; Scheinin 
1990, 40; Liikanen 1990, 104–105; Höylä 2007, 33; Toivanen 2007, 40; 
Lampinen 2008, 37). Onkin mielenkiintoista huomata tämän asian tulevan 
esiin keskusteltaessa ihmisoikeuksista ja Suomesta useassa yhteydessä, myös 
tässä tutkimusaineistossa.  

 
 

3.4 Opiskelijoiden näkemyksiä lukion ihmisoikeuskasvatuksesta 
– saahan sitä olla, mutta ei liikaa          

 
Opiskelijat liittivät opettajien tavoin ihmisoikeuksien käsittelyn ja ihmisoike-
uskasvatuksen oppiaineista eniten uskontoon, historiaan, ja yhteiskuntaoppiin 
sekä kysyttäessä että spontaanisti. Ainoastaan yksi opiskelija (H11) ei mai-
ninnut näitä oppiaineita ihmisoikeuskasvatukseen liittyvinä. Uskonnon osalta 
tämä poikkeus selittyi sillä, että kyseinen opiskelija oli ainoa elämänkatso-
mustiedon opiskelija aineistossa eikä siis opiskellut uskontoa. Näin ollen 
kukaan uskontoa opiskellut opiskelija ei jättänyt mainitsematta uskontoa 
ihmisoikeuskasvatusta käsiteltäessä.  

”T: Sä mainitsit tän uskonnon, historian, miks just näissä oppiaineissa? 
O: No koska uskonto nyt on aika, tai siis sillain, et just ku siihen tulee kaikki etiik-
ka ja tollanen et se on vähän kuuluu etiikkaan. Ja sitte tota historiassa nyt just ku 
se niin tota, ku on, kerrotaan orjista ja kaikkee, niin on se aika tärkeetä tietää, et 
koska se päätty ja miks se päätty, et sit toisaalta niin se kummiskin on niinku kuu-
luu siihenkin.” (H18) 

”O: No, en mä tiedä ei se, ei se toisaalta sovi, kun sitten joku maantietokin on 
vaan toisaalta sitä maantietoa ja. No on se ehkä vähän kulttuuria, että sitä kautta 
vois ehkä vähän tulla, mutta kyl mää enemmän sanoisin, että niihin kahteen, us-
kontoon ja yhteiskuntaoppiin.” (H19) 

”T: Mihin oppiaineisiin sun mielestä nää ihmisoikeuksien käsittely sitten pitäs liit-
tää tai mihin se susta niinku luontevimmin liittyy? 
O: Mmm ... no mulle tulee mieleen se yhteiskuntaoppi. 
T: Joo. 
O: Et siellä, ja sitten ehkä niinku jossain uskonnossa.” (H39) 

”T: Entäs sit mihin oppiaineisiin sun mielestä ihmisoikeuksien opetus tai käsittely 
pitäs liittää? 
O: Varmaan uskontoon, ja siihen etiikan kurssiin, siinä niitä tuleekin. 
T: Joo. Miksi juuri siihen oppiaineeseen? 
O: Jaa-a, ehkei se kaikkiin sovi, ainakaan mihkään luonnontieteellisiin aineisiin 
se ei sovi eikä äidinkieleen eikä kieliin [naurahdus]. Että kyllä se jää sitten näille 
... uskonto, psykologia, historia, niille.” (H40) 
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Perusteluina kummallakin tutkimusryhmällä, sekä opiskelijoilla että opettajil-
la, ihmisoikeuskasvatuksen liittämisessä juuri näihin oppiaineisiin oli esimer-
kiksi oppiaineiden luonne ja sisältö. Samat oppiaineet tulivat esiin kysyttäes-
sä ”missä oppiaineissa ihmisoikeuksia käsitellään”, ”missä oppiaineissa on 
ihmisoikeuskasvatusta” kuin ”mihin oppiaineesiin ihmisoikeuskasvatus kuu-
luu”. Eroina oppiaineiden välillä tuli esiin se, että varsinkin opiskelijat koros-
tivat, että historian opetuksessa näkökulma on enemmän historiaan liittyvä, 
uskonnon opetuksessa nykypäivään liittyvä (ks. esim. H1–2, H4, H12, H18). 

”O: No historiassa ainakin siin tulee niinku samal se, miten ne on ennen ollu ja 
miten ne on kehittynyt ne jutut ja sit.” (H12)  

”O: Että se vaan käsitellään sitä historian kulkua, et ei oo tarkemmin ikinä taas 
siihen niinku itse asiaan keskitytty. 
T: Niin joo, et se on tää historiapuoli painottunut historian tunnilla?  
O: Niin.” (H2) 

 
Sama edellä esille otettu ero uskonnon ja historian välillä tuli esiin kysyttäes-
sä mihin oppiaineisiin ihmisoikeuskasvatus kuuluu, siinä keskustelussa esiin 
tulevana erona oppiaineiden luonteessa (ks. esim. H1, H4, H18, H46). 

”O: No historiahan olis, mutta siinä enemmän sitte ku puhutaan niinku vaan niistä 
niinku historian niistä oikeuksista mitä sillon oli, niin en mää sitte tiä, olisko se 
niin hyvä, mutta mun mielestä joku uskonto [korostus] ois hyvä, vaikka se nyt … 
vaikkei kaikki oiskaan siitä ihan uskonnonvapaudesta, mutta mun mielestä se ois 
semmonen aine, koska … En mä nyt keksi mitään muuta missä … missä sitä niin-
ku.” (H1) 

”O: No historiassa just noista, et niinkun näkis vähän millasia ne on ne julistukset 
ja niitä mitä siä nyt oli joku jossain se kirjassa se pätkä niin semmosia olis kiva 
käsitellä ja uskonnossa sit vähän syvemmin sitä asiaa, et miten se toimii ja.” (H4) 

 
Historian annin ihmisoikeuskasvatukseen nähtiin olevan tästä näkökulmasta 
myös rajallinen verrattuna esimerkiksi uskonnon opetukseen. Jotkut opiskeli-
jat vertasivat spontaanisti vain historiaa ja uskontoa, jolloin yhteiskuntaoppi 
saattoi tulla nähdyksi osana historian opetusta, ei erillisenä oppiaineena, 
johtuen näiden oppiaineiden läheisestä kytköksestä toisiinsa myös oppiaine-
tasolla. Uskonnonopetus tuli esiin oppiaineena missä erityisesti ihmisarvoon 
tai ihmisyyteen liittyvät kysymykset ovat tai voivat olla esillä ja mihin ihmis-
oikeuskasvatus oppiaineen sisällön puolesta sopii (ks. esim. H3, H5–6, H18, 
H39–40). 
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 ”T: Tosta ihmisen arvosta, sitä tuossa, tai ihmisarvosta, sitä tuossa äsken vähän 
määrittelit niin, onko opetuksessa lukiossa käsitelty ihmisen arvoa, ihmisarvoa, 
oppitunnilla? 
O: No varmaan taas, jos on käsitelty niin varmaan uskonnossa tai siellä. 
T: Joo. 
O: Että ei varmaan muuten.” (H40) 

”T: Opetetaanks sun mielestä koulussa ihmisouikeuksista tai niihin liittyvistä asi-
oista? 
O: No en mä tiä suoranaisesti opetetaanko sitä, mutta kyllä se aina sillai rivien 
väleistä tulee. 
T: Joo. Osaatko sanoo jotain esimerkkejä, millä lailla se on tullu ikään kuin rivien 
välissä? 
O: Noo, jossain uskontotunnilla pohditaan näitä, niinku ehkä aiheesta vähän si-
vuun näitä ihmisyysasioita ja naisen asemaa ja tietyissä uskonnoissa ja tämmösis-
sä näin että, sitte siinä pääsee keskustelu yleensä vähän eteneen et siinä puhutaan 
kaikista näistä ihmisoikeuksista ja muutenkin tämmösestä niinku eriarvosten tasa-
suudesta.” (H5) 

 
Esimerkkinä mainittiin uskonnon etiikkaan liittyvä kurssi, jossa nähtiin ole-
van ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää ainesta ja jonne ihmisoikeuskasvatuk-
seen liittyvän aineksen katsottiin myös erityisesti sopivan. Eettinen kasvatus 
ja ihmisoikeuskasvatus ovat monin tavoin kietoutuneita toisiinsa. Eettinen 
kasvatus on esitetty rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatukseen kuulu-
vana myös esimerkiksi YK:n ihmisoikeus- ja kansainvälisyyskasvatukseen 
liittyvissä kansainvälisissä asiakirjoissa (ks. esim. Unesco 1995a; Savolainen 
2008, 22; ks. eettisestä kasvatuksesta ja sen oikeutuksen problematiikasta 
koulussa ja opettajankoulutuksessa tarkemmin esim. Räsänen 1993; Räsänen 
1998; Kallio 2005). Mikään muu lukion kurssi ei erottunut näin selvästi eri-
tyisesti ihmisoikeuskasvatuksen kannalta tärkeänä ja sopivana kurssina. (Ks. 
esim. H3, H18– 20, H39–40.)  

Joku opiskelija mainitsi kuitenkin myös historian ja yhteiskuntaopin 
(H43) ja toinen opiskelija (H44) maantiedon ihmisarvoa käsittelevinä oppiai-
neina. Näin ihmisarvon käsittely ei rajoittunut pelkästään uskontoon, vaikka 
se haastatteluaineistossa tulikin korostetusti esille. Joku opiskelija mainitsi 
etiikkaan ja ihmisoikeuksiin liittyen myös filosofian valinnaiskurssin, jossa 
käsitellään etiikkaa (H14). Näin ollen etiikka sekä uskonnossa että filosofias-
sa tuli esille ihmisoikeuskasvatukseen erityisesti liittyvänä asiana. Eräs opis-
kelija mainitsi myös filosofian ja psykologian oppiaineina, joissa on käsitelty 
ihmisarvoa (H42). On otettava huomioon, että näitä oppiaineita opettaa usein 
sama opettaja, samoin kuin historiaa ja yhteiskuntaoppia opettaa usein sama 
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opettaja. Tällöin oppiaineet voivat joskus myös sekoittua opiskelijan muista-
essa vain opettajan, jonka kanssa hän on tiettyjä asioita käsitellyt. 

Uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi korostuivat selkeästi muita enem-
män, mutta tämän lisäksi mainittiin useita muitakin oppiaineita, joissa ihmis-
oikeuksia voitaisiin käsitellä tai joissa niitä joskus on käsitelty tai sivuttu (ks. 
esim. H1, H9, H12–14, H16–20, H42–46). Tällaisia oppiaineita olivat esi-
merkiksi filosofia, maantieto, psykologia, äidinkieli ja englanti. Oppilaat 
toivat esiin, että esimerkiksi kielten tekstitehtävissä voitaisiin käyttää enem-
mänkin ihmisoikeuksiin liittyvää aineistoa, jolloin samalla kertaa opiskeltai-
siin sekä kieltä että tutustuttaisiin paremmin ihmisoikeuksiin. Haastatteluai-
neistossa ei ollut kuin yksi elämänkatsomustiedon opiskelija, mikä osaltaan 
selittänee sitä, minkä takia elämänkatsomustieto ei oppiaineena tullut haastat-
teluaineistossa selkeämmin esiin. Tämä opiskelija mainitsi elämänkatsomus-
tiedon yhtenä oppiaineena, jossa on ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä asioita 
ja jonne ihmisoikeuskasvatus sopii, mutta opiskelija ei korostanut elämänkat-
somustietoa mitenkään erityisenä ihmisoikeuskasvatuksen oppiaineena. Opet-
tajien haastatteluaineistoa käsiteltäessä (alaluku 4.2.2) tuli esiin, että jotkut 
opettajat mainitsivat myös elämänkatsomustiedon yhtenä ihmisoikeuskasva-
tukseen liittyvänä tai sopivana oppiaineena.  

Useat opiskelijat mainitsivat, että ihmisoikeuskasvatus ei kuulu kaikkiin 
oppiaineisiin tai mainitsivat myös oppiaineita, joihin ihmisoikeuskasvatus ei 
kuulu (ks. esim. H14, H16–17, H19–20, H40–42, H44–46). Tällaisia oppiai-
neita, joihin ihmisoikeuskasvatuksen ei katsottu kuuluvan, olivat erityisesti 
matematiikka, fysiikka ja kemia. Osa opiskelijoista tosin tarkensi, kysyttäessä 
tai ilman, että ihmisoikeuskasvatus kuuluu kaikkeen opetukseen siinä mieles-
sä, että kaikkien ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa kaikessa opetuksessa. Ma-
tematiikka mainittiin usein ”vitsikkäästi” esimerkkinä oppiaineesta, jonka 
sisältöön ihmisoikeudet eivät ainakaan kuulu. Myös fysiikka ja kemia tulivat 
joskus mainituiksi tässä yhteydessä.  

”T: Onks sit jotain semmosia oppiaineita, mistä sä sanoisit, et näihin ihmisoike-
usasiat ei kuulu? 
O: Mmmm, no matematiikka silleen, ku ei siä ny muutakaan ku lukuja, mutta tota 
T: Joo.  
O: Mmm, kyllä joku biologia, niin kyllä sielläkin toisaalta vois olla, että sitten 
taas mää en kyllä näkis kemiassa ja fysiikassa silleen, että.” (H41) 

”T: Onks sit joku semmonen aine, mikä sun mielestä on semmonen, että tähän ai-
neeseen se ei ainakaan kuulu?  
O: No varmaan [naurahdus] just ehkä joku matematiikka ja semmonen, niin ei se 
ehkä siihen.” (H42) 
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”T: Pitäiskö sun mielestä ihmisoikeuksista puhua just jossain tietyssä oppiainees-
sa tai tietyissä oppiaineissa vai sitte ihan minkä tahansa oppiaineen tunnilla luki-
ossa? 
O: No ei ny varmaan matematiikassa voi puhuu mistään semmosista.” (H44) 

 
Jotkut opiskelijat tekivät jaon luonnontieteellisten ja muiden oppiaineiden 
välille korostaen, että ihmisoikeusasiat eivät kuulu luonnontieteisiin. Biologia 
oli kuitenkin oppiaine, jonka suhteesta ihmisoikeuksien käsittelyyn oli risti-
riitaisia näkemyksiä haastatteluaineistossa. Toiset opiskelijat toivat esiin, että 
ihmisoikeuksia voitaisiin joskus käsitellä myös biologian oppitunnilla (ks 
esim. H41), toiset taas korostivat, että biologiaan ihmisoikeuksien käsittely ei 
kuulu tai niiden käsittely siellä tuntuisi jotenkin ”hassulta” (ks. esim. H16, 
H19).  

”T: Kuuluuko sinun mielestä ihmisoikeuksien opetus erityisesti joihinkin oppiai-
neisiin vai pitäisikö opettaa ikään kun kaikissa saman verran? 
O: Eei, kyllä se ehkä kuuluu enemmän johonkin tyyliin yhteiskuntatietoo tai, yh-
teiskuntaoppiin tai johonkin uskontoon tai ... jotenkin, mutta kyllä se tuntuu aika 
hassulta, jos jossain niinku, toisaalta jossain biologiassa käsiteltäis.” (H19) 

 
Hajanaiset yksittäiset maininnat ihmisoikeuksien käsittelystä tietyissä oppiai-
neissa toivat esiin tilannekohtaisia ja opettajakohtaisia tekijöitä. Ihmisoikeus-
kasvatusta voidaan liittää mihin tahansa oppiaineeseen ja opettajan persoo-
nalla on suuri vaikutus siihen, missä määrin hän tätä mahdollisuutta hyödyn-
tää ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää velvoitetta noudattaa.  

Haastattelun yhdessä osassa kysyin yksittäisten ihmisoikeuksien kautta 
ihmisoikeuksien käsittelystä lukiossa. Kävin läpi yksittäisiä ihmisoikeuksia 
siitä näkökulmasta, onko niitä käsitelty lukion aikana ja jos on, missä oppiai-
neessa. Analysoidessani aineistoa tämän teeman osalta oppiaineet tulivat 
esiin ja painottuivat samalla tavoin kuin kysyttäessä opiskelijoilta missä op-
piaineissa ihmisoikeuksia käsitellään, missä ihmisoikeuskasvatus toteutuu ja 
missä sen pitäisi toteutua. Uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi tulivat esiin 
korostetusti, mutta tämän lisäksi mainittiin monia muitakin oppiaineita, eri-
tyisesti tämän teeman kohdalla maantieto ja äidinkieli.  

Mikä sitten on opiskelijoiden näkemys ihmisoikeuskasvatuksen määrästä 
lukiossa? Osa opiskelijoista halusi lisää ihmisoikeuskasvatusta lukioon (H1, 
H4–5, H7, H9, H12–14, H17–18, H39, H41–42, H45–46). Jotkut heistä ko-
rostivat nykyisen määrän olevan liian pieni ja kritisoivat nykytilannetta. He 
korostivat, että ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita voisi tai 
pitäisi käsitellä lukiossa enemmän (H4–5, H7, H9, H12–13, H17–18, H39, 
H41, H45). Heidän tietotasonsa ihmisoikeuksista vaihteli, mutta he toivat 
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esiin, että ihmisoikeuksista voisi puhua enemmän koulussa. Jotkut opiskelijat 
korostivat, että ihmisoikeusasiat ovat tärkeitä.  

”T: Mitä sä oot mieltä, tarvittasko koulussa sit enemmän vai vähemmän tämmöstä 
ihmisoikeusasioihin liittyvää opetusta? 
O: Mun mielestä niist olis kyllä ihan hyvä puhua vähä enemmänki, koska kyllä ne 
aika tärkeitä asioita on.” (H4) 

 
Osa opiskelijoista korosti, että ihmisoikeuskasvatusta voisi lisätä vähän, mut-
ta samaan aikaan nämä opiskelijat korostivat myös, että ihmisoikeuskasvatus-
ta ei tarvitse lisätä paljon tai että sitä ei saa kuitenkaan olla liikaa (H1, H14, 
H42, H46). Toiset opiskelijat taas pitivät nykyistä ihmisoikeuskasvatuksen 
vähäistä määrää riittävänä (H2–3, H6, H8, H11, H19, H40). Ihmisoikeuskas-
vatuksen poistamisen puolesta ei puhunut yksikään opiskelija. Yhden opiske-
lijan näkemys kyseisessä haastattelukohdassa vaikutti kuitenkin tässä kohtaa 
ristiriitaiselta (H19):  

”T: Entä sitten tota, onks sun mielestä tätä ihmisoikeuksiin liittyvää opetusta kou-
lussa niinku liian vähän, liian paljon vai sopivasti? 
O: No ei sitä ainakaan liian paljoo oo, mutta en mä nyt tiedä tartteeko sitä oikein 
opettaa sinänsä, että kyllähän sen nyt jokainen ajatteleva ihminen osaa vähän 
päätelläkin sitte ja jos oikeesti haluaa tietää mitä on ne ihmisoikeudet niin voihan 
sitte ettiä ja tollai, että en mää tiä tartteeks sitä ees oikeestaan, et kai se aika so-
pivasti.” (H19) 

 
Tulkitsin haastattelukohdan siitä näkökulmasta, että opiskelijan mukaan ih-
misoikeuksiin liittyvää opetusta ei juurikaan ole ja hän pitää tätä määrää 
sopivana. Näin hän ei erityisesti halunnut vähentää tai poistaa ihmisoikeuk-
siin liittyvää opetusta, mutta toisaalta ei pitänyt opetusta myöskään tarpeelli-
sena.  

Huomionarvoista on, että useat opiskelijat pitivät ihmisoikeuksien opet-
tamisen sen hetkistä määrää, omien lukiokokemusten perusteella arvioituna, 
suunnilleen sopivana tai hyvänä (ks. esim. H1–2, H6, H8, H10–11, H14, 
H19–20, H40, H42–44, H46). Näin siitäkin huolimatta, että opiskelijoiden 
ihmisoikeustietous oli monin tavoin puutteellista (ks. esim. H1–2, H6, H8, 
H10–11, H14, H19, H20, H40, H42–44, H46).  

”T: Onks sulle esimerkiks tämmönen YK:n ihmisoikeuksien julistus niin millään 
tavalla tuttu tai? 
O: Joo, on se nimenä tuttu, mutta en mää tarkalleen tiedä, että mitä siinä on.  
T: Joo. Hyvä. Entäs sitte tota, haluaisitko, että koulussa näistä ihmisoikeusasiois-
ta puhuttas enemmän vai vähemmän, eli mikä sun mielestä se tarve tän tyyppisille 
asioille on? 
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O: No ei mun mielestä ainakaan vähempää tarvis puhua, että ei niistä hirveen 
paljoo kuitenkaan puhuta, mutta… en mää tiä tarviiks niistä sillee enempääkään 
puhua, ainakaan meille mitään ongelmaa ??? oo tullu täällä ???. 
T: Joo. Eli sun mielestä on Suomessa asiat tietyllä lailla niin hyvin että. 
O: Niin. 
T: Ei oo semmosta konkreettista tarvetta sitte. 
O: Joo.” (H6) 

”T: Onks sun mielestä tämmöstä ihmisoikeusasioihin liittyvää opetusta koulussa 
vähän vai paljon vai sopivasti? 
O: No periaatteessa sitä on vähä, mutta kyllä mää oon siitä jo ainakin omasta 
mielestäni ymmärtänyt mistä asiasta on kysymys, että niinku tuntimäärinä tai 
ajallisesti niin sitä on vähän, mutta se ei kuitenkaan mulle oo niin vaikee asia 
ymmärtää, että ettenkö mää sitä niissä opetushetkissä mitä on ollu niin pystyis 
ymmärtään. 
T: Joo. Entäs sitten tota ihmisoikeuksiin liittyen on tällasia julistuksia ja asiakir-
joja tehty, niin onks näistä ollu koulussa puhetta tai sit muualla, eli tunnetko näitä 
julistuksia ja asiakirjoja? 
O: No oon mää niistä kuullu, mutta ei niistä koulussa oo kyllä mun korviin sanaa-
kaan kuulunu niistä ja se niinku sanoin, [naurahdus] asiakirjat oon kuullu et niitä 
on, mut en mää sitten tiedä, mitä ne sis, varsinaisesti sisältää mutta kuultu on.  
T: Joo. Onks sulle esimerkiks tämmönen asiakirja tuttu kun YK:n ihmisoikeuksien 
julistus? 
O: No kuullu oon monesti [naurahdus], mutta se että mitä mää siitä oon ymmärtä-
ny niin se ny viä voi olla aika hataralla [naurahdus] pohjalla. 
T: Joo. Muistatko yhtään, et mihin aikaan tämmönen julistus sijottuu, eli millon 
on tehty? 
O: En osaa sanoo.” (H8) 

”T: Onks sun mielestä sitten ihmisoikeuksista kertominen lukiossa niin tällähetkel-
lä onko ihmisoikeuskasvatusta sopivasti, liian paljon, liian vähän? 
O: Kyllä sitä ehkä sopivasti suunnilleen, vois sitä tietenkin ehkä vähän lisätä siinä 
mielessä, että niitä vois tavallaan ehkä vähän tarkemmin käydä läpi, mutta. Niin. 
Mie en sitä itte niin tärkeenä asiana pidä, että, että pitäis jotakin ku kurssit on 
niin täynnä muutakin aiheita tavallaan, et se pitäs niinkun niitä sitte vähentää, 
koska jostainhan se on pakko vähentää sitte niissä kurssikokonaisuuksissa. Että 
kyllähän niitä niinku käydään läpi ja kyllä ne varmaan kaikille tulee tutuiks, jotka 
historiaa tai kuitenki uskonnostakin jonkun kurssin väkisin käy, niin varmasti kui-
tenki jotain tietää. 
T: Joo. Minkälaisena arvioit oman ihmisoikeustietotasosi tai tämmösen tietämyk-
sesi, onko se hyvä, huono, siltä väliltä? 
O: Se on semmosen perussuomalaisen tasolla.” (H42) 
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Jotkut opiskelijat toivat esiin jonkin kriittisen näkökulman tässä yhteydessä, 
esimerkiksi että ihmisoikeuksia ei ole tarpeen opettaa paljon tai ”liikaa” (ks. 
esim. H1–3, H6, H8, H11, H14, H19, H42, H46), korostivat jo tietävänsä 
asiasta (ks. esim. H8, H19) tai korostivat, että kurssit ovat täynnä jo ennes-
tään muitakin tärkeitä asioita (H14, H42). Näin siitäkin huolimatta, että ih-
misoikeuksiin liittyvät kysymykset saattoivat olla tällaiselle opiskelijalle 
vaikeita ja ihmisoikeustietous niukkaa (ks. esim. H1–3, H8, H11, H14, H19–
20, H40, H42, H46).  

”T: Mihin asioihin sää liität ihmisoikeudet? 
O: No siis just hmm … minkälaisiin asioihin … öö, pahoja kysymyksiä [naurah-
dus].” (H1) 

”T: No mitä sä oot mieltä, pitäiskö koulussa opettaa ihmisoikeuksista enemmän 
vai riittääks, riittääks se, että joskus on ehkä mainittu? 
O: Mmm, no kyllä sitä ehkä vähän vois, mutta emmää tiiä, ei sitä nyt hirveesti kyl-
lä ne nyt sillai hyvä on, että tietää mitä on ihmisoikeudet ja mitä se tarkottaa täl-
lai, mutta ei sitä nyt mun mielestä liikaa tarvi ruveta mitenkää opiskeleen, että se 
on hyvä, että ku kaikki kuitenki niinku tietää, mitä se tarkoittaa tälläi näin, se on 
se, mihin pitäis pyrkiä, mutta ei sen enempää pitäis opiskella mun mielestä sem-
mosta.” (H1) 

 
Opiskelijat pohtivat usein eri asioiden tärkeyttä lukiossa viitaten kokeisiin ja 
ylioppilaskirjoituksiin. Tärkeiksi koettiin ne asiat, joita kysytään kokeissa tai 
ylioppilaskirjoituksissa. Oletetut koe- ja ylioppilaskirjoitusten kysymykset 
määrittävät sitä, mitä on tärkeää opiskella. On ilmeisesti niin, että opiskeli-
joiden mielestä ihmisoikeusasiat eivät ole useinkaan koekysymyksinä. Tämä 
kertoo ehkä jotakin myös koekysymyksistä tai ainakin opiskelijoiden oletuk-
sista koe- ja ylioppilaskysymyksiin liittyen. Asian jatkotutkiminen olisi tär-
keää.  

En kysynyt järjestelmällisesti kaikilta opiskelijoilta ketä he pitävät ihmis-
oikeuskasvattajana lukiossa. Joskus opiskelija otti tämän asian esille. Yksi 
opiskelijoista mainitsi, että erityisesti uskonnonopettaja voisi tietää ihmisoi-
keuksista (H40).  

”O: Mmm, no ei varmaan kaikki tiedä muuta kun yleisellä tasolla jotain mitä sa-
nomalehdistä näkee ja TV:stä. Mutta ehkä sitte joku uskonnonopettaja on enem-
män perillä niistä asioista.” (H40) 

 
Toinen opiskelija toi esiin, että maantiedon opettaja on ihmisoikeusasialla 
(H44). 
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”O: Ainaki nyt tuo maantiedon opettaja aikalailla ihmisoikeusasialla ja näin, mut-
ta en mää sen kummemmin osaa muita luokitella.” (H44) 

 
Joissakin opiskelijahaastatteluissa, samoin kuin joissakin opettajahaastatte-
luissa korostettiin, että ihmisoikeuskasvatuksen ei pidä olla ”saarnaavaa”, 
”julistavaa” tai ”tuputtamista”.  

”T: Mites sitte ihmisoikeuksia ... pitäskö se sun mielestä olla tiedon jakamista vai 
olisko syytä, että se olis myös toimintaa et koulun ... koulun toiminnassa sit vaik-
kapa toimittas ihmisoikeuksien hyväksi tai järjestettäs jotain tempausta tai täm-
möstä? 
O: No ei ainakaan mitään saarnaamista, se niinku menee sillain, et kukaan ei oi-
keesti jaksa kiinnostua asiasta, jos se lähtee sillai, että ... tai vastaavasti hirveenä 
litaniana, että näitä, näitä, näitä ja tätä pitää tehdä ja pakko ja pakko. Mun mie-
lestä se ei saa lähteä minkään pakon kautta.” (H16) 

 
Tässä tulee esille yleisempikin arvokasvatuksen problematiikka. Ihmisoike-
uskasvatus ei ole ihmisoikeuskasvatusta, mikäli siinä ei kunnioiteta jokaista 
ihmistä luoden myös opetus- ja kasvatustilanteet ihmisoikeuksien kulttuuria 
rakentavaksi. (Ihmisoikeuskasvatuksesta ihmisoikeuksien kulttuurin raken-
tamisena ks. esim. YK 1996; Symonides 1998b, 27–29.) Tällöin opetus ei voi 
olla ”tuputtamista”, vaikka siinä ohjataankin tiettyihin ihmisoikeusarvoihin. 
(Arvo- ja eettisen kasvatuksen luonteesta ja problematiikasta tarkemmin ks. 
esim. Räsänen 1993, 1996, 2002a; Kallio 2005.) Tässä luvussa on käsitelty 
opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta. 
Haastatteluaineiston perusteella voidaan päätellä, että ihmisoikeuskasvatuk-
selle YK:n asiakirjoissa asetetut tavoitteet (ks. esim YK 1996; YK 1997) 
eivät täyty riittävällä tavalla, vaikka ihmisoikeudet sinänsä lukiossa toteutu-
vatkin. Opiskelijoiden perustiedoissa ihmisoikeuksista on myös puutteita. 
Seuraavaksi tarkastelen lukion ihmisoikeuskasvatusta ja ihmisoikeuksiin 
liittyviä näkemyksiä opettajien näkökulmasta. 
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4 Opettajien näkemyksiä ihmisoikeuksista ja 

ihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa 
 
Tarkastelen tässä luvussa opettajien näkemyksiä ihmisoikeuksista ja ihmisoi-
keuskasvatuksesta lukiossa. Alaluvussa 4.1 käsittelen opettajien ihmisoikeuk-
siin liittyviä korostuksia ja näkemyksiä. Tämän jälkeen alaluvussa 4.2. ja sen 
alaluvuissa tarkastelen opettajien näkemyksiä lukion ihmisoikeuskasvatuk-
sesta eri näkökulmista. Alaluvussa 4.3. käsittelen ihmisoikeuskasvatusmate-
riaaleja ja niiden käyttöön liittyviä asioita lukiossa.  

 
 

4.1 Opettajien näkemyksiä ihmisoikeuksista – tuttuja ja vaikeita 
samaan aikaan 

 
Tarkastelen tässä alaluvussa opettajien ihmisoikeuksiin liittyviä korostuksia 
ja näkemyksiä. Analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina sa-
malla tavalla kuin edellä tarkemmin esitelty opiskelijoiden ihmisoikeusnä-
kemysten analyysi (alaluku 3.2). Analyysin kohteena oli kustakin opettaja-
haastattelusta se kohta, jossa opettaja ensimmäisen kerran kertoi omin sanoin 
ihmisoikeuksista vastaamalla vuoroon, jossa olin pyytänyt häntä kertomaan 
mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan tai mitä ne ovat. Koko haastatteluaineisto 
oli mukana analyysissa laajempana kontekstina ja vertailumateriaalina, mutta 
varsinainen analyysi käsittelee kyseisessä kohdassa esiintyneitä ilmauksia. 
Analyysin jälkeen vertasin opettajien ihmisoikeuksiin liittyviä korostuksia ja 
syntyneitä teemoitteluja opiskelijoiden ihmisoikeuskorostus ja -näkemys -
analyysin kautta syntyneisiin korostuksiin ja teemoihin. Mikäli korostus tai 
teema oli sisällöllisesti samanlainen kuin opiskelijoiden vastaavanlaisessa 
analyysissa syntynyt korostus tai teema, nimesin sen uudestaan samalla taval-
la kuin opiskelijoiden aineiston analyysin vastaavanlaisen korostuksen tai 
teeman. Esimerkiksi muutin alkuperäisen ”Kaikille samat” -teeman ”Kuuluu 
kaikille” -teemaksi, sillä nämä eri analyyseissa nimetyt teemat olivat saman-
sisältöisiä. Taulukossa 8 esittelen esiintymämääräjärjestyksessä ne korostuk-
set, joista käsin ihmisoikeuksia lähestyttiin. Korostuksista suurin ryhmä 
muodostui kansalaisoikeuksien ja henkilökohtaisten vapauksien esimer-
kinomaisen maininnan ympärille (17 kpl, 11 henkilöä52). Myös yhteys ihmis-
arvon käsitteeseen mainittiin usein (9 kpl/hlöä). Samoin YK ja/tai ihmisoike-

                                                             
 

52 Jatkossa lyhennys ”hlöä”. 
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usasiakirjat (7 kpl/hlöä) mainittiin useammassa kohdassa. Ihmisoikeuksien 
toteutumattomuuteen viitattiin myös. Yksittäisistä ihmisoikeuksista eniten 
mainittiin sananvapaus (7 kpl/hlöä) ja oikeus koulutukseen (5 kpl/hlöä). Poh-
din näiden mainintojen ilmenemistä tutkimusaineistossa myöhemmin tässä 
luvussa.  

 
Taulukko 8. Ihmisoikeuksiin liittyvät korostukset sekä mainintojen ja henkilöiden 
lukumäärät opettajahaastatteluissa 
 

Korostukset Mainintojen  
lukumäärä 

Henkilöiden 
lukumäärä 

Tiettyjen kansalaisoikeuksien  
/henkilökohtaisten vapauksien maininta esimerkkeinä  17 11 

Yhteys ihmisarvon käsitteeseen  9 9 
YK:n ja/tai ihmisoikeusasiakirjojen esille nosto  7 7 
Ihmisoikeuksien toteutumattomuuden näkökulma  7 4 
Koulutusoikeuden maininta esimerkkinä  5 5 
Kriittinen ihmisoikeuskäsitys  4 1 
Kaikilla samat oikeudet / tasa-arvo  4 4 
Oikeus luonnollisten/ perustarpeiden tyydytykseen  4 3 
Ongelmat eivät koske Suomea  3 3 
Sekalaiset ”oikeudet”  4 3 
Ihmisoikeuksien virallisuuden ja lakiin liittymisen 
korostaminen  3 3 

Elämisen oikeus  2 2 
Vapaus/valinnanvapaus  2 2 
Itsemääräämisoikeus  2 2 
Oikeus ihmisarvoiseen elämään kaikilla  2 2 
Ihmisoikeuksien ehdottomuuden idea  2 2 
Ihmisoikeuksien vastavuoroisuuden idea  2 1 
Perusoikeudet  2 2 
Ihmisoikeudet erityisesti ihmisten välisissä suhteissa  2 2 
Ihmisoikeuksien ”jalouden” korostus  2 2 
Ihmisoikeudet valtion/yhteisön ja yksilön suhteen ja 
tähän liittyvien lakien kautta määrittely  1 1 

Globaali etiikka  1 1 
Ei sortoa  1 1 
Ihmisoikeuksien rajaaminen muista asioista  1 1 
Oikeus olla yhteiskunnan jäsen esimerkkinä  1 1 
Turvallisuus esimerkkinä  1 1 
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Lasten oikeudet  1 1 
Tietty ihmisryhmä (vähäosaiset) ihmisoikeuksien 
erityisenä kohteena 1 1 

Ongelmat ei koske kyseistä lukiota 1 1 

Mainintojen lukumäärä tarkoittaa kyseiseen korostukseen liittyvien mainintojen lukumäärää 
aineistossa, henkilöiden lukumäärä taas sitä, kuinka monella eri opettajalla kyseinen korostus 
esiintyi.  
 
Tiivistin edellä taulukossa 8 esitellyt korostukset laajemmiksi teemoiksi eli 
korostusalueiksi (taulukko 9). Nämä puolestaan tiivistyivät hierarkkisesti 
vielä laajemmiksi yläkorostusalueiksi (taulukko 10). Tämän tutkimuksen 
liitteenä 9 olevassa taulukossa tulee esille teemojen muodostuminen yksittäi-
sistä maininnoista lukumäärineen.  

 
Taulukko 9. Opettajien ihmisoikeusnäkemyksiin liittyvät alateemat ja niihin liittyvien 
mainintojen ja henkilöiden lukumäärät 
 

Alateema (korostusalue) Lukumäärä Henkilöiden 
lukumäärä 

Tietyt ihmisoikeudet (maininta) tai laajemmat oikeus-
ryppäät  29 14 

Ihmisoikeuksien luonne kriittisestä tai kokoavasta 
näkökulmasta  13 6 

Ihmisyyteen kuuluvia  11 9 
YK:n ja/tai ihmisoikeusasiakirjojen esille nosto  7 7 
Toteutumattomuuden näkökulma  7 4 
Elämisen vapaus  6 4 
Ongelmat eivät koske meitä -näkökulma  5 4 
Kaikilla samat oikeudet/tasa-arvo  4 4 
Sekalaiset ”oikeudet”  4 3 
Virallisuuden ja lain korostaminen  3 3 
Perusoikeudet  2 2 
Erityisesti ihmisten väliset suhteet  2 2 
”Jalouden” korostus  2 2 

 
Lukumäärä tarkoittaa kyseiseen korostukseen tai korostusalueeseen liittyvien 
mainintojen lukumäärää aineistossa, henkilölukumäärä taas sitä, kuinka mo-
nella eri opettajalla kyseinen korostus esiintyi.  
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Taulukko 10. Opettajien ihmisoikeuskorostuksiin liittyvät yläteemat 
 

Yläteema (korostusalue) 
 

Mainintojen 
lukumäärä 

Henkilöiden 
lukumäärä 

YK:n ihmisoikeusjulistus, tietyt kansainvälisissä asiakir-
joissa mainitut ihmisoikeudet ja tasa-arvon periaate 46 18 

Kriittinen tai kokoava ihmisoikeusnäkemys 13 6 
Ihmisyyteen kuuluminen 11 9 
Toteutumattomuuden näkökulma  7 4 
Ongelmat eivät koske meitä -näkökulma  5 4 
Sekalaiset ”oikeudet” 4 3 
Virallisuuden ja lain korostaminen  3 3 
Perusoikeudet 2 2 
Erityisesti ihmisten väliset suhteet  2 2 
”Jalouden” korostus  2 2 

Mainintojen lukumäärä tarkoittaa kyseiseen teemaan liittyvien mainintojen lukumäärää aineis-
tossa, henkilöiden lukumäärä taas sitä, kuinka monella eri opettajalla kyseinen teema esiintyi.  
 
Suurimpana teemana oli ”YK:n ihmisoikeusjulistus, tietyt kansainvälisissä 
asiakirjoissa mainitut ihmisoikeudet ja tasa-arvon periaate”. Opettajien ih-
misoikeuksiin liittyvät maininnat liittyivät tässä teemassa ihmisoikeusasiakir-
joihin tai niissä mainittuihin spesifeihin ihmisoikeuksiin tai tasa-arvon peri-
aatteeseen. Myös suhteellisen iso teema ”Ihmisyyteen kuuluminen” liittyy 
perinteiseen ihmisoikeusajatteluun. Ihmisoikeuksien toteutumattomuuden 
näkökulma tuli myös esiin tutkimusaineistossa yhtenä suhteellisen suurena 
teemana. Opettajien haastatteluissa tuli esille melko laajana teemana myös 
ihmisoikeuksien tarkastelu kriittisestä tai kokoavasta näkökulmasta. Tämän 
teeman voidaan myös katsoa ilmentävän osittain perinteistä ihmisoikeusajat-
telua kokoavan näkökulman osalta. Toisaalta tähän teemaan liittyvä yhden 
opettajan kriittinen näkemys ihmisoikeuksien länsimaisuudesta voidaan kat-
soa klassista ihmisoikeusajattelua kriittisestä näkökulmasta tarkastelevaksi. 
Tällöinkin se on suhteessa perinteiseen ihmisoikeusajatteluun juuri ottamalla 
siihen kantaa ja näin tuomalla esiin sitä edustavan henkilön tietouden tästä 
perinteisen ihmisoikeusajattelun olemassaolosta. Tätä näkökulmaa edusti 
vain yksi opettaja usealla tähän korostukseen liittyvällä ilmauksella. Kyseisen 
opettajan muu haastattelu toi esiin sen, että hän tuntee ihmisoikeusajattelua, 
johon hän kyseisessä kohdassa suhtautui myös kriittisesti.  

Myös ihmisoikeuksien korostaminen perusoikeuksina tuli esille aineistos-
sani kahdessa ilmauksessa, kahdella opettajalla, muodostaen teeman ”perus-
oikeudet”. Yllättävää oli se, että opettajien ihmisoikeuskorostuksissa oli pal-
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jon myös sellaisia korostuksia, jotka eivät ole suoraan yhteydessä ihmisoike-
usasiakirjoihin. Osa korostuksista oli sellaisia, jotka toivat esiin myös opetta-
jien ihmisoikeustietouteen liittyviä puutteita ja jopa väärinkäsityksiä. Koko-
sin nämä seuraaviksi pieniksi, mutta toisistaan sisällöllisesti erottuviksi tee-
moiksi: ”Ongelmat ei koske meitä” -näkökulma”, ”Sekalaiset ’oikeudet’”, 
”Virallisuuden ja lain korostaminen” ja ”Erityisesti ihmisten väliset suhteet”. 

Näissä teemoissa tuli esille ihmisoikeustiedon ohuus. Ihmisoikeudet liite-
tään perinteisesti ensisijaisesti valtion53 ja kansalaisen suhteeseen (ks. esim. 
Nieminen 1988, 11–23; Scheinin 2002a, 1–14; Scheinin 2002b, 15–19; vrt. 
kuitenkin kollektiivisista oikeuksista esim. Portin 1999, 8–14). Kahden opet-
tajan haastattelussa esiintyi näkemys ihmisoikeuksista erityisesti ihmisten 
välisiin suhteisiin liittyvänä. Tämä on omalla tavallaan tärkeä näkökulma 
ihmisoikeuksiin. Koska kyseisissä kohdissa ei kuitenkaan viitattu tämän 
lisäksi ihmisoikeuksien erityiseen luonteeseen valtion ja kansalaisen suhtees-
sa, ilmaukset toivat samalla esiin ihmisoikeustiedon puutteet. Myös teemaan 
”Ongelmat eivät koske meitä” liittyvien korostusten runsas esiintulo yllätti. 
Toisaalta tällaiseen näkemykseen on viitattu myös aikaisemmissa tutkimuk-
sissa (ks. esim. Höylä 2007, 33; 78; Toivanen 2007, 40). Toivanen (2007) 
korostaa, kuten edellä opiskelijoiden näkemysten käsittelyssä toin esiin, että 
yksi syy siihen, että ihmisoikeuskasvatus on viranomaisten taholta laimin-
lyöty valtion velvollisuus, on se, että Suomessa yleisesti ajatellaan joidenkin 
muiden ”kaukana asuvien” ihmisten tarvitsevan ihmisoikeuskasvatusta, mutta 
ei suomalaisten. Ihmisoikeusongelmat ovat kuitenkin myös meidän ongelmia, 
eivät vain muiden ongelmia. Kuitenkin monilla ihmisoikeuskursseilla Suo-
messa ja monissa ihmisoikeuksiin liittyvissä materiaaleissa ei tuoda riittävästi 
esiin, että vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu myös Suomessa. (Ma. 
40, 42, 103).  

Kahden opettajan ilmaukset toivat esiin aihepiirin outoutta ja ihmisoike-
uksiin laajemminkin liittyvää ”sädekehää”, ihmisoikeuksien jalouden koros-
tamisen muodossa. Kokosin nämä kaksi ilmausta teemaksi: ”Jalouden koros-
tus”. Tämä ihmisoikeuksien jalouden korostaminen on ilmiönä tullut esiin 
myös esimerkiksi Halmeen (2008) väitöstutkimuksessa. Ihmisoikeusdiskurs-
siin on liittynyt myös sen jalouden korostamista ja sitä kautta kritiikitöntä 
suhtautumista ihmisoikeusasioihin ja ihmisoikeuksista puhuviin ihmisiin. 
Halmeen mukaan erityisesti ihmisoikeusasiantuntijat ovat saaneet ”jalon“ 
leiman ja heihin suhtaudutaan usein hyvinkin kritiikittömästi niin sanottuina 
totuuden äänitorvina. (Mt. 2008, 63–66.) 

                                                             
 

53 Valtion sijaan tässä yhteydessä voidaan puhua myös yhteiskunnasta. 
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Opettajat kertoivat ihmisoikeuksista usein tuoden esiin esimerkinomaises-
ti jonkun tai joitakin kansalaisoikeuksiin tai henkilökohtaisiin vapauksiin 
kuuluvia ihmisoikeuksia. Opettajat toivat ihmisoikeuksia määritellessään 
myös esiin ihmisoikeuksien yhteyden ihmisarvon käsitteeseen. Ihmisarvosta 
kertominen ja sen määrittely tutkimushaastatteluissa tapahtui ennen ihmisoi-
keuksista kertomista ja määrittelyä. Ihmisarvon käsitteen esille ottaminen 
ennen ihmisoikeuksien käsitettä saattoi osaltaan vaikuttaa tämän yhteyden 
esille nostamiseen ihmisoikeuksista puhuttaessa. Toisaalta opettajat kuitenkin 
itse toivat esiin tämän yhteyden, eli tutkija ei tuonut esiin näiden käsitteiden 
liittymistä toisiinsa. Opiskelijoiden ja opettajien ihmisoikeusnäkemysten 
analyysissa esiintyi monia yhteisiä piirteitä, mutta myös joitakin selkeitä 
eroja. Yhteisinä piirteinä oli esimerkiksi se, että kummassakin aineistossa 
viitattiin esimerkinomaisesti tiettyihin kansalaisoikeuksiin ja henkilökohtai-
siin vapauksiin ja tuotiin esille ihmisoikeuksien yhteys ihmisarvon käsittee-
seen (opiskelijoiden ihmisoikeuskorostuksista ks. tarkemmin luku 3.2). Ih-
misoikeuksiin liittyviin asiakirjoihin viittasi ihmisoikeuksista kertoessaan 
seitsemän opettajaa. Tässä oli eroa verrattuna opiskelijoiden vastaavaan ai-
neistoon, jossa vain kaksi opiskelijaa viittasi itse spontaanisti ihmisoikeuksiin 
liittyvään asiakirjaan, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen (ks. luku 3). Myös 
ihmisoikeuksien toteutumattomuuden näkökulma esiintyi kummassakin ai-
neistossa. Ihmisoikeuksien toteutumattomuus liitettiin sekä opiskelijoiden 
että opettajien aineistossa kuitenkin pääasiassa muualle kuin Suomeen.  

Sekä opettajien että opiskelijoiden aineistosta muodostuivat teemat, joi-
den korostuksina oli ihmisoikeuksien kuuluminen ihmisyyteen, tasa-arvo, 
elämisen vapaus, perusoikeudet, tietyt ihmisoikeudet, toteutumattomuuden 
näkökulma, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (YK 
1948) mainitut ihmisoikeudet ja sekalaiset ”oikeudet”. Opettajat viittasivat 
eniten seuraaviin ihmisoikeuksiin: sananvapaus (7 kpl/hlöä), oikeus koulu-
tukseen (5 kpl/hlöä) ja uskonnon tai vakaumuksenvapaus (4 kpl/hlöä). Sekä 
opettajat että opiskelijat korostivat yksittäisistä ihmisoikeuksista eniten sa-
nanvapautta. Sananvapaus oli sekä opettajien että opiskelijoiden aineistossa 
selvästi keskeisin yksittäinen ihmisoikeus. Edellä opiskelijoiden ihmisoike-
uksia käsittelevässä luvussa 3.2 tarkastelin sananvapauden keskeisyyttä tut-
kimusaineistossa.  

Yksi opettaja pohti ihmisoikeuksia kriittisesti tuoden esiin erityisesti 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) länsimaisuu-
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den54. Tämä näkökulma erosi selkeästi omaksi näkökulmakseen, ja annoin 
sille nimen ”Kriittinen ihmisoikeuskäsitys” ja muodostin siitä oman teeman, 
vaikka kyseessä olikin vain yksittäisen opettajan kertominen ihmisoikeuksis-
ta (4 kpl, 1 hlöä). Kvalitatiivisessa analyysissa yksittäisenkin henkilön ilma-
ukset voivat muodostaa oman korostuksensa tai teemansa, mikäli ne tuovat 
esiin jonkin uuden näkökulman ilmiöön. Huomionarvoista on mielestäni se, 
että vain yksi opettaja toi ihmisoikeuksista kertoessaan tämän näkökulman 
esiin. Tämä korostus liittyi analyysin kuluessa yhteen toisen korostuksen, 
”Ihmisoikeuksien määrittely jonkin keskeisen ihmisoikeuskriteerin avulla” (8 
kpl, 5 hlöä) muodostaen yhdessä yläteeman ”Ihmisoikeuksien luonne kriitti-
sestä tai kokoavasta näkökulmasta” (13 kpl/6 hlöä). Tällaista teemaa ei muo-
dostunut opiskelijoiden haastatteluaineistosta. Teemalle oli ominaista, että 
ihmisoikeuksia tarkasteltiin laajemmasta, joko kriittisestä tai kokoavasta 
näkökulmasta, ikään kuin ilmiötä analysoiden tai tarkastellen kriittisesti tai 
laajempana kokonaisuutena. Esimerkiksi yksi opettaja toi esiin ihmisoikeuk-
sien liittymisen erityisesti valtion tai yhteisön ja yksilön suhteisiin (H26). 
Toinen opettaja korosti ihmisoikeuksien ehdottomuutta tuomalla esiin, että 
ihmisoikeudet eivät ole ”keskusteltavissa” (H35). Mielestäni tällaisissa ilma-
uksissa näkyy ihmisoikeuksien määrittely jonkin laajemman idean pohjalta; 
se ei ole vain yksittäisten oikeuksien luettelemista. Toisaalta joitakin tähän 
teemaan sisältyviä ilmauksia voidaan tarkastella myös kriittisesti. Esimerkik-
si yhden opettajan esille ottama ”kultainen sääntö”, muodossa ”mitä haluat 
toisten tekevän itselle niin tee se heille, mitä itselleen haluaisi, niin samaa 
täytys haluta toiselle, ja negatiivisesti sama” (H27) ilmentää kyllä monin 
tavoin ihmisoikeusetiikan keskeisiä periaatteita, mutta ei sinällään ole mikään 
ihmisoikeusasiakirjan ihmisoikeus. Näiden kahden asian painopiste on erilai-
nen. Ja kärjistettynä: Mikäli joku haluaisi itseään kidutettavan tietyssä tilan-
teessa, tämä ei oikeuttaisi kenenkään kiduttavan muita.  

Opiskelija-aineistossa esiintynyt ihmisoikeuksien näkeminen suhteellisina 
ei tullut esiin opettajien aineistossa. Opettajien ihmisoikeusmäärittelyissä 
esiintyi myös muita kuin varsinaisia ihmisoikeusjulistusten ihmisoikeuksia, 
kuten edellä teemoja esitellessäni mainitsin. Ihmisoikeuksien käsite ei ollut 
kaikille opettajillekaan selkeä (ks. esim. H28, H34). Ohessa on lainaus opet-
tajan haastattelusta, jossa tämä tulee esille:   

”O: Kyllä kaikilla pitää olla joskus oikeus tehdä virheitä [korostus], koska tota ei 
me olla virheettömiä, että jos se on semmonen aito virhe, ettei tahallinen virhe 

                                                             
 

54 Ihmisoikeuksien ”länsimaisuudesta” ja tämän näkemyksen kritiikistä ks. esim. Symonides 
1998a, 24–28; Morsink 1999, x–35; Pirjola 2004, 21–36; Halme 2008, 18–21. 
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niin se täytys sallia itse kullekin tämmösis isoissa työyhteisöissä, koska aina ta-
pahtuu virheitä. Ja esimerkiks nuoren kohdalla niin virheistähän oppii ja kasvaa 
niin kuin me aikuisetkin vielä kasvamme, mut en mä tiedä sitten, mitä muita oike-
uksia siinä ois tämmösiä hyötyoikeuksia [korostus]. Aina siellä on löydettävissä 
ne, mitkä on ihan hyviä jaloja ne ihmisoikeuden [nauahdus] julistuksesta varmaan 
on nää, nää normit, jotka on allekirjotettava.” (H34) 

 
Ihmisoikeuksiin liittyvät asiakirjat eivät olleet opettajille erityisen tuttuja (vrt. 
asiakirjojen tuttuudesta opiskelijoille luvussa 3.4). Suurin osa opettajista tiesi 
jonkun ihmisoikeuksiin liittyvän asiakirjan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallinen julistus (YK 1948) tunnettiin asiakirjoista parhaiten (H25–27, 
H32–33, H35, H37–38). Vain muutama opettaja toi kysyttäessä esiin jonkun 
lapsen oikeuksiin liittyvän asiakirjan (H25–26, H32) siitäkin huolimatta, että 
lapsen oikeuksien voidaan ajatella olevan tärkeitä erityisesti lasten ja nuorten 
koulutukseen keskittyvässä oppilaitoksessa. Muutama opettaja toi esiin, että 
tietää esimerkiksi YK:n tehneen ihmisoikeuksiin liittyviä asiakirjoja, mutta 
että ne eivät ole erityisen tuttuja tai että he eivät osaa kertoa niistä sen enem-
pää (H21, H24, H28). Jotkut opettajat toivat myös itse esiin vaikeuden määri-
tellä ihmisoikeuksia. Voidaankin todeta, että ihmisoikeuskasvatuksen tehos-
tamiseksi myös opettajien ihmisoikeuksiin liittyvä tietous kaipaa vahvista-
mista. Myös Räsänen (1998, 39) on tuonut kouluvierailujen perusteella esiin 
ihmisoikeusasiakirjojen sisällön ja periaatteiden vierauden opettajille.  

Opettajien haastatteluaineistosta tuli esiin kaksi melko vastakkaista näkö-
kulmaa, ”Nämä ovat näitä tuttuja asioita” -näkökulma ja päinvastainen ”Nä-
mä ovat liian vaikeita asioita” -näkökulma. Myös opettajat korostivat ihmis-
oikeuksien määrittelemisen tai niistä kertomisen vaikeutta. Muualla haastatte-
lussa ihmisoikeuksia taas korostettiin usein vastakkaisesta näkökulmasta 
”itsestään selvyytenä”. Käsitemäärittelyn voidaan ajatella olevan vaikeaa, 
mutta toisaalta voidaan kysyä, miksi ihmisoikeuksista puhutaan itsestäänsel-
vyytenä, jos ne koetaan samaan aikaan oudoiksi tai vaikeiksi määritellä.  

 
 

4.2 Opettajien näkemyksiä lukion ihmisoikeuskasvatuksesta – 
ekstraa ja tärkeää; outoa ja itsestään selvää  

 
Tarkastelen tässä alaluvussa opettajien näkemyksiä lukion ihmisoikeuskasva-
tuksesta. Luku jakaantuu alalukuihin, joissa käsittelen aihetta eri näkökulmis-
ta. Tarkastelen ensin ihmisoikeuskäsitteen outoutta ja toisaalta sen pitämistä 
itsestään selvyytenä (4.2.1), sitten opettajien näkemyksiä siitä, mihin oppiai-
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neisiin ihmisoikeuskasvatus kuuluu (alaluku 4.2.2) ja ketkä ovat lukion ih-
misoikeuskasvattajia (alaluku 4.2.3)  

 
4.2.1 Ihmisoikeuskasvatus on outoa, mutta itsestään selvää 

Ihmisoikeuskasvatus kuuluu Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neu-
voston asiakirjojen perusteella kaikkeen kasvatukseen, koulutusjärjestelmän 
kaikille tasoille (ks. esim. YK 1999). Tämän tutkimuksen perusteella ihmis-
oikeuskasvatus käsitteenä oli kuitenkin jäänyt opettajille vieraaksi ja ihmisoi-
keuskasvatusta ei oltu tiedostettu omaan työhön kuuluvaksi kasvatuksen 
alueeksi. Keskeinen havainto tutkimusaineiston perusteella oli, että ihmisoi-
keuskasvatus oli opettajille melko outo käsite (ks. esim. H21–25, H27, H30–
38). Ihmisoikeuskasvatus-käsite ei ollut kenellekään haastatellulle opettajalle 
erityisen tuttu. 

”T: Onko sulle tällänen termi tuttu ku ihmisoikeuskasvatus, ootko kuullu? 
O: No en suoranaisesti, en oo sellasta sanaa kuullu niinku käytettävän.” (H25) 

”T: Oliks sulle tämmönen käsite kun ihmisoikeuskasvatus sitten tuttu vai? 
O: Ei oo. Ei oo.” (H34) 

 
Muutama opettaja sanoi kuulleensa kyseisen käsitteen joskus aikaisemmin, 
mutta hekin korostivat, että käsite ei ole heille erityisen tuttu. Muutama opet-
taja korosti, että ihmisoikeudet sinänsä ovat tuttuja käsitteenä, samoin kasva-
tus, mutta ei ”ihmisoikeuskasvatus” käsitteenä. Ihmisoikeudet nähtiin opetta-
jan työssä itsestään selvinä lähtökohtina ja opettajat noudattivat spontaanisti 
ihmisoikeuksien periaatteita omassa työssään, osana normaalia opettajan 
etiikkaa. Ihmisoikeuskasvatus jää kuitenkin tällä tavalla toteutettuna ohueksi 
eikä saavuta sille kansainvälisissä YK:n ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä 
asiakirjoissa asetettuja tavoitteita. Esimerkiksi yksi opettajista toi esiin, että 
ihmisoikeusasiat ovat sellaisia asioita, jotka menevät ”toisesta korvasta sisäl-
le ja toisesta ulos” (H21). 

”T: Ootko sä kuullut ihmisoikeuskasvatuksesta aikasemmin niinku jossakin yhtey-
dessä tai onko se käsitteenä tuttu mitenkään? 
O: No vois sanoo mitenkään, mut ei hirveen hyvin kyllä, eli eli se on just sem-
mosia, jota niinkun joka vois sanoo, et menee niinkun toisesta korvasta sisälle ja 
toisesta ulos, et sitä ei pysähdy miettimään. Ja sit on paljo semmosia asioita, jotka 
todella pitäs tietää ja joista puhutaan päivittäin ja luulee tietävänsä, ja sit ku al-
kaa pohtimaan, niin ehän mä tiedäkkään siitä asiasta yhtään mitään.” (H21) 

 
Opettajat näkivät ihmisoikeuskasvatuksen toteutuvan toisaalta kaikessa kas-
vatuksessa, mutta erityisesti ja esimerkiksi tiedollisella tasolla vain tietyissä 
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oppiaineissa. Jotkut opettajat korostivat käsitteen outoudesta puhuttaessa 
myös, että sellaista käsitettä ei ole käytetty sen enempää koulussa, opettajan-
koulutuksessa kuin täydennyskoulutuksessakaan. Näin he toivat esiin, että 
termin outous ei johdu siitä, että he olisivat laiminlyöneet omaa kouluttautu-
mistaan. Jotkut opettajat toivat esiin, että ihmisoikeuskasvatus on käsitteenä 
heille outo, mutta ihmisoikeuksiin liittyviä asioita sinänsä käsitellään heidän 
oppiaineissaan. (Hip, Hmq, Hlb, Hhd, Hdf, Hbg.) 

”T: Entä sitten ihmisoikeuskasvatus, ootko kuullut tämmöstä käsitettä tai termiä? 
O: En oo, siis mää tietysti puhun työni puolesta itse ihmisoikeuskysymyksistä, 
mutta en mää oo tässä koulun puitteissa siihen sillä tavalla, ei, ei.” (Hhd) 

”T: – –  tää ihmisoikeuskasvatus, onko se sulle ennestään tuttu käsite?  
O: No en mä tiedä ihmisoikeuksista puhutaan, mutta en mää tiedä, onko ihmisoi-
keuskasvatus sitte, toi on ehkä vähän uud ... uudempi sitte” (Hbg) 

”T: Onks sulle tuttu tämmönen termi kun ihmisoikeuskasvatus?  
O: Ei oo ollenkaan tuttu, että tavallaan sitähän etiikassa opetetaan siis opetukses-
sa, ihmisoikeudet tulee YK:n ihmisoikeudet tulee opetukseen, – – se on siinä se, ne 
perusperiaatteet, jotka sit kristillisessä etiikassa tulee, niin nehän on, on tota, hy-
vin lähellä just YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja. Tässä mielessä niin voi sanoo, 
että kristillisen etiikan opetus on aika pitkälle ihmisoikeuskasvatusta.” (Hmq) 

 
Opettajat, jotka sanoivat ihmisoikeuskasvatuskäsitteen olevan outo, mutta 
ihmisoikeusasioiden käsittelyn kuuluvan heidän omaan opetukseensa, olivat 
uskonnon, historian, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon tai terveystie-
don opettajia. Opettaja, jolla oli oma henkilökohtainen kiinnostus ihmisoike-
usasioihin, kertoi ihmisoikeuskasvatuskäsitteen olevan itselleen tuttu. Tämä-
kään opettaja ei kuitenkaan nähnyt ihmisoikeuskasvatuksen kuuluvan erityi-
senä kasvatuksen alueena lukio-opetukseen esimerkiksi opetussuunnitelmata-
solla. (Ks. H26; ks. tarkemmin alaluku 4.2.2.) 

Moni opettaja sanoi ihmisoikeuskasvatus-käsitteen olevan outo siitäkin 
huolimatta, että haastattelutilanteessa voidaan ajatella olevan painetta sanoa 
käsitteen olevan tuttu, vaikka se ei sitä olisikaan. Arvioin tästä syystä käsit-
teen tuttuutta opettajalle erikseen huomioiden myös laajemman haastattelu-
kontekstin. Tämän arvion perusteella ihmisoikeuskasvatus-käsite ei kuulunut 
opettajan kasvatuskäsitteistöön, vaikka hän toteuttikin ihmisoikeuskasvatusta 
joillakin tavoilla työssään. Nekin harvat opettajat, jotka sanoivat kuulleensa 
tämän käsitteen, toivat esiin, että se ei ole heille tuttu. Opettajat pystyivät 
myös ilman aikaisempaa tietoakin päättelemään sanamuodosta, että kyseessä 
on ihmisoikeuksiin liittyvä kasvatuksen alue. Missään haastattelussa opettaja 
ei ottanut tätä käsitettä itse esiin puhuessaan koulun eri kasvatusaluekoros-
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tuksista tai asioista, joita kyseinen opettaja itse korostaa omassa työssään. 
Tämä toi esiin sen, että ihmisoikeuskasvatusta ei oltu valittu tietoisesti koros-
tamisen alueeksi. Kyselin opettajilta koulun kasvatuskorostuksia ja opettajan 
omia kasvatuskorostuksia ennen kuin siirryimme haastattelussa ihmisoikeuk-
sien ja ihmisoikeuskasvatuksen käsittelyyn. 

”T: Onko sulle tää ihmisoikeuskasvatuksen käsite tuttu? 
O: … Mmm, siis nyt tarkotat sä jotain ihan tiettyä ... miten mä sen nyt sanosin, 
tämmöstä jotakin tämmöstä tiedollista puolta tai siis semmosta, et nyt mä en ni-
mittäin ihan tarkkaan tiedä, että onko olemassa joku tämmönen ihan siis tämmö-
nen kokonaisuus kun ihmisoikeuskasvatus, en sitte sen sisältöjä oo sillä tavalla tu-
tustunut, että ihmisoikeus kasvatus lähinnä lähtee niinku siitä omasta käsityksestä 
mikä on ihmisoikeus ja ... Ja se että pyrkii sitä niinkun noudattaan omassa elä-
mässä ja omassa toiminnassaan niin ... mut en mää oo semmoseen mihinkään 
ihan niinku tutustunut tämmösenä … käsitteenä.” (H32) 

 
Osa opettajista toi esiin käsitteen olevan melko outo tai ”jollakin tavalla tut-
tu” (ks. esim. H21–22, H26, H29, H33, H36–37), mutta vastauksessa tuli 
kuitenkin esiin, että käsitteen sisältöä ei ollut pohdittu. Vastaukset kuvastivat 
mielestäni usein sitä, että ihmisoikeuskasvatus oli käsitteenä outo, mutta 
ihmisoikeuksien käsite ymmärrettävästi tutumpi. Tässä yhteydessä on koros-
tettava, että tarkasteltaessa ihmisoikeuskasvatus-käsitteen tuttuutta ei oteta 
kantaa siihen, käsittelevätkö opettajat kyseisen käsitteen sisältöalaan kuulu-
viksi katsottuja asioita opetuksessaan. Laajemmassa tarkastelussa tulikin 
esille, että joillekin opettajista kyseinen käsite oli täysin outo, mutta sen sisäl-
töön kuuluvat asiat, esimerkiksi tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, olivat kuitenkin 
opettajalle opetuksessa ja koulun toiminnassa tärkeitä. Toisaalta taas muuta-
ma opettaja sanoi käsitteen olevan jollakin tavalla tuttu, mutta kertoi haastat-
telussa korostavansa opetuksessaan pääosin muita asioita eikä myöskään 
osannut eritellä käsitteen sisältöä sen tarkemmin. Ihmisoikeuskasvatus-
käsitteen outous on tullut esiin myös esimerkiksi tarkasteltaessa nuorten 
parissa toimivien käsityksiä ihmisoikeuskasvatuksen kuulumisesta nuoriso-
työhön (Höylä 2007, 63–64).  

Kansainvälisyyskasvatus-käsite oli tutkimusaineiston perusteella opetta-
jille selvästi tutumpi käsite kuin ihmisoikeuskasvatus. Nämä kaksi käsitettä 
ovat yhteydessä toisiinsa monin tavoin (käsitteiden yhteyksistä ks. tarkemmin 
luku 1.3.3). Opettajat ymmärsivät kansainvälisyyskasvatus-käsitteen kuiten-
kin usein melko kapeasti, lähinnä ystävyyskoulutoimintana. Näiden käsittei-
den pohdinta ja oman työn reflektointi kansainvälisyyskasvatuksen ja ihmis-
oikeuskasvatuksen näkökulmista oli monille opettajille varsin uusi tilanne. 
Tästäkin syystä ihmisoikeuskeskustelu muuttui joskus keskusteluksi yleisistä 
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oikeuksista ja velvollisuuksista. Ihmisoikeuksista puhumisen sijaan haastatel-
tava saattoikin alkaa pohtia yleisemmällä tasolla oikeuksia ja velvollisuuksia. 
Seuraava esimerkki on opettajahaastattelusta:  

”T: Ootko omassa opetustyössäsi tai sitten opetustyön ulkopuolella täs yleisessä 
koulun toiminnassa niin puhunu ihmisoikeuksista tai käsitelly niihin liittyviä asioi-
ta? 
O: No en, en voi sanoo, että oisin. Että ehkä mä niillä kursseilla mitä mä opetan 
niin, lähinnä näitä 17-vuotiaita, suurin piirtein, mitä ne siinä on, niin yritän välil-
lä niinku ottaa siinä teemaks siinä ohessa tämmöstä aikuisen vastuitten esille 
tuomist, et mitä se aikuisuus on, mitä siihen sisältyy nimenomaan tän vastuun kan-
tamista ja sitä kautta niitä myöskin sitä, että se ei oo pelkkää oikeutta vaan se on 
aina tasapainossa velvotteitten kanssa. Että kyllähän me kaikki halutaan tiettyjä 
asioita, mutta kun [korostus] pitäis myös vastata tietyistä asioista.” (H34) 

 
Tilanteissa, joissa ihmisoikeuskeskustelu muuttui keskusteluksi yleisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista, on myös yhtymäkohtia Halmeen (2008, 52–
62) tutkimuksessa esille tuomaan asiaan: ihmisoikeusdiskurssin siirtyessä 
periferiasta yhteiskunnan keskiöön, on samaan aikaan tapahtunut myös muu-
tos, jossa miltei mistä tahansa asiasta voidaan keskustella ”ihmisoikeusasia-
na”. (Ihmisoikeusdiskurssin laajentumisesta ks. esim. Hallamaa 2008.) 

Sekä opiskelija- että opettajahaastatteluissa esiintyi ihmisoikeuskasvatuk-
sesta, ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista puhuttaessa puhetapa, jota nimitän 
”outoa ja itsestään selvää” -puhetavaksi. Haastatteluista piirtyi kuva, että 
ihmisoikeusasiat koettiin ristiriitaisella tavalla samaan aikaan sekä tutuiksi 
että tuntemattomiksi. Samassa haastattelussa saatettiin korostaa sekä asioiden 
outoutta että toisaalta asioiden olevan niin itsestään selviä että niistä ei tarvit-
se puhua (ks. esim. H21–22, H31–32, H34). Esimerkiksi eräs opettaja korosti 
kolmessa eri haastattelun kohdassa, että ihmisoikeusasiat ovat ”itsestäänsel-
vyyksiä”. Samaan aikaan ihmisoikeuskasvatus käsitteenä oli hänelle outo. 
Hän ei myöskään katsonut lukion mitenkään erityisesti sitoutuneen ihmisoi-
keusteemaan ja toi esille, että erityinen ihmisoikeuskasvatuksen painottami-
nen opetussuunnitelmien perusteissa ei ole tarpeellista. (H32)  

”O: Jollakin tapaa sitte ajattelee taas, että se on niinku niin itsestäänselvyys, että 
se tavallaan niinku kuuluu tän päivän ihmiskuvaan, että on... On olemassa niinku 
tämmönen tasa-arvo silläkin puolella. Että kyllä niitä varmaan niinku sitte sillai 
nostetaan yksittäisesti esiin, mutta se että olis esimerkiks tällänen kokonainen 
teema, johon esimerkiks koko lukio niinku sitoutus tietyllä tavalla niin en sillä ta-
valla usko, että tulee niinku esiin.” (H32) 
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Yksi opettaja myös pelkäsi, että opiskelijat kyllästyvät helposti ihmisoikeus-
asioista puhumiseen (H22). 

”O: No miksei sitä vois tarvitakin, mutta missä sen sitten toteuttas. Toisaalta oppi-
laat väsyy myös, jos jos niinku samoja teemoja toistetaan, toistetaan, vuodesta 
toiseen, et et tulee mieleen, että, että helposti ... katsois, että tää on turhaa ja sem-
moista, et se täytys sitte osata tuoda niin hyvin.” (H22) 

 
Tämän ”outoa ja itsestään selvää” -puhetavan esille nousemiseen vaikutti 
mahdollisesti se, että kyseessä on suomalainen lukio ja Suomessa ihmisoike-
usasioiden oletetaan olevan hyvin. Monien opettajienkin näkemyksenä oli, 
että ihmisoikeusongelmat kuuluvat ”jonnekin muualle” kuin kyseiseen luki-
oon tai ylipäätänsä Suomeen. Kuten edellä opiskelijahaastatteluja käsiteltäes-
sä mainittiin, myös Toivanen (2007, 40–42) on tuonut esiin, että Suomessa 
yleisenä käsityksenä on, että muualla asuvat ihmiset tarvitsevat ihmisoikeus-
kasvatusta, mutta eivät Suomessa asuvat.  

Maassa, jossa ihmisoikeuksien nähdään toteutuvan ainakin hyvin, on hel-
pompi olettaa, että ihmisoikeuskasvatuksen eri osa-alueet toteutuvat ja että 
ihmisoikeuksista ei tarvitse puhua, kun ne jo toteutuvat. Tämä on ongelmal-
lista, kun ajatellaan ihmisoikeusasioiden tärkeyttä ja sitä, että ihmisoikeuksi-
en ideaalia ei ole missään täysin saavutettu. Alttius ihmisoikeusloukkauksille 
kasvaa tilanteessa, jossa ihmisoikeuksia, omia ja muiden, ei kunnolla tunneta 
(ks. esim. Helminen & Lång 1988, 7–8; Eide 1988, 52–53; Symonides 
1998b, 11; Toivanen 2007, 40; Mahler 2008, 47). Ei voi pitää kiinni omista 
tai muiden oikeuksista, jos ei tunnista niitä. Ihmisoikeuskasvatus-käsitteen 
outous opettajille oli yllättävä tutkimustulos, vaikkakaan itse käsitteen tunte-
minen ei ole sinänsä tärkeää, vaan ihmisoikeuskasvatuksen toteutuminen 
lukiossa. Ihmisoikeuskasvatus ei kuitenkaan saavuta sille kansainvälisissä 
YK:n ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä asiakirjoissa asetettuja tavoitteita 
tilanteessa, missä ihmisoikeuskasvatus ei toteudu tiedostettuna osana lukion 
kasvatustehtävää.  

 
4.2.2 Ihmisoikeuskasvatus eri oppiaineissa – sopii jonnekin muualle 

paremmin 

Tarkastelen seuraavaksi opettajien näkemyksiä ihmisoikeuskasvatuksen luon-
teesta ja liittymisestä eri oppiaineisiin. Ihmisoikeuskasvatus voidaan määri-
tellä eri tavoin, mutta yleensä siihen nähdään kuuluvan esimerkiksi tiedolli-
nen, asenteisiin liittyvä ja toiminnallinen ulottuvuus (ks. esim. YK 1997). 
Opettajat eivät halunneet rajata ihmisoikeuskasvatusta esimerkiksi pelkäksi 
asennekasvatukseksi, tiedoksi tai ihmisoikeuksia kunnioittavaksi toiminnaksi, 
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vaan ihmisoikeuskasvatukseen nähtiin kuuluvan niin tietoa, asennekasvatusta 
kuin toiminnallista puolta. Eri opettajat korostivat eri osa-alueita, mutta ku-
kaan opettajista ei halunnut rajata mitään näistä osa-alueista kokonaan pois. 
Näin nämä ihmisoikeuskasvatuksen eri komponentit tulivat esiin opettajien 
haastatteluissa. 

Kaikki opettajat liittivät ihmisoikeuskasvatuksen oppiaineista erityisesti 
uskontoon, historiaan ja yhteiskuntaoppiin tai johonkin tai joihinkin näistä 
kolmesta (H21–38). Tämän lisäksi opettajat saattoivat mainita vielä jonkun 
muun oppiaineen tai joitakin muita oppiaineita, mutta nämä kolme oppiainet-
ta korostuivat selvästi verrattuna muihin oppiaineisiin. Kukaan opettaja ei 
määritellyt ihmisoikeuskasvatukseen erityisesti sopivia oppiaineita niin, ettei 
olisi maininnut jotakin näistä kolmesta oppiaineesta. Opettajat korostivat, että 
näiden kolmen oppiaineen oppisisällöt liittyvät ihmisoikeuskasvatukseen 
enemmän kuin muiden oppiaineiden oppisisällöt.  

”T: Näkyyks sitte lukiossa mitenkään ihmisoikeuksien opetus tai opetetaanko niitä 
millään tavoin, mikä on sun oma arvio?  
O: En todellakaan osaa sanoo, et opetetaanko. Tuliskohan sitä jossakin näissä 
just näissä katsomusaineissa, kuten uskonto, uskonto, psykologia, en osaa sanoo 
kyllä, ku mää en oo perehtynyt niihin ollenkaan sillain. Varmaan joku historiassa 
yhteiskuntaopissa tuodaan esiin tää ihan tää julistukset ja mitä niissä, ihmisoike-
uksien julistus ja mitä se sisältää. Ja oon sitä kielten tunneillakin sitä tuonu esiin 
jo mutta, mutta… Joskus otettu jonain jonain tuota ihmisoikeuksien päivänä tällas 
… En usko, et historiassakaan niin...niin.. kauheen, kovin paljoo siitä puhutaan, 
että mitä ne, mitä käsitetään näillä asioilla, vaan että näitä tosiasioita, tositapah-
tumia mitä on tullu näistä rikkomuksista ja semmosista, mutta, mutta sit just. Us-
konto nyt ehkä sitten olis semmonen.” (Hco)  

”O: Uskontoon sitä, pistäisin sen yhteiskuntaoppiin, ihan historian puolelle.” 
(H24) 

”T: Eli kaikissa oppiaineissa?  
O: Kyllä se kaikkiin, niin, oikeestaan perusasiat tietyissä oppiaineissa, mutta sit-
ten … kuuluu kaikkiin.” (Hip)  

 
Jotkut opettajat korostivat historian kohdalla erityisesti historiallista näkö-
kulmaa ja uskonnon kohdalla laajemmin esimerkiksi ihmisarvoon liittyvää 
oppiainesta (ks. esim. Hmq). Historian puutteena nähtiin joskus olevan juuri 
tämä historiaan keskittyminen. Yhteiskuntaopin luonnetta ei samalla tavalla 
eritelty ja otettu mukaan näiden oppiaineiden vertailuun. Toisaalta opettajien 
haastatteluaineistossa oli opettaja, joka rajasi ihmisoikeuskasvatuksen erityi-
sesti yhteiskuntaopin asiaksi (H34). Myös Lampisen (2007, 95; 103) pro 
gradu -työssä opettajat liittivät ihmisoikeuskasvatuksen erityisesti uskontoon 
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ja elämänkatsomustietoon, seuraavaksi eniten äidinkieleen, maantietoon ja 
biologiaan. Kyseisessä tutkielmassa tutkittiin sekä luokan- että aineenopetta-
jia. 

Uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin lisäksi moni tutkimuksessani 
haastateltu opettaja näki ihmisoikeuskasvatuksen sopivan johonkin muuhun 
tai joihinkin muihin reaaliaineisiin tai yleisesti kaikkiin reaaliaineisiin. Esi-
merkiksi joissakin haastatteluissa mainittiin myös filosofia, elämänkatsomus-
tieto, maantieto, psykologia tai terveystieto oppiaineina, joihin ihmisoikeus-
kasvatus ja erityisesti sen tietopuolinen aines nähtiin sopivan. Joissakin haas-
tatteluissa luonnontieteet ja biologia mainittiin erikseen luonnontieteellisinä 
oppiaineina, joista ihmisoikeuskasvatus oppiaineen luonteen vuoksi rajautuu 
pois. Näkemys psykologian roolista ihmisoikeuskasvatuksessa ja näkemys 
psykologian luonteesta oppiaineena vaihteli eri haastatteluissa. Joku opettaja 
näki psykologian katsomusaineena, toinen opettaja taas korosti psykologian 
olevan luonnontieteellinen oppiaine, joka ei voi ottaa kantaa ihmisarvoon. 
Biologian nähtiin olevan jossakin haastattelussa jopa ”käänteistä ihmisoike-
uskasvatusta” (Hmq). Opettaja perusteli tätä näkemystä sillä, että biologiassa 
korostetaan ihmisen olevan vain yksi eläin muiden joukossa, jolla ei ole sen 
erityisempää arvoa kuin muillakaan eläimillä (Hmq).  

Yleensä haastatteluissa mainittiin kaksi tai kolme oppiainetta, johon ih-
misoikeuskasvatus erityisesti sopii. Tämän näkemyksen rinnalla ihmisoike-
uskasvatuksen nähtiin kuitenkin liittyvän kaikkeen kouluopetukseen ja kasva-
tukseen siten, että kaikissa oppiaineissa ja koko koulussa pyritään kunnioit-
tamaan kaikkien ihmisoikeuksia ja näin toimimaan ihmisoikeuskasvatuksen 
hengen mukaisesti. 

”Ja sitte tietysti ihan oma alueensa on kokonaan niinku käytännön elämä, elikkä 
se millä tavalla ihmiset kohtelee toisiaan niinkun koulussa tai millä, minkälainen 
niinku asenne ihmisillä on oppilaalla opettajaan ja opettajalla oppilaaseen ja op-
pilailla keskenään ja opettajilla keskenään, niin siinähän sit vasta niinku taval-
laan siinä tasollahan sitte paljastuu, että mimmosta arvonäkemystä tää ihminen 
sitte edustaa.  
T: Joo. Eli toisaalta on tää oppiaineen sisällöt niihin liittyvät keskustelut  
O: Mmm 
T: Ja sit toisaalta tää koulun tämmönen toimintakulttuuri, et miten siinä sitten  
O: Mmm, toimintakulttuuri on ehkä hyvä sana siihen, et siinähän sitten loppujen 
lopuks ihmiset sitte opettaa koko ajan toisiaan, ja toisaalta sitten edis ... niinku 
esittää omia arvojaan käytännössä.” (Hmq) 

 
Ihmisoikeustietouden opettamisen nähtiin kuitenkin kuuluvan vain tiettyihin 
oppiaineisiin ja esimerkiksi erillisiin teemapäiviin. Joidenkin opettajien haas-
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tatteluissa myös elämänkatsomustieto mainittiin ihmisoikeuskasvatukseen 
erityisesti sopivana oppiaineena (H23, H26, H28, H30, H32, H35–37), kun 
taas opiskelijoiden haastatteluaineistossa elämänkatsomustietoa ei juuri mai-
nittu. Tämä ero selittyy luultavasti sillä, että opettajille elämänkatsomustie-
don rooli oppiaineena on selkeämpi ja tutumpi kuin lukiolaisille lukuun otta-
matta niitä lukiolaisia, jotka sitä itse opiskelevat.  

Myös äidinkielen opetus (H21, H23–24, H26, H28, H32–33, H36, H38) 
ja vieraiden kielten opetus tulivat esiin ihmisoikeuskasvatuksen mahdollisena 
toteuttamisen paikkana (H21, H23, H28–29, H32–33, H37–38). Jotkut opis-
kelijat ja opettajat toivat esiin, että esimerkiksi kielten tekstitehtävissä voitai-
siin käyttää enemmän ihmisoikeuksiin liittyvää aineistoa, jolloin samalla 
kertaa opiskeltaisiin kieltä ja tutustuttaisiin ihmisoikeuksiin. Tällöin ihmisoi-
keusasiat eivät veisi aikaa muulta opetukselta vaan olisivat laadukkaan kiel-
ten opetuksen väline. On kuitenkin ongelmallista perustella tätä näkemystä 
sillä, että muualla ihmisoikeusasioiden käsittelyyn ei ole aikaa. Ihmisoikeus-
kasvatus kieltenopetuksessa ei korvaa mitään muuta ihmisoikeuskasvatuksen 
aluetta, vaan on oma itsenäinen ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisen alu-
eensa. Myös filosofian opetukseen viitattiin useamman kerran ihmisoikeus-
kasvatusta eri oppiaineissa käsiteltäessä (H27, H29–30, H32, H35, H37). 
Muutkin oppiaineet saivat yksittäisiä mainintoja ihmisoikeuskasvatukseen 
liittymisessä. 

Monet opettajat korostivat opiskelijoiden tavoin, että ihmisoikeuskasvatus 
ei kuulu tiettyihin luonnontieteellisiin oppiaineisiin, muuten kuin normaalina 
ihmisoikeuksien kunnioittamisena (ks. esim. H21, H26–28, H30–32, H34–
35, H38). Jotkut opettajat toivat esiin, että ihmisoikeuskasvatus kuuluu kaik-
kiin oppiaineisiin ihmisten välisen kohtaamisen näkökulmasta sekä siten, että 
ihmisoikeuksiin liittyviä keskusteluja voi herätä missä tahansa oppiaineissa 
tai koulun muun toiminnan yhteydessä (H24–25, H29, H32–33, H35). Osa 
opettajista korosti ihmisoikeuskasvatuksen kuulumista kaikkeen opetukseen, 
mutta toi samalla esiin, että todellisuudessa ihmisoikeuskasvatus tuskin nä-
kyy kaikkien oppiaineiden opetuksessa, tuskin edes kovin monen oppiaineen 
opetuksessa. Osa näistä opettajista opetti itse oppiainetta tai oppiaineita, jotka 
haastatteluissa katsottiin erityisesti ihmisoikeuskasvatusta sisältäväksi. Joilla-
kin opettajilla oli huoli siitä, että ihmisoikeuskasvatusta ei pitäisi sysätä vain 
tiettyjen oppiaineiden tehtäväksi, vaikka käytännössä näin tapahtuu. Mikään 
yksittäinen oppiaine ei yksin pysty vastaamaan ihmisoikeuskasvatuksen haas-
teeseen.  

”T: Koetko sitten, et juuri sinun oppiaineissa tää tämmönen ihmisoikeuskasvatus 
tai tämmönen korostuu vai annatko mieluummin pallon jollekin muulle oppiai-
neelle, että jossain muussa sitä vois enemmän käsitellä? 
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O: No en, en mä tolla tavalla lähesty. Ehkä se johtuu myöskin siitä, että ... mulla 
on semmonen kuva, et jos mä niinkun heittäsin sen pallon niinkun muitten opetta-
jien ja oppiaineitten varaan, niin saattaa olla, ett ei sitä (naurahdus) sitäkään vä-
hää tuu sitten, että. Siis näistä myönteisistä optimistisista toiveista huolimatta, et-
tä muissakin oppiaineissa tulee nää asiat esille. Et et, ei, ei.” (Hdf)  

”O: No tuskin tuo nyt pahaa tekis, et niitä mahdollisimman laajalla rintamalla 
vietäs läpi kaikissa mahdollisissa oppiaineissa, mut mää nyt pahaa pelkään, kyllä 
ne on sen verran tiukkaan pakattuja nää opetussuunnitelmat ja muut, et siä ei ai-
kaa varmasti oo. … vähän luulen et ei siellä sitten kovinkaan paljon noissa muissa 
aineissa ehkä sitten painopisteeks sitä niinkun rakenneta ja ja rakentuisko se sit-
tenkään vaikka sille…vaikka sitä sitten jossain noissa virallisissa asiakirjoissa, 
opseissa ja muissa painotettas, en tiedä. Vaikee sanoo. Mä luulen, et toi on monta 
kertaa kyllä semmonen subjektiivinen … siis opettajakohtanenkin juttu, että ... 
Vanhat opettajat tuppaa vähän (naurahdus) urautuun vanhoihin kuvioihin ja uu-
silla saattaa olla sit uusia näkemyksiä näistä ja saattavat pitää ihan luonnollisena 
siinä, et tässä ja tässä oppiaineessa käsitellään näitä, vaikka jonkun ulkopuolisen 
mielestä näin ei pitäs ollakaan.” (Hdf) 

 
Jotkut opettajat korostivat lukion kiireistä aikataulua ja omien oppiaineidensa 
jo muutenkin laajoja opetussisältöjä selittäessään ihmisoikeuskasvatuksen 
vähyyttä. Niiden oppiaineiden opettajat, joiden oppiaineeseen ihmisoikeus-
kasvatus erityisesti liitettiin (uskonto, historia, yhteiskuntaoppi) erosivat 
toisistaan siinä suhteessa, että historian ja yhteiskuntaopin opettajat korosti-
vat sitä, että omassa oppiaineessa on jo nyt liikaa käsiteltäviä asioita ja ih-
misoikeuksille ei jää paljoakaan tilaa. Uskonnonopettajat olivat jonkin verran 
avoimempia ihmisoikeuskasvatuksen lisäämiselle uskonnonopetuksessa. He 
korostivat myös muita opettajia enemmän ihmisoikeuskasvatuksen priorisoi-
misen tärkeyttä. Eräs uskonnonopettajista siirsi keskustelun myös käytännön 
tasolle miettien, miten oppiaineen eri kursseista voisi löytää ihmisoikeuskas-
vatukselle enemmän tilaa. Myös muut uskonnonopettajat toivat esiin käytän-
nön näkökulmia siihen, miten ihmisoikeuskasvatukselle voisi saada lisää tilaa 
omassa oppiaineessa.  

”O: Ehkä tosson vähän liik … no joo, jos on liikaa tavaraa... ykköskurssissa on 
niinkun liikaa tavaraa, se on vähän sillisalaattia, mutta sieltähän voi sitte jättää 
vapaasti pois ja keskittyä oleelliseen. Että miten ne tärkeät ja ihmisyyteen liittyvät 
asiat eri kulttuureissa ja eri uskonnoissa nousee sieltä näkyville, että ... ettei oo 
mitään niitten kanssa ongelmaa ja... no 5.kurssi, kirkko ja uskonto Suomessa, kyl-
lä siinäkin voi aika paljon käsitellä semmosia asioita mitkä on omasta mielestä 
tärkeitä. 
T: Joo, et lähinnä se yks kurssi koet, että siinä on  
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O: [keskeyttää] Se yks kurssi on sellanen, et siihen en mä tiedä mitä sille tekis ... 
Siinä pitää ehkä ottaa joku semmonen, tehdä omat materiaalit ja käsitellä sitä ja 
sitte vaan pintapuolisesti se muu historia siitä. Tai ottaa sieltä historiastakin vaan 
semmosia asioita, jotka on ollu niinku tärkeitä, oleellisia tämmösen ihmiskuvan 
kehityksen kannalta.” (Hbg) 

”O: Tai vaikka Linnan Tuntemattomassa sotilaassa, niin kyllähän niissä keskuste-
luissa ilman muuta niin sitte kannanotot on semmoset, joissa sitten näkyy se ih-
misten asennoituminen ja sitä kautta taas sitten se vaikuttaa niihin oppilaisiin, 
jotka… Esimerkiks, jos opettaja ottaa kantaa jostakin asiasta niin, mmm, jonkun 
kirjan teeman mukasesti niin se, et mitä hän siinä sitten tavallaan ... tavallaan 
niinkun panee oppilaat miettimään niinku ongelmana, niin siinähän opettaja voi 
sitte niinkun tässä mielessä käytännössä sitte soveltaa sitä ihmisen arvoo ja ja 
vaikka kansainvälisyyskasvatusta tai mitä tahansa. 
T: Joo, mut se on myös sitte opettajasta aika paljon kiinni? 
O: Niin, se että mihin hän niinkun tarkentaa sen ongelman jossakin kirjassa.” 
(Hmq) 

 
Pitäisikö ihmisoikeuskasvatuksen olla oma oppiaineensa? Muutama opettaja 
(ks. esim. H24, H29, H32) toi spontaanisti esiin, että erillistä, vain ihmisoi-
keuskasvatukseen keskittyvää oppiainetta ei ole tarpeen saada kouluun:  

”O: Mutta tota kyllä mä sen niinku laittasin jokaisen tehtäväks tavallaan, että ... 
että en mä niinku esimerkiks osaa taas ajatella, et olis oppiaine, joka jollakin ta-
paa nyt liittys vaan näihin ihmisoikeuksiin, ja siellä olis oma opettaja, joka opet-
tas ihmisoikeuksia. Kyllä se mun mielestä pitäs olla joka oppiaineen sisällä.  
T: Läpäsyperiaatteella niiku kaikessa opetuksessa? 
O: Niin, niin.” (H32) 

 
Nämä opettajat kokivat, että ihmisoikeuksia ei olisi hyvä opettaa erillisenä 
oppiaineena tai että ihmisoikeuksien opettaminen erillisenä oppiaineena ei 
ole toimiva ratkaisu. Opettajien näkemyksen voidaan tässä kohdin katsoa 
liittyvän melko yleiseen näkemykseen, jossa ihmisoikeuskasvatuksen näh-
dään toteutuvan parhaiten osana kaikkea kasvatusta ja osana eri oppiaineiden 
opetusta, ei itsenäisenä oppiaineena (ks. esim. YK 1999; Suomen Unesco-
toimikunta 2000, 102–107; Allahwerdi 2001, 64). Näkemys siitä, että ihmis-
oikeuskasvatus ei saa olla oma oppiaineensa liittyi eräällä haastatteluun osal-
listuneella opettajalla yllättävällä tavalla yleisempään huoleen siitä, että ih-
misoikeusasioista puhuminen ei saa olla ”tuputtamista”, joka saa nuoret va-
rautuneiksi: 

”O: Koska niitä tilanteitahan tulee, varsinkin kun meillä on näitä maahanmuutta-
jia ja kaikkia, kaikenlaista tapahtuu koko ajan, missä on mahdollisesti joku suo-
malainen, niin näitähän voidaan ihan sillä lailla pohdiskelevasti keskustella luo-
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kissa. Musta se menis niinku sillä tavalla eikä välttämättä niinkun opetuksena, 
sellasena, että olis joku ihan oppiaine vaikka esimerkiks kärjistetysti, et oppiaine 
ihmisoikeus, koska tota helpolla sit ku lähetään jostain sillä lailla luennoimaan 
niin se saattaa osan porukasta, eli oppilaista, niin nostaa takajaloilleen. 
T: Joo 
O: Mut et ku ne menee luontevasti siellä oppiaineissa niin sillon, must tuntuu, et 
ne on kaikista hedelmällisempiä. 
T: Joo. Mut entä sit tämmönen ihmisoikeuksista opettaminen, niin koetko sä sen 
tarpeettomaks? 
O: Niin, tarkotatko sä, et mitkä ovat ne ihmisen 
T: Niin, et esim käsitellään mitä ihmisoikeusasiakirjoja on ja mitä niissä lukee. 
Tän tyyppisen tiedon jakamisen, tarvitaanko sitä?  
O: Mmm, no kyllä sitä tarvitaan, mut ei sitä varmaan niinkun ihan, meniskö se sit-
te sellasena niinku projektiluontosena, että  
T: Että käsiteltäs jossain 
O: Muutaman tunnin kurssina 
T: Joo. Ja olisko ne sit jonkin oppiaineen yhteydessä siis, mihin oppiaineeseen, 
sää tossa sanoit uskonto historia? 
O: ??? uskontoon sitä, pistäsin sen yhteiskuntaoppiin, ihan historian puolelle.” 
(H24) 

 
Pari opettajaa suhtautui ihmisoikeuskasvatus-käsitteeseen haastattelun aikana 
myös kriittisesti. He toivat esiin, että he näkevät ihmisoikeus-käsitteen liikaa 
yksilön oikeuksiin viittaavana ja olivat kriittisiä liialle yksilön oikeuksien 
korostamiselle nyky-yhteiskunnassa ja koululaitoksessa (ks. esim. Hmq, 
H29). Heidän huolenaan oli pelkistetysti se, että opiskelijat kyllä tietävät 
oikeutensa, mutta opiskelijoiden pitäisi tiedostaa paremmin myös velvolli-
suutensa ja olla solidaarisempia. He peräänkuuluttivat ihmisoikeuksien ope-
tukseen enemmän velvollisuuksia ja solidaarisuutta korostavaa lähestymista-
paa.  

”O: Se sinänsä se termi oikeus on vähän huono, koska se johtaa semmoseen aja-
tukseen, että ihmisen niinku tärkein tommonen niinku keskipiste on jotenkin itselle 
saamisessa, kun sen pitäs olla sen keskiön pitäs olla toiselle antamisessa ja siinä 
mielessä mää en kyllä opetuksessa käytä ihmisoikeus-termiä ku hyvin harvoin. 
Vain sillon tietysti kun puhun YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta. että ku mä koi-
tan kasvattaa ihmisiä siihen, et ne on niinku luopumassa oikeuksistaan toisten hy-
väksi mieluumminkin.  
T: Eli koetko sä, et sulle läheisempi näkemys on tämmönen niinku jossain jossain 
afrikkalaisissa ihmisoikeusjulistuksissa tulee tää tämmönen velvollisuuksien nä-
kökulma niinku enemmän esille kun näissä länsimaisissa missä korostetaan oike-
uksia niin siellä korostetaan velvollisuuksia ja solidaarisuutta toisia kohtaan  
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O: Se tuntus jotenkin neutraalimmalta ja paremmalta, et siinä niinkun enemmin ... 
tai tää itsekkyys jää vähän niinku syrjään enemmin. Et jos länsimaista kulttuuria 
ajattelee nytte, jos kaikki vaan hakee omia oikeuksiaan, niin jos se kasvatuksen 
päämäärä on tällänen itsekäs ihminen, joka vaan valvoo omia oikeuksiaan niin se 
on täysin epäonnistunut. 
T: Mites sitte nää ihmisoikeusasiakirjat, onko ne sulle miten tuttuja, sä oot täs jo 
maininnut tän YK:n ihmisoikeusjulistuksen? 
O: On, on ne. Se on se perusjuttu tietysti sitte.” (Hmq)  

 
Tällaisessa näkökulmassa ihmisoikeudet nähtiin kriittisesti liiallisten oikeuk-
sien näkökulmasta. Ihmisoikeuskasvatus-termin rasitteena voidaan nähdä 
juuri tämä ”oikeus”-käsitteen monimerkityksellisyys. Myös opiskelijoiden 
haastatteluaineistosta tuli esiin, että ihmisoikeudet sekoitetaan helposti ”ylei-
siin oikeuksiin”, esimerkiksi koulun sääntöihin tai kuluttajansuojaan. Jotkut 
opettajat korostivat oman kasvatuksensa olevan enemmän yleisempää ihmis-
arvoon kasvattamista kuin erityistä ihmisoikeuskasvatusta (ks. esim. H24, 
H36). Ihmisoikeuskasvatuksen nähtiin olevan jollakin tavalla spesifimpää 
verrattuna yleisemmälle oman oppiaineen puitteissa tapahtuvalle ihmisarvoon 
kasvattamiselle. Kaksi opettajaa (ks. esim. H30) toivat esiin uutena käsitteenä 
ihmisarvokasvatuksen, joka heidän mielestään sopisi paremmin vastaamaan 
sitä kasvatuksen aluetta, minkä he käsittivät ihmisoikeuskasvatus-käsitteen 
piiriin kuuluvaksi. Vastaisiko tämä käsite paremmin ideaa, missä tarkoituk-
sena on kasvattaa ihmisoikeuksiin ja rakentaa ihmisoikeuksien kulttuuria? 
Yksi opettaja (H38) korosti, että omien oikeuksien tunteminen kulkee käsi 
kädessä solidaarisuuden kanssa.  

Opettajat toivat usein esiin, että ihmisoikeuskasvatus kuuluu erityisesti 
jollekin muulle opettaja- tai asiantuntijaryhmälle kuin heille itselleen (ks. 
esim. H21–22, H24, H26, H28, H30, H34), vaikka useimmat opettajat kat-
soivat sen jollakin tasolla kuuluvan periaatteessa kaikille tai kaikkeen ope-
tukseen (ks. esim. H23–25, H27–33, H36–38). Monet opettajat, samoin kuin 
opiskelijat, korostivat kuitenkin samalla sitä, että luonnontieteisiin ihmisoi-
keuskasvatus ei oikeastaan kuulu muulla tavalla kuin tietynlaisena ihmisoi-
keuksien toteuttamisena koulutyön arjessa (H21, H26–28, H30–32, H34–35, 
H38). Tällaisen jaottelun voidaan nähdä muodostavan tietynlainen hierarkki-
nen malli ihmisoikeuskasvatuksesta. Millainen tällainen hierarkkinen näke-
mys on verrattaessa sitä ihmisoikeuskasvatuksen asiakirjoihin? (Ks. tarkem-
min esim. YK 1993b; Suomen Unesco-toimikunta 2000, 102–103.) 

Hierarkkinen malli ihmisoikeuskasvatuksesta, mikäli sillä tarkoitetaan 
ihmisoikeuskasvatuksen rajaamista oman opetuksen ulkopuolelle, voidaan 
nähdä oman vastuun vähentämisenä tai välttämisenä. Toisaalta hierarkkinen 
malli sinänsä vastaa monilta osin samanlaista ihmisoikeuskasvatusnäkemystä 
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kuin esimerkiksi Unescon julkaisemassa Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirjassa 
tuodaan esille. Tällaisessa hierarkkisessa mallissa ihmisoikeuskasvatuksen 
nähdään toteutuvan läpäisyperiaatteella kaikessa kasvatuksessa, mutta sa-
maan aikaan tuodaan esiin, että tietyissä oppiaineissa on ihmisoikeuskasva-
tukseen erityisesti liittyviä sisältöalueita. (Ks. tarkemmin esim. YK 1993b; 
Suomen Unesco-toimikunta 2000, 102–103.) Tämä hierarkkinen malli ei 
näyttäisi kuitenkaan olevan opettajilla tietoisesti omaksuttu ihmisoikeuskas-
vatusmalli, sillä ihmisoikeuskasvatus-käsite ja näin koko ihmisoikeuskasva-
tuksen idea oli heille outo. Hierarkkisessa mallissa olennaista on myös se, 
että omaa vastuuta ihmisoikeuskasvatuksesta ei heitetä toisille, vaan oma 
rooli ihmisoikeuskasvatuksen toteuttajana on tietoinen ja aktiivinen oman 
oppiaineen puitteissa (Unesco 1995a; Suomen Unesco-toimikunta 1997, 16–
17).  

(4.) Toimintaperiaatteet 
16. Rauhaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien sisältöjen kuuluminen ope-
tusohjelmiin kaikilla kouluopetuksen ja kansalaiskasvatuksen tasoilla on ratkaise-
van tärkeää. 
17. ”– – Opetuksen tulee nimenomaisesti käsitellä rauhanrakentamisen edellytyk-
siä; erilaisia konflikteja syineen ja seurauksineen; ihmisoikeuksien eettisiä, us-
konnollisia ja filosofisia perusteita, niiden historiallisia lähteitä ja kehitystä sekä 
selvitettävä miten ihmisoikeuksista on tullut kansallisia ja kansainvälisiä normeja, 
kuten Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Kaiken naisia koskevan syrjin-
nän poistamista koskeva sopimus ja Lapsen oikeuksia koskeva sopimus. – – Rau-
han-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus on välttämätöntä. Se ei kuitenkaan saa 
rajoittua yksittäisiin oppiaineisiin ja oppisisältöihin. Koko kasvatuksen on kaikis-
sa toimintatavoissaan välitettävä rauhan-, ihmisoikeuksien ja demokratian sano-
maa ja oppimisympäristöä on kehitettävä demokratian hengessä.” (Suomen 
Unesco-toimikunta 1997, 16–17) 

 
Ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät kansainväliset asiakirjat korostavat yksise-
litteisesti ihmisoikeuskasvatuksen kuulumista kaikkeen kasvatukseen (ks. 
esim. YK 1989; YK 1993a; YK 1993b; YK 1996; YK 1997). Tämän lisäksi 
ihmisoikeuskasvatuksen laadukkaaseen toteutumiseen kuuluu sen sisällyttä-
minen erityisellä tavalla tiettyihin oppiaineisiin (YK 1993b; Suomen Unesco-
toimikunta 2000, 102–103) ja sen toteuttaminen myös omina erityisinä siihen 
keskittyvinä kursseina esimerkiksi ammatillisessa ja yliopistollisessa koulu-
tuksessa (ks. esim. Scheinin 1998a, 47–52; Spiliopoulou Åkermark 1998, 7–
9). Viimeksi mainitussa muodossa tulee kuitenkin huomioida se, että ope-
tusmuoto ei saisi antaa vaikutelmaa siitä, että ihmisoikeusasiat kuuluvat vain 
erityisille ihmisoikeusasiantuntijoille (Scheinin 1998a, 47–52; ks. myös esim. 
Halme 2008, 68–71). 
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Moni opettajista ei nähnyt ihmisoikeuskasvatusta selkeästi opetussuunni-
telman perusteista nousevana asiana. Ihmisoikeuskasvatusta ei ollut näin 
tiedostettu lukion opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvaksi tai opetus-
suunnitelman perusteiden yleisestä osasta selkeästi esiin nousevaksi (ks. 
esim. H21–22, H26, H29–35). 

”O: Jos opettajalla on aikaa niitä niinku siltä pohjalta lähtee herättelemään. Ja 
kyllähän [korostus] periaatteessa aineessa kun aineessa. Voishan se olla.. Niin 
mitäs siellä ... Joo. Ja jos mä ajattelen omaa ainettani niin, jos tällänen teema 
otettas tai arvo niinkun koulun yleiseksi tälläseks arvopohjaksi, niin …” (H24) 

”T: Puhutaanko opetussuunnitelman perusteissa ihmisoikeuksista tai ihmisoikeus-
kasvatuksesta? 
O: … En muista törmänneeni, se tietenkin on yks niistä aihekokonaisuuksista, en-
kä mä muista sitä sanana, mutta tota... en mä kyllä muista, niinku esim kun mä 
niitä luin, että ku mä luin niitä, mutta mä en lukenutkaan niitä aihekokonaisuuk-
sia, kun mä vähän lintsasin, niin mää luin ne aina sillain oman aineen kannalta, 
[naurahdus] Että mä en oo lukenut niitä mitenkään sivukaupalla näin. Mutta en 
kyllä muista siinä mitä minä luin, että olisin lukenut mitään ainakaan pidempää 
pätkää sillain, et se olis mun aivoihini nyt painunu, että se olis esim yks aihekoko-
naisuus. Tai sitten se on ollu määritelty tai jotenkin siellä siihen tapaan, että se on 
ollu… Osa niistä meni mulla ainakin sillee, et ne on ollu jotenkin itsestään selviä 
[korostus] niinku, en mä osaa selittää, mut niinku joku semmonen, että se ei oo 
pistänyt mun silmään, että ai tällastakin pitäs, et se on jotenkin niinkun ne asiat, 
mitkä on tullu aikasemminkin kursseilla sillai jotenkin luontevasti, että no, siinä 
kurssissa käsitellään tällästä tai et no tämmönenhän nyt tulee joka kurssilla jos-
sain, niin ne ei oo mulla kyllä tonne päähän kauheesti painunu. Ku sit mä oon aa-
tellu, no ne tulee, et sitte se semmonen tietty, mikä ei tuu, niin ne on ehkä jääny 
sillee, et apua, miten mä ujutan tän omaan opetukseeni. Et ei se mulle sillee oo 
jäänyt kyllä ainakaan mieleen, että se ois ollu sillai, et mä oisin aatellu, et mihin-
köhän minä tämänkin lykkään.” (H31) 

 
Tämä on sikäli ymmärrettävää, että ihmisoikeuskasvatus-käsitettä ei ole mai-
nittu lukion opetussuunnitelman (LOPS 1994; LOPS 2003) perusteissa. Toi-
saalta kuitenkin ihmisoikeudet mainitaan lukio-opetuksen lähtökohtina 
(LOPS 1994, 15–16; LOPS 2003, 25). Lukion opetussuunnitelman vuoden 
2003 perusteissa ihmisoikeuksien kunnioittaminen mainitaan koko lukio-
opetuksen lähtökohtana (LOPS 2003, 12). Ihmisoikeudet mainitaan myös 
niin kutsutuissa opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksissa 
(LOPS 2003, 25).  

Vain muutama opettaja tiesi ihmisoikeuskasvatuksen kuulumisesta ope-
tussuunnitelman perusteisiin (H33, H35, H37). Jotkut opettajat eivät tienneet, 
kuuluuko ihmisoikeuskasvatus opetussuunnitelman perusteisiin (H21–22, 
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H26). Toiset opettajat taas arvelivat, että ihmisoikeudet tai ihmisoikeuskasva-
tus kuuluvat opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan, mutta heillä ei 
ollut varmaa tietoa asiasta (H23, H25, H27–28, H30, H32, H34, H36). Osa 
näistä opettajista piti ihmisoikeuksia kuitenkin sillä tavalla keskeisinä asioi-
na, että olettivat niiden tämän takia kuuluvan esimerkiksi opetussuunnitelman 
perusteiden yleiseen osaan. Tieto ihmisoikeuksista tai ihmisoikeuskasvatuk-
sesta opetussuunnitelmassa oli kuitenkin kaikilla opettajilla melko ohutta. 

”T: Entä se kaikille yhteinen osa, puhutaanko siellä ihmisoikeuksista tai ihmisoi-
keuskasvatuksesta? 
O: En minä muista. ... Tässä nyt näin, luulen et puhutaan. Siellä ... ohan siellä, 
varmasti puhutaan, siis johdannossa, kyllä. Puhutaanko siellä?” (H33) 

”O: Kyllä, kyllä. Voihan se olla, et siinä yleisessä liirumlaarumissa siinä alussa, 
missä näit korusanoja on muitakin, niin siellä mainitaan ne, mutta.. En minä tiedä 
[naurahdus] … Mistäs minä tiedän [naurahdus].” (H35) 

”T: Mikä sun käsitys sit on siitä, että onks ihmisoikeusasioita ollenkaan opetus-
suunnitelmassa tai tuleeko ne sieltä jotenkin esiin suoraan tai välillisesti että?  
O: En kyllä osaa tohon sanoo että ... en..” (H21) 

 
Mielenkiintoista oli myös se, että ihmisoikeuskasvatukselta ja opettajankou-
lutukselta toivottiin jossakin haastattelussa juuri niitä asioita, mitä niiden 
pitäisi jo nyt kansainvälisten asiakirjatavoitteiden (ks. esim. YK 1989; YK 
1993b; YK 1996; YK 1997) ja esimerkiksi Valtioneuvoston selonteon (Val-
tioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta, 2004) peruslinjauk-
sen näkökulmasta olla. Tällainen asia on esimerkiksi se, että ihmisoikeuskas-
vatus pitäisi olla läpäisyperiaatteella kaikessa koulutuksessa ja opettajankou-
lutuksessa mukana. Esimerkiksi opettaja, joka piti ihmisoikeuskasvatuksen 
sisältöjä henkilökohtaisesti tärkeinä ja omiin kiinnostuksenkohteisiinsa liitty-
vänä, ei nähnyt ihmisoikeuskasvatuksen nousevan läpäisyperiaatteella lukio-
koulutuksen asetuksista tai opetussuunnitelmasta: 

”O: Kyllä se varmasti niinkun varmasti on semmonen asia, mikä on hirveesti opet-
tajien oman kiinnostuksen kontolla, et miten ne tulee esille. Se ois hirveen hienoo, 
et se olis jollain tavalla läpäsevä asia. Että tavallaan niinku ... olispa hienoo, et 
opettajien koulutuksessa joskus aiheena olis joku tommonen, et miten me saadaan 
tämmönen ihmisoikeuskasvatus niinku läpäsemään koulun kaikki aineet tai käy-
tännössä jokainen miettis sen ja siitä tehtäis jonkinlaisii keskusteltas yhessä, niin 
se olis ihan hienoo, et meidän koulutukset vaan on yleensä muun aiheisia.” (H26)  

 
Innostus asiaan nousi siten kyseisen opettajan henkilökohtaisesta kiinnostuk-
sesta, ei siitä, että hän tiedostaisi ihmisoikeuskasvatuksen olevan oleellinen 
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osa opetussuunnitelman kasvatustavoitteita. Toisaalta joidenkin opettajien 
näkemykset siitä, että ihmisoikeuskasvatus ei vielä ole opetussuunnitelmien 
perusteissa, voidaan katsoa heijastavan vain sitä tosiasiaa, että ihmisoikeus-
kasvatus ei riittävästi painotu siellä tai tule esiin omana selkeänä kasvatuksen 
alueenaan. Tämä sama asia tulee esille myös Valtioneuvoston selonteossa 
Suomen ihmisoikeustilanteesta (2009, 90–91), jossa toisaalta korostetaan 
ihmisoikeuskasvatuksen kuulumista kaikkeen kouluopetukseen, toisaalta 
tuodaan esille, että järjestöt ovat tuoneet esille tarpeen sisällyttää ihmisoike-
uskasvatus opetussuunnitelmiin. Kyseisestä kohdasta voi saada sen käsityk-
sen, että ihmisoikeuskasvatuksen ei katsota vielä sisältyvän opetussuunnitel-
miin. Joka tapauksessa oleellista on huomata, että ihmisoikeuskasvatus ei 
nykyisellään korostu tarpeeksi opetussuunnitelmissa ja opettajien tietous sen 
kuulumisesta opetussuunnitelmiin on ymmärrettävästikin heikkoa. 

Joissakin haastatteluissa ihmisoikeuskasvatusta vähäteltiin jostakin näkö-
kulmasta (ks. esim. H21–22, H32–34), esimerkiksi asiana, joka kuten edellä 
jo sitaattiesimerkissä mainittiin, ”menee toisesta korvasta sisään ja toisesta 
ulos” (H21). Joillakin opettajilla huolena oli se, että jos ihmisoikeuksista on 
jo aikaisemmalla koulutusasteella puhuttu, lukiotasolla ei saa toistaa liikaa 
samoja asioita. Joissakin haastatteluissa ihmisoikeuskasvatuksen nähtiin 
kuuluvan enemmän perusopetuksen puolelle, ei lukioon:  

”T: Ootko kuullu tämmösestä kun ihmisoikeuskasvatus koskaan, tämmösestä kä-
sitteestä? 
O: … No, olisinko kuullu, ehkä, ehkä enemmän sit tulee mieleen että sitä tulis jos-
sakin luokanopetuksessa sitte ... En mä osaa ajatella, et sitä ois ollu lukiossa, mut-
ta et jo aiemmin siellä.” (H22) 

 
Koska opettajat eivät mieltäneet ihmisoikeuskasvatusta selkeästi opetussuun-
nitelman perusteista nousevana asiana, myös aikapulaan ja ylioppilaskirjoi-
tuksiin viittaaminen sai kontekstin, jossa ihmisoikeuskasvatus oli jollakin 
tavalla ”ylimääräinen”, ”extra”, johon ei ole käytännössä paljon aikaa opetus-
suunnitelman velvoitteiden ja ylioppilaskirjoitusten takia. Jotkut opettajat 
korostivat, että ihmisoikeuskasvatukselle ei jää paljoa aikaa, sillä on niin 
paljon muitakin asioita, joita pitää käsitellä (ks. esim. H29, H33–34). Ihmis-
oikeuskasvatuksen ei katsottu olevan olennainen osa lukio-opetusta, kasva-
tusta, ylioppilaskirjoitusten vaatimuksia tai opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitteita ja sisältöjä.  

”T: – – lukion eri oppiaineita, niin puhutaanks lukiossa ihmisoikeuksista – – ? 
O: – – Siis toki niistä varmaan puhutaan eri oppiaineissa ihan sisältöinä, koska 
nyt aattelen, ainakin vieraissa kielissähän tulee automaattisesti, ne kuuluu niinku 
ihan yhtenä osana niinku tämmöseen tiedon jakamiseen myöskin, mutta ... jollakin 
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tapaa sitte ajattelee taas että se on niinku niin itsestäänselvyys että se tavallaan 
niinku kuuluu tän päivän ihmiskuvaan, että on ... on olemassa niinku tämmönen 
tasa-arvo silläkin puolella. Että kyllä niitä varmaan niinku sitte sillai nostetaan 
yksittäisesti esiin, mutta se, että olis esim tällänen kokonainen teema, johon esim 
koko lukio niinku sitoutus tietyllä tavalla niin en sillä tavalla usko että tulee niin-
ku esiin.” (H32) 

 
Kuten edellä jo mainittiin, jotkut opettajat toivat esiin, että ihmisoikeuksia ei 
olisi hyvä opettaa erillisenä oppiaineena. Opettajien näkemys on samansuun-
tainen kuin melko yleinen näkemys ihmisoikeuskasvatuksesta, jossa sen 
nähdään toteutuvan parhaiten osana kaikkea kasvatusta ja osana eri oppiai-
neiden opetusta, ei itsenäisenä oppiaineena (ks. esim. YK 1999; Suomen 
Unesco-toimikunta 2000, 102–107; Allahwerdi 2001, 64). Ihmisoikeuskasva-
tus voisi olla myös oma oppiaineensa, mutta toisaalta oppiaineiden määrää ei 
voitane jatkuvasti lisätä ja ihmisoikeuskasvatuksen luonne osana kaikkea 
kasvatusta saattaisi tällöin hämärtyä.  

Mielipidekeskustelussa on korostettu ihmisarvon ja ihmisoikeusasioiden 
opettamisen tärkeyttä, erityisesti kouluun ja nuoriin liittyvien traagisten ta-
pahtumien, kuten kouluampumisten ja vuoden 2009 vuoden lopussa Viikissä 
tapahtuneen nuoren tytön pahoinpitelyn yhteydessä (ks. esim. Hirvonen 
2007; Kananen & Wallgren 2008; Purjo 2008; Karismo 1999; Kuusisto 2009; 
itse tapauksista ks. tarkemmin Kuokkanen 2009; Passi 2009). Tällaisessa 
yhteydessä on esitetty myös kysymys jonkin uuden oppiaineen tarpeesta 
liittyen näihin kysymyksiin. On peräänkuulutettu ”etiikkaa” (Kuusisto 2009) 
ja ”kansalaiskuntoa” (Karismo 2009) oppiaineeksi kouluun.55 Voidaan kui-
tenkin perustellusti kysyä, miksi ihmisoikeusasioita pitäisi opettaa erillisenä 
oppiaineenaan, jos ihmisoikeuskasvatus on osa kaikkea kasvatusta ja jos 
nykyiset oppiaineet voivat toimia ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisen 
paikkana? Oleellisin kysymys lieneekin se, miten olemassa olevien oppiai-
neiden puitteissa voidaan toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta nykyistä enemmän. 
Tällöin tullaan kysymykseen eri oppiaineille annettavista resursseista, ope-
tussuunnitelman korostuksista sekä opettajankoulutuksen tärkeydestä ihmis-
oikeuskasvatustietoisuuden herättämisessä. Esimerkiksi reaaliaineet, erityi-
sesti uskonto, elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, ovat oppiai-

                                                             
 

55 ”Perusopetus 2020” -työryhmän esityksessä ”etiikkaa” ehdotettiin omaksi erilliseksi oppiai-
neeksi uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen li-
säksi ”Yksilö, yritys ja yhteiskunta” -oppiainekokonaisuuden yhdeksi osaksi. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2010b, 146.) 
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neita, joiden sisältöihin ihmisoikeuskasvatuksen monet eri puolet, myös tie-
dollinen, erityisen luontevasti nivoutuvat.  

Opettajien näkemykset ihmisoikeuskasvatuksesta eri oppiaineissa ovat 
samansuuntaisia YK:n ihmisoikeuskasvatukseen liittyvien asiakirjojen kanssa 
siinä mielessä, että miltei kaikkien opettajien käsityksissä tuli esiin jonkinlai-
nen hierarkkinen malli ihmisoikeuskasvatuksesta ja toisaalta ihmisoikeuskas-
vatuksen kuuluminen kaikkeen kasvatukseen. Opettajien näkemykset ihmis-
oikeuskasvatuksesta poikkesivat kuitenkin selkeästi YK:n ihmisoikeuskasva-
tukseen liittyvien asiakirjojen ihmisoikeuskasvatuskäsityksestä. Ihmisoikeus-
kasvatus ei ollut opettajille tiedostettu ja tietoinen osa kasvatustyötä, eikä sen 
nähty kumpuavan sen enempää opetussuunnitelman kuin kansainvälisten 
asiakirjojen velvoitteista, vaikka opettajat käytännössä toimivatkin ihmisoi-
keuksien periaatteiden mukaisesti työssään.  

 
4.2.3 Kuka on ihmisoikeuskasvattaja lukiossa? – Joku toinen sopii 

paremmin 

Tarkastelen seuraavaksi opettajien haastatteluja erityisesti ihmisoikeuskasvat-
tajuuden näkökulmasta. Keskustelin haastattelussa opettajien kanssa siitä, 
kuka lukiossa on ihmisoikeuskasvattaja, ja kokivatko he lukion opettajien 
olevan ihmisoikeuskasvattajia. Eri oppiaineiden opettajista mahdollisiksi 
ihmisoikeuskasvattajiksi nimettiin useimmiten uskonnon, historian ja yhteis-
kuntaopin opettaja tai jotkin näistä kolmesta (ks. esim. H21, H30, H31). Jot-
kut opettajat viittasivat myös elämänkatsomustiedon opettajaan ihmisoikeus-
kasvattajana. Monet opettajista eivät kuitenkaan halunneet kaikkia opettajia 
tai ainakaan itseään kutsuttavan ihmisoikeuskasvattajiksi, sillä termi kuulosti 
heistä esimerkiksi liian juhlalliselta tai vaativalta. Näin opettajat toimivat 
laajasti ajateltuna ihmisoikeuskasvattajina, mutta toisaalta harva halusi tietoi-
sesti ottaa itselleen ihmisoikeuskasvattajan roolia ja moni opettaja vähätteli 
omaa mahdollisuuttaan toimia ihmisoikeuskasvattajana. Opettaja saattoi 
myös nimetä jonkun muun oppiaineen opettajan sopivaksi ihmisoikeuskas-
vattajan tehtävään tämän toisen oppiaineen sisällöstä tai opettajan persoonas-
ta johtuen. Näin erityinen ihmisoikeuskasvattajan rooli annettiin usein jolle-
kin muulle opettajalle, opettajaryhmälle tai erityisasiantuntijalle. Vain muu-
tama opettaja korosti omaa rooliaan erityisenä ihmisoikeuskasvattajana josta-
kin näkökulmasta.  

Ihmisoikeuksien noudattaminen opetustyössä oli kuitenkin kaikille opet-
tajille itsestään selvä asia, mutta tätä ei sellaisenaan nähty riittävänä kriteerinä 
ihmisoikeuskasvattajuudelle. Jotkut opettajat näkivät ihmisoikeuskasvattajan 
roolin hyvinkin vaativana asiantuntijatehtävänä, jolloin normaali opettaja ei 
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voi roolia itselleen noin vain ottaa (H26, H28, H31). Yksi opettajista muisteli 
lukion uskonnon etiikan kurssia omalta lukioajaltaan ja nimesi tämän perus-
teella erityisesti uskonnon opettajan sopivaksi ihmisoikeuskasvattajaksi, 
historian opettajan ohella (Hpn).  

Opettajat näkivät oman roolinsa ihmisoikeuskasvattajina eri tavoin. Usein 
opettajat korostivat, että ihmisoikeuksien pitää toteutua koulun arjessa ihmis-
oikeuksien kunnioittamisena ja tässä mielessä se kuuluu kaikille opettajille. 
Tästä näkökulmasta käsin jotkut opettajat määrittelivät, että kaikki opettajat 
ovat ihmisoikeuskasvattajia, tiedostivatpa he sitten tämän roolinsa tai eivät 
(ks. esim. H24–25, H29, H32–33, H36, H38). Muutama opettajista korosti 
opettajan kasvatustehtävää kaikessa opetuksessa ja koulutoiminnassa. Eräs 
opettaja, yksi uskonnonopettajista, korosti muita selvemmin omaa rooliaan 
ihmisoikeuskasvattajana sekä yleensä opettajan roolia juuri ihmisoikeuskas-
vattajana seuraavalla tavalla: 

”T: Koetko itse olevasi ihmisoikeuskasvattaja? 
O: No eiköhän opettaja oo ensisijaisesti ihmisoikeuskasvattaja ja vasta toissija-
sesti tai kolmannella sijalla aineenopettaja. 
T: … se oman aineen opetus jää sen. 
O: Se on siellä, ei se oo ykkösasia. Vähän sama juttu ku eilen tuli televisiossa ki-
rurgi, aivokirurgi kerto siinä työstänsä, niin se totes sitte, et aiemmin hän oli en-
siks neurokirurgi ja toiseks lääkäri ja kolmanneks ihminen, mutta nyt se onkin pa-
rin kymmenen vuoden työkokemuksen jälkeen se on kääntynyt toisinpäin. Että 
monta kertaa ollu semmosia tapauksia että olis pitänyt hoksata se, potilaalle on 
jäänyt traumoja sen takia, että hän on kyllä leikannut hyvin, mutta sen jälkeen se 
hoito, lääkärinä oleminen, on jäänyt sitte hataralle pohjalle, tai ihmisenä olemi-
nen. Että eiköhän se oo opettajana sama juttu. 
T: Joo. Eli koetko sä sitten, et jokainen opettaja aineesta riippumatta. 
O: Kyllä. 
T: On ihmisoikeuskasvattaja. 
O: Kyllä.” (Hbg) 

 
Opettajien pohdinta siitä, kuka tai ketkä ovat ihmisoikeuskasvattajia ja poh-
dinta siitä, mihin kaikkeen opetukseen ihmisoikeuskasvatus kuuluu, sisälsivät 
luonnollisestikin yhteisiä piirteitä. Keskeistä pohdinnassa oli, että ihmisoike-
uksien noudattamisen nähtiin kuuluvan kaikille opettajille ja kaikkeen ope-
tukseen, ihmisoikeustiedon jakamisen sen sijaan nähtiin kuuluvan erityisesti 
tietyille oppiaineille ja näiden oppiaineiden opettajille sekä myös erillisille 
asiantuntijoille erillisinä teemapäivinä toteutettaviksi. Eroja oli sen sijaan 
esimerkiksi siinä, missä määrin ihmisoikeustietoa nähtiin tarpeelliseksi opet-
taa lukiossa ja miten erillisiin teemapäiviin suhtauduttiin. Ihmisoikeuskasva-
tus toteutui opettajilla käytännön tilanteissa ilman, että sitä tiedostettiin oma-
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na kasvatuksen alueenaan tai tunnettiin käsitteenä. Jotkut opettajat pohtivat 
haastattelussa myös laajemmin ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä keskustelu-
ja. Heillä oli selvästi huoli nuorista ja halu keskustella näiden kanssa oman 
oppiaineen puitteissa silloin, kun siihen syntyi luonnollisia tilanteita. He 
olivat huolissaan joidenkin nuorten arvoista ja mielipiteistä (ks. esim. H24, 
H29).  

Muutamat opettajat vähättelivät omaa asiantuntemustaan tai yleensä opet-
tajien asiantuntemusta ihmisoikeusasioissa tai suhtautuivat siihen kriittisesti 
(ks. esim H22, H26, H28, H31).  

”O: Et se täytys sitte osata tuoda niin hyvin ja mistä ... siis tässä tulee nyt esiin, 
esiin sitten tämä, et mistä ihmeestä joku lukion kieltenopettaja tai matematiikan-
opettaja, joka on yliopistossa opetellut sitä ainetta ja sitte lukenu kasvatustieteen 
appron, mistä ihmeestä ne pystyy opett... pitää sitte jotain jotain, jos ajatellaan, 
että ryhmänohjaajan pitää, niin mistä ihmeestä ryhmänohjaaja osaa tälläsiä tun-
teja sitte rakentaa, että, et.. 
T: Joo. Olisko se susta just täst näkökulmasta hyvä, et vaikka nyt sitten uskonnon-
opettaja tai historianopettaja [haastateltava on aikaisemmin liittänyt itse ihmisoi-
keuskasvatuksen erityisesti näihin oppiaineisiin, tutkijan lisäys] olis sitten tämmö-
senä 
O: No se vois olla tai sitten ... hankittas niinku vaikka joku joku asiantuntija, joka 
on perehtynyt näihin asioihin, niin puhumaan sitte jonain tiettynä kertana näistä 
asioista. 
T: Niin joo koulun ulkopuolinen tämmönen [asiantuntija] 
O: Niin, joku ulkopuolinen, joka olis perehtynyt siihen, siihen, että musta se tekee 
aikalailla hallaa ajatukselle, että jokainen ryhmänohjaaja joutuu sitte väkisin pu-
sertaan jotakin tuolla tunnilla.  
T: Joo. Elikkä ryhmänohjaukseen se ei tietyllä lailla niinku kuulu, vaan sit näihin 
johonkin tämmöseen teemapäivään tai sitten [kysyen]? 
O: Niin, niin, niin, ja siihen tarvii kuitenkin, tarvitsee kuitenkin selkeesti enemmän 
aikaa kun se mitä meidän ryhmänohjauksessa on aikaa.” (H22) 

”T: … et opettaja puhuu ihmisoikeuksista vai joku ulkopuolinen asiantuntija? 
O: Mun mielestäni se vois olla ulkopuolinen asiantuntijakin [paino lopussa] tai 
asiantuntija vielä enemmän, koska hän on taas sen alansa spesialisti. Meilläkin 
on vaan se toisen tai kolmannen käden tieto ja se on ... kirjatieto on aina monta 
vuotta vanhaa. Ja se vois olla sillon, jos se vielä kuuluis johonkin semmoseen ta-
pahtumaan, joka on kuohuttanut maailmaa taikka se on tullut esille jossain... ylei-
sesti mediassa, ja sitte joku tulee sitä selkiyttään ja ottaa sitä asiaa monelta eri 
kantilta esimerkiks esille, monen eri osapuolen kannalta, niin kyl mun mielestäni 
asiantuntija on aina asiantuntija. Kyl mää ottaisin semmosen, jos vaan joku mulle 
tulee tarjoon niin ilman muuta, ottaisin heti, niin, kun mää pongaisin semmosen, 
joka olis hyvä tyyppi, joka käy puhumassa asioista niin ilman muuta.” (H28) 

 



Opettajien näkemyksiä ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa 157 

 

Jotkut opettajat toivat korostetusti esille, että oma asiantuntemus ei riittäisi 
ihmisoikeuksien opettamiseen tai syvällisempään ihmisoikeuskasvatukseen, 
vaikka tietyllä tasolla ihmisoikeuskasvatuksen ideaa toteutettiinkin koulussa 
esimerkiksi opiskelijoiden inhimillisenä kohteluna (ks. esim. H22, H26, H28, 
H31).  

”O: Varmaan riippuu siitä tietysti, et miten sä sen roolin olet ottanut ja miten sä 
sen tota omassa työssäsi teet. Mut tota sanotaan et suoranaisesti kasvattajana jos 
oletetaan kuitenkin et sul pitäs olla mmm aika laaja pohja ja tieto kuitenkin mitä 
se ihmisoikeuksiin kasvattaminen on, ja mitä kaikkea ne ihmisoikeudet on, niin sit 
en pidä itseäni ihmisoikeusasioiden kasvattajana enkä asiantuntijana.” (H28) 

 
Ihmisoikeuksista henkilökohtaisesti innostunut opettaja toi esiin asiantunti-
juuden merkityksen ihmisoikeuksista opetettaessa ja näki ihmisoikeuskasvat-
tajana toimimisen tästä asiantuntijuuden näkökulmasta (H26): 

”T: Voidaanko sanoa, et lukiossa joku opettaja tai jotkut opettajat toimis ihmisoi-
keuskasvattajina, heistä vois sanoo, et he ovat ihmisoikeuskasvattajia?  
O: Ei, kyllä sen pitäs olla sit profiloituneempi, – – mut siihenki pitää pikkusen 
kouluttaa itteensä, et pystyy niitä pitämään. – – et musta se ois ihan mielekästä. 
Mutta se, se täytyy olla sillon jonkun henkilön niinku valinnu se asia, että tota ei 
tällä hetkellä ainakaan, en mä osaa meidän yhteisöstä nyt sanoo ketään, joka olis 
siihen profiloitunut, et voi hyvinkin olla, mut et mää en tiedä.” (H26) 

 
Tällainen asiantuntemuspainotus ihmisoikeuskasvatuksessa voidaan nähdä 
sekä ongelmana että mahdollisuutena ihmisoikeuskasvatukselle. Mahdolli-
suus se on siinä mielessä, että on tärkeää huomata, että erityisiä ihmisoikeus-
asiantuntijoita tarvitaan ja että opettajat tarvitsevat tietoa ihmisoikeuskasva-
tuksen avuksi. Ihmisoikeusasiantuntijoiden vieraileminen kouluilla voidaan 
nähdä yhtenä hyvänä mahdollisuutena laajentaa ja lisätä ihmisoikeuskasva-
tusta kouluissa.  

Opettajat suhtautuivat yleisesti ottaen kaikin puolin myönteisesti ajatuk-
seen siitä, että joku koulun ulkopuolinen henkilö tulisi kertomaan ihmisoike-
uksista. Opettajat näkivät koulun ulkopuoliset asiantuntijat tervetulleina kou-
luun opettajien vähäisen tiedon ja asiantuntemuksen takia, mutta toisaalta 
myös muista syistä. Muiksi syiksi mainitaan esimerkiksi vaihtelu tavalliseen 
opettajan luokkaopetukseen sekä ulkopuolisen asiantuntijan mahdollinen 
parempi auktoriteetti ja yleinen kiinnostavuus (ks. esim. H22–28, H30–31). 
Toisaalta ulkopuolisiin asiantuntijoihin suhtauduttiin myös kriittisesti ja va-
rautuneesti. Opettajat, jotka toivoivat ulkopuolisia asiantuntijoita kouluvierai-
lulle, saattoivat samalla myös tuoda esiin, että asiantuntijan pitää olla tietyn-
lainen, jotta opiskelijat innostuvat. Tällaisina ulkopuolisen asiantuntijan hy-
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vinä kriteereinä mainittiin esimerkiksi karisma ja persoonakysymykset, puhe-
taito sekä nuorten ajattelumaailman tuntemus (ks. esim. H31, H25).  

”O: Mmm, ulkopuolisia kuunnellaan paremmin, mä luulen. Ja ikä ratkasee myös 
jonkin verran, jos on nuori, samanikänen ihminen, sitä kuunnellaan kaikist par-
haiten. – – Et mun mielestä, olipa se kuka tahansa, niin se on tärkeintä et se ihmi-
nen niinku osaa ottaa huomioon sen yleisön. Et osaa jotenkin kommunikoida ylei-
sön kanssa, et mun mielestä nuori ihminen, joka on asialle omistautunut, mutta ei 
ehkä ihan liian kiihkomielinen, on kaikista paras kaikkeen mitä voi tulla esitte-
leen. Et semmoset on toiminut tosi hyvin. Et oppilaat on aika herkkiä sillekin et 
jos joku sitte paasaa ja saarnaa, ihan mistä vaan, niin ne kommentoi kyllä välit-
tömästi, et ’se oli ihan pimahtanut tähän aiheeseen ja’, että ne on sit semmoselle-
kin aika niinku et ne huomaa sen, että ei, että nyt mennään överiks. Mut sit taas et 
jos joku on ihan vaisu, niin sit ne sanoo siitäkin, et eihän sitä itteensäkään kiin-
nostanut [naurahdus]. Et ehkä se on semmonen persoonakysymys tietyllä tapaa et 
osaa niinku ottaa yleisön huomioon ja olla innostava, sillai niinku just sillai sopi-
vassa määrin, et ei vouhota.” (H31) 

 
Jotkut opettajat korostivat vierailijan ja opettajan yhteistyön tärkeyttä ja kum-
mankin työpanoksen tärkeyttä.  

”O: Jos mulle tulis ihan pystymetsästä.. mulla on aiheena vaikkapa [sanoo oman 
oppiaineensa aihepiirin, tutkijan lisäys] ja yhtäkkiä mulle tulis joku ihmisoikeus-
asia...asioista puhumaan niin se ois kauhee harppaus, koska mulla ei oo mitään 
pohjaa, mistä mä lähtisin puhumaan, niin se ois ihan irrallinen. Mut jos mä tie-
dän, et mul on viikon päästä ja sillon mä pystyn pohjustaan asiaa niillä tiedoilla 
mitä mulla on ja sit mä toivoisin varmaan myös tältä, joka tulis, et sillä ois tietyt 
asiat mistä se vois jo mulle etukäteen kertoo, että mistä hän aikoo puhua, jolloin 
mäkin pystyisin vähän siihen asiaan orientoituun etukäteen ja sitte sen jälkeen 
myöskin sitte keskusteleen oppilaitten kanssa, et varmaan siel syntyy mielipiteitä 
ja keskustelua asiasta.” (H28) 

 
Osa opettajista halusi lisää ihmisoikeuskasvatusta lukioon, mutta toisten 
mielestä ihmisoikeuskasvatuksen määrä oli riittävä. Tutkimustulos on saman-
suuntainen kuin edellä luvussa 3.2, jossa käsiteltiin opiskelijoiden näkemyk-
siä ihmisoikeuskasvatuksesta. Kaiken kaikkiaan ihmisoikeuskasvatuksen 
määrä, sisältö ja käytännön toteutuminen ovat hyvin paljon riippuvaisia yksit-
täisen opettajan persoonasta ja asiaan motivoitumisesta. Tämän näkökulman 
toivat myös useat haastattelemani opettajat ja opiskelijat esiin. Aikaisemmas-
sa tutkimuksessa on tullut esiin samansuuntaisia huomioita (ks. esim. Mahler 
2008, 49).  

Oman työn reflektointi ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmasta oli monille 
opettajille varsin uutta. Haastattelu oli näin opettajille myös tilanne, jossa he 
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pohtivat omaa suhdettaan ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuksien suhdetta opet-
tajantyöhön.  

”O: No mää aattelisin, että siihen niinku taas sillai aika laajasti, että niinku että 
siihen liittyis niinkun .....kaikki sellanen ihmiseen ja, esim, no just vaikka tasa-
arvoasiat, tai siis semmosetkin että.... tai ylipäätään se, että jokainen... niinku jo-
kainen ihminen on samanarvoinen, onko se se ihmisarvo muuten [naurahdus]? 
Mutta en mä osaa sitä silti määritellä et mitä se ihmisarvo sitten tarkottaa, mutta 
se, että kaikilla se on niinku sama, että sit niinku se, että riippumatta siitä missä 
asuu, miten asuu ja minkä ikänen on ja minkä näkönen on ja minkä värinen on ja 
niinku... tai oikeestaan riippumatta mistään, niin että tavallaan se olis aina sama 
ja niinku että ihmiset olis tasa-arvosia.” (H31)  

”T: Miltä se [haastattelu] vaikutti? 
O: No siltä ainakin, että tää taas niinkun vois itte miettiä, että vois niitä oikeuksia 
kattoo jostakin taas ja miettiä, että... ehkä tavallaan täs on niinkun herätyksen 
paikka, et miten niitä vois sitten enemmän ottaa sinne omaan opetukseen kuiten-
kin... esille. 
T: – – no sehän on tietysti hyvä jos siitä jotakin niinku sillä lailla saa opettajakin 
[haastattelusta jotain itselleen] 
O: Joo, kyllä ihan varmasti.” (H32) 

 
Käsitykseni mukaan haastattelutilanne auttoi opettajia jäsentämään omia 
näkemyksiään ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta suhteessa hei-
dän omaan työhönsä. Haastattelutilanne saattoi näin parhaimmillaan aktivoi-
da opettajia tietoisempaan ihmisoikeuskasvatukseen omassa työssään. Moni 
opettaja antoikin haastattelun jälkeen positiivista palautetta haastattelusta 
opettajan aihepiiriin liittyvien omien pohdintojen herättäjänä. Loppuyhteen-
vetona voidaan todeta, että opettajien näkemykset ihmisoikeuskasvatuksesta 
lukiossa ja omasta roolistaan ihmisoikeuskasvattajina olivat samansuuntaisia 
YK:n ihmisoikeuskasvatukseen liittyvien asiakirjojen kanssa siinä mielessä, 
että miltei kaikkien opettajien näkemyksissä tuli esiin jonkinlainen hierarkki-
nen malli ihmisoikeuskasvatuksesta ja toisaalta ihmisoikeuskasvatuksen 
kuuluminen kaikkeen kasvatukseen. Opettajien näkemykset ihmisoikeuskas-
vatuksesta poikkesivat kuitenkin selkeästi YK:n ihmisoikeuskasvatukseen 
liittyvien asiakirjojen ihmisoikeuskasvatuskäsityksestä siinä, että ihmisoike-
uskasvatus ei ollut opettajille tiedostettu ja tietoinen osa kasvatustyötä, eikä 
sen nähty kumpuavan sen enempää opetussuunnitelman kuin kansainvälisten 
asiakirjojen velvoitteista.  

Edellä on käsitelty opettajien näkemyksiä siitä, ketkä ovat lukiossa ihmis-
oikeuskasvattajia ja missä määrin opettajat mieltävät itse olevansa ihmisoike-
uskasvattajia. Mutta pitäisikö jokaisen opettajan tiedostaa olevansa ihmisoi-
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keuskasvattaja? Onko tämä liian vaativa tavoite opettajille? Vastaus kysy-
mykseen riippuu siitä, mitä ihmisoikeuskasvattajalla tarkoitetaan ja mitä 
tarkoitetaan ihmisoikeuskasvattajana toimimisen tiedostamisella. Jokainen 
opettaja on ihmisoikeuskasvattaja, tiedostipa hän sitä tai ei. Tämä näkemys 
kumpuaa myös kansainvälisistä ihmisoikeuskasvatukseen liittyvistä asiakir-
joista, joita edellä on käsitelty luvussa 1. Voidaan kuitenkin kysyä, miten 
opettaja toteuttaa periaatteessa jokaiselle opettajalle kuuluvaa vastuuta ihmis-
oikeustiedon levittämisestä, mikäli hänellä itsellään ei ole riittävää perustie-
toa ihmisoikeuksista.  

 
 

4.3 Ihmisoikeuskasvatusmateriaalien käyttö lukiossa – infoähkyä 
ja materiaalitarvetta 

 
Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti ihmisoikeuskasvatusmateriaalien käyttöä 
lukiossa haastatteluaineiston perusteella. Oppikirjan ulkopuolinen materiaali 
voi toimia hyvänä apuna ja oppikirjan ohella käytettävänä lisämateriaalina 
ihmisoikeuskasvatuksessa. Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tarjoamat materi-
aalit ja kouluvierailutoiminta eivät kuitenkaan sellaisinaan riitä täyttämään 
ihmisoikeuskasvatukselle asetettuja tavoitteita kansallisella tasolla (ks. esim. 
Mahler 2008, 48–51).  

Opettajat ja opiskelijat eivät olleet juurikaan saaneet tai kokeneet saavan-
sa ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää materiaalia. Suurin osa opiskelijoista ei 
katsonut saaneensa koulun kautta mitään ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää 
erillistä materiaalia. Kysyttäessä opettajilta erikseen tiettyjen järjestöjen ih-
misoikeuskasvatukseen suunnatusta materiaalista, he eivät oman käsityksensä 
mukaan olleet saaneet tällaista materiaalia. Ihmisoikeuskasvatukseen yleisesti 
liittyviä materiaaleja on opettajien mukaan saatu vain hyvin niukasti tai ei 
ollenkaan. On tietenkin mahdollista, että opettajat ovat saaneet ihmisoikeus-
kasvatukseen liittyvää materiaalia, mutta he eivät itse muista sitä saaneensa 
tai he eivät ole tiedostaneet kyseisen materiaalin liittymistä erityisesti ihmis-
oikeuskasvatukseen.  

Oleellista on, että opettajat ja opiskelijat eivät koe juurikaan saaneensa tä-
hän aihealueeseen liittyvää materiaalia. Mikäli materiaalia olisi jaettu enem-
män, se näkyisi vastauksissa. Todennäköistä on myös, että jos tällaista mate-
riaalia on opettajille tai yleensä lukioon tullut, se ei ole löytänyt tietään aktii-
viseen käyttöön. (Opettajien näkemyksistä ihmisoikeuskasvatusmateriaaleista 
ks. myös Lampinen 2008. Nuorten parissa toimivien näkemyksiä ihmisoike-
uskasvatusmateriaaleista ks. Höylä 2007, 77.) Asia on mielestäni merkittävä, 
sillä ihmisoikeuskasvatukseen on tehty paljon erilaisia materiaaleja useiden 
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eri organisaatioiden toimesta (ks. myös tarkemmin esimerkkejä ihmisoikeus-
kasvatukseen suunnatuista materiaaleista alaluvussa 1.4.1). Tällaisella mate-
riaalilla ei ole kuitenkaan merkitystä, mikäli se ei löydä tietään kouluihin.  

Käyttävätkö ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja erityisesti vain ne opettajat, 
joilla on omaa erityistä kiinnostusta ihmisoikeusasioihin ja jotka ottavat itse 
aktiivisesti selvää tarjolla olevista materiaaleista? Tämä on hyvä asia näiden 
opettajien ja heidän opiskelijoidensa kannalta, mutta se ei ratkaise ihmisoike-
uskasvatuksen haastetta laajemmassa mielessä. Mikäli ihmisoikeuskasvatus-
materiaalit jäävät vain niiden käsiin, joilla on jo erityistä kiinnostusta ihmis-
oikeusasioihin, ne eivät palvele koulujärjestelmää ja sen opiskelijoita laajasti.  

Osa opettajista ja opiskelijoista toi esiin kielten opetuksen mahdollisuudet 
ihmisoikeuskasvatuksessa. Esimerkiksi kielten tekstitehtävissä voitaisiin 
käyttää enemmänkin ihmisoikeuksiin liittyvää aineistoa, jolloin samalla ker-
taa opiskeltaisiin sekä kieltä ja että ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuskasvatuksen 
aihepiirejä. Muutama kieltenopettaja toi esiin yleisen puutteen hyvistä ja 
käyttökelpoisista materiaaleista kielten opetuksessa. He toivoivat myös saa-
vansa ihmisoikeuksiin liittyvää materiaalia kieltenopetuksessa käytettäväksi. 
Tässä olisi oiva mahdollisuus eri asiantuntijatahoille tuottaa, jakaa ja tarjota 
kielten opetukseen soveltuvia ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä materiaaleja. 
Jotta materiaalit löytäisivät tiensä kouluihin, tarvittaisiin aktiivisuutta materi-
aalin tuottajien taholta.  

Jotkut reaaliaineiden opettajat olivat sen sijaan kriittisiä lisämateriaaleille. 
Heitä voidaan kuvata jopa ”infoähkyisiksi”. Tässä oli mielenkiintoinen ero 
joidenkin reaaliaineiden opettajien ja kieltenopettajien välillä. Tietyt reaaliai-
neiden opettajat kokivat, että he saavat jo nyt paljon eri tahojen tuottamia 
lisämateriaaleja. Kriittisyyttä lisämateriaaleja kohtaan perusteltiin juuri ylei-
sellä materiaalien paljoudella, ei ihmisoikeuskasvatusmateriaalien määrällä. 
Haastattelujen perusteella opettajilla oli yleensä peruspositiivinen asenne 
ihmisoikeuskasvatukseen liittyviin materiaaleihin, siitäkin huolimatta, että 
muutama opettaja korosti, että lisämateriaaleja on yleisesti ottaen paljon, jopa 
liikaa. Kukaan haastatelluista opettajista tai opiskelijoista ei kokenut saa-
neensa liikaa erityisesti ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä materiaaleja.  

Yleisesti ottaen opettajat kaipasivat materiaalia tuottavien koulun ulko-
puolisten tahojen aktiivisuutta ihmisoikeuskasvatukseen liittyvissä materiaa-
liasioissa ja yleisemminkin lisämateriaalien suhteen. Monet opettajat eivät 
itse jaksa ja ehdi kovin aktiivisesti etsiä lisämateriaalia (ks. myös Lampinen 
2007, 61; 85–87). Tällöin eri organisaatioiden ja järjestöjen aktiivisuus suh-
teessa kouluihin ja niiden opettajiin korostuu. Haastateltavien joukossa oli 
kuitenkin myös pari sellaistakin opettajaa, jotka korostivat etsivänsä mielel-
lään itse aktiivisesti materiaalia. Erityisesti ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää 
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materiaalia he eivät olleet kuitenkaan etsineet. Järjestöjen suurempi aktiivi-
suus materiaalien esillä pitämisessä voisi auttaa myös tällaisia opettajia löy-
tämään heitä itseään kiinnostavia ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja. Tämän 
tutkimuksen puitteissa materiaalikysymyksiä ei ollut tarkoituksenmukaista 
tämän yksityiskohtaisemmin tutkia. Oleellista oli kuitenkin se, että ihmisoi-
keuskasvatusmateriaaleihin suhtauduttiin myönteisesti, mutta niitä ei ollut 
paljoakaan saatu eikä käytetty. Olisi mielenkiintoista selvittää jatkotutkimuk-
sissa ihmisoikeuskasvatusmateriaalin käytön haasteita ja mahdollisuuksia 
laajemmin. 
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5 Maassa maan tavalla – puhetapa ja 

ihmisoikeuskasvatuksen haasteita  
 
Tarkastelen tässä luvussa sekä opiskelijoiden että opettajien näkemyksiä ja 
puhetapoja ulkomaalaisista. Luku poikkeaa osittain aikaisemmista luvuista, 
joissa opiskelijoita ja opettajia on käsitelty pääsääntöisesti omissa luvuissaan. 
Luvussa yhdistyvät tietyt teemat, joita oli aluksi tarkoitus analysoida toisis-
taan erillään, mutta jotka näyttivät sisältävän sen verran yhteisiä piirteitä, että 
yhdistin teemat kokonaisuudeksi. Luku perustuu aineistolähtöiseen sisällön-
analyysiin, jota on käsitelty tarkemmin luvussa 2.2.2. Toimintatapaani voi-
daan kutsua aineistolähtöiseksi sisällönanalyysiksi ja puheen sisältöön keskit-
tyväksi diskurssin analyysiksi. Lopputulokseen painottuvana analyysina se on 
luonteeltaan enemmän sisällönanalyyttista tutkimusta toisin kuin esimerkiksi 
prosessiin keskittyvä diskurssianalyyttinen tutkimusote. (Sisällönanalyysista 
ja diskurssianalyysista ks. myös esim. Tesch 1990, 60–63; 79–82.)  

Haastatteluissa käsiteltiin myös vaihto-opiskelijoihin ja ulkomaalaisiin 
suhtautumista. Suhtautumista ulkomaalaisiin käsiteltiin haastattelun eri vai-
heissa spontaanisti sen mukaan, miten asia nousi opiskelijan puheessa esiin 
sekä kansainvälisiä kontakteja käsittelevän teema-alueen yhteydessä. Vaihto-
opiskelijoita käsiteltiin koulua sosiaalisena yhteisönä sekä kulttuurien välistä 
kanssakäymistä tarkasteltaessa. Ystävyyskoulutoimintaa käsiteltiin koulun 
kansainvälisten kontaktien yhteydessä. Haastattelujen keräämisvaiheen aika-
na pohdin, että voisin rajata vaihto-opiskelijat ja ystävyyskoulutoiminnan 
analyysivaiheessa pois, jotta tutkimusaineisto ei kasvaisi liian suureksi. Vähi-
tellen aineistoa kerätessä ja erityisesti sen analyysivaiheessa kiinnitin kuiten-
kin huomiota siihen, miten haastateltavat korostivat ulkomaalaisista puhutta-
essa erityisesti kyseisten ryhmien omaa toimintaa ja sopeutumista Suomeen, 
ei niinkään sitä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä näiden ihmisten hyväksi.  

Maahanmuuttajien sopeutumis- ja kotoutumisprosessi, samoin kuin 
yleensäkin eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaaminen, on aina molem-
minpuolinen vuorovaikutusprosessi, jossa kulttuurien kohdatessa syntyy 
myös jotakin laadullisesti uutta (ks. myös esim. Liebkind 2000a, 13–27; 
Liebkind 2000b, 171–182; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 25–27; 
Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 30–36). Maahanmuuttajaksi määritellään 
tässä tutkimuksessa ihminen, jonka tavoitteena on asettua Suomeen pysyvästi 
asumaan. Maahanmuuttajien pääryhmät ovat: paluumuuttajat, avioliiton, työn 
tai jonkin muun syyn takia ulkomailta muuttaneet, kiintiöpakolaiset ja pako-
laisten ja paluumuuttajien omaiset (ks. esim. Virrankoski 2001, 13; Jasinska-
ja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 16–24). 
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Ystävyyskoulutoiminnasta keskusteltaessa asenne kansainvälisiin kontak-
teihin oli hyvin myönteinen, mutta yksi esimerkkikertomus toi yllättävästi 
esiin myös toisen näkökulman asiaan. Päätin katsoa koko aineistoa myös siitä 
näkökulmasta, miten siellä puhutaan ulkomaalaisista, maahanmuuttajista ja 
Suomesta. Yhdistävänä tekijänä suhtautumisessa sekä vaihto-opiskelijoihin, 
ulkomaalaisiin Suomessa että maahanmuuttajiin oli puhetapa, jota kutsun 
tässä yhteydessä ”Maassa maan tavalla, muukalaiset mukautukoot” -puhe-
tavaksi. Joissakin haastatteluissa korostus oli vielä ulkomaalaisvastaisempi: 
”pysykööt omassa maassaan”. Tätä puhetapaa tarkastelen alaluvussa 5.3. 
Alaluvussa 5.4 käsittelen yhden opettajan esimerkkikertomusta ystävyyskou-
lutoimintaan liittyen. Tämän jälkeen alaluvussa 5.5 käsittelen opiskelijoiden 
puhetta näkökulmana opiskelijoiden ymmärrys oikeanlaisesta erityisesti ra-
sismiin liittyvästä puhetavasta. Alaluvussa 5.6 käsittelen ihmisoikeuskasva-
tuksen haasteita koulukontekstissa edellisten alalukujen pohjalta. 

Kriittisintä suhtautumista ulkomaalaisiin edusti aineistossani joidenkin 
opiskelijoiden suhtautuminen pakolaisiin. Myönteisintä suhtautumista edusti 
taas sekä opiskelijoiden että opettajien asenne ystävyyskoulutoiminnan kautta 
tulleisiin ulkomaalaiskontakteihin. Poikkeuksen tästä myönteisestä suhtautu-
misesta muodosti kuitenkin esimerkkikertomus suomalaisesta opiskelijasta, 
joka ei halunnut kunnioittaa isäntäperheen vakaumusta ja tapoja ystävyys-
kouluvierailulla. Itse ystävyyskoulutoimintaan sinänsä suhtauduttiin kaikissa 
haastatteluissa myönteisesti, mutta esimerkkitapauksen opiskelija halusi pitää 
kiinni omasta tavastaan tehdä asioita eikä ollut valmis isäntäperheen tapojen 
kunnioittamiseen. Kulttuurienvälisellä kohtaamisella tarkoitetaan niin yksit-
täisten ihmisten kuin ihmisryhmien välistä kanssakäymistä kahden tai use-
amman eri kulttuurin välillä (ks. myös esim. Fennes & Hapgood 1997, 24–
52). Kanssakäyminen voi tapahtua tietyn maan sisällä tai matkustettaessa 
maasta toiseen lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa. Kanssakäymistä voidaan har-
joittaa myös viestintävälineiden avulla, mutta tietty henkilökohtaisen kanssa-
käymisen taso tarvitaan, jotta voidaan puhua kohtaamisesta sanan varsinai-
sessa merkityksessä. (Kulttuurienvälisyydestä, kulttuurienvälisestä kohtaami-
sesta ja oppimisesta tarkemmin ks. esim. mt. 1997; Lasonen, Halonen, 
Kemppainen & Teräs 2009, 9–21.) Kulttuurienväliseen kohtaamiseen kuulu-
va toisen kunnioittamisen tavoite jäi esimerkkikertomuksessa saavuttamatta. 
Tätä esimerkkitapausta käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.  

Kyseisessä lukiossa oli vain vähän maahanmuuttajia ja eri kulttuurien 
edustajia opiskelijoina, ja opettajat viittasivat tähän eri kulttuurien edustajien 
vähyyteen useassa haastattelussa. (Ks. esim. H21–25, H31, H34.) Kulttuurien 
kohtaaminen ei tullut kyseisen lukion arjessa tavallisesti eri kulttuuritaustais-
ten ihmisten kohtaamisena esiin. Jotkut opettajat toivat tämän tekijän esiin 
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myös yhtenä selityksenä sille, miksi kulttuurien väliseen kohtaamiseen liitty-
viä kysymyksiä ei oltu erityisen paljon käsitelty kyseisessä lukiossa. Erilai-
suutta on kuitenkin kaikissa yhteisöissä ja erilaisuuden ja kulttuurienväliseen 
kohtaamiseen liittyviä taitoja on tarpeellista opiskella ja harjoitella kaikessa 
koulutuksessa riippumatta kyseisen kouluyhteisön opiskelijoiden taustoista. 
Voidaan jopa väittää, että yhteisössä, joka on suhteellisen homogeeninen, on 
erityisen oleellista panostaa tähän kasvatusalueeseen, jotta erilaisuuden koh-
taamisen taidot kehittyvät esimerkiksi tulevaisuudessa tapahtuvaa erilaisuu-
den kohtaamista varten.   

Näkemyksiä maahanmuuttajista tarkastellaan tässä luvussa vain opiskeli-
joiden haastatteluaineiston perusteella. Opiskelijahaastatteluissakaan näke-
myksiä maahanmuuttajista ja pakolaisista ei käsitelty kaikissa haastatteluissa, 
sillä ne eivät olleet omana teemanaan. Samasta syystä haastatteluissa esille 
tulleet kommentit ovat erityisen arvokkaita, koska ne ovat tulleet esille spon-
taanisti. Opiskelijoiden ulkomaalaisnäkemysten voidaan nähdä heijastelevan 
sitä, miten ihmisoikeuskasvatukseen liittyvä ihmisarvon, tasa-arvon ja soli-
daarisuuden kunnioittamiseen sekä kulttuurienväliseen kohtaamiseen kasvat-
taminen ovat toteutuneet käytännössä. Opettajien näkemykset maahanmuut-
tajista ja pakolaisista olisivat oma tutkimusaiheensa. Aihepiiriä sivuttiin opet-
tajien haastatteluissa vain siten, että jotkut opettajat spontaanisti kommentoi-
vat jotakin tähän asiaan liittyen, esimerkiksi käsiteltäessä kyseisen lukion 
vähemmistöryhmiin kuuluvia opiskelijoita. Kommentit jäivät kuitenkin hyvin 
hajanaisiksi, sillä en itse ottanut asiaa opettajien kanssa puheeksi muuten 
kuin kysymällä, onko opiskelijoina vähemmistöryhmien edustajia. Keskityin 
opettajien haastatteluissa opettajien näkemyksiin ihmisoikeuskasvatuksesta ja 
ihmisoikeuksista. Tällaiset tutkimukselliset valinnat haastattelukysymysten 
teossa ilmentävät samalla myös tutkijan omaa käsitystä siitä, mitkä asiat ovat 
oleellisimpia ihmisoikeuskasvatusta käsittelevässä tutkimuksessa ja opiskeli-
joiden ja opettajien tähän liittyvissä haastatteluissa. Ilmiön laajuuden vuoksi 
on pakko tehdä rajauksia, jotta haastattelut pystytään tekemään tietyssä ajassa 
ja jotta aineisto ei kasva kohtuuttoman suureksi.  

 
 

5.1 Näkemyksiä maahanmuuttajista  
 
Tietyistä opiskelijahaastatteluista piirtyi esiin ”Maassa maan tavalla, muuka-
laiset mukautukoot” -puhetapa siten, että erityisenä korostuksena maahan-
muuttajien kohdalla oli sopeutuminen (H14, H19, H43–44). Sopeutumista ei 
kuitenkaan nähty molemminpuolisena vuorovaikutusprosessina (sopeutumi-
sen vaatimuksesta ks. myös esim. Lepola 2000, 211–214; 232–235; Suurpää 
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2002, 49–50). Tätä samaa sopeutumista korostettiin myös vaihto-opiskeli-
joiden suhteen. Myös joissakin opettajahaastatteluissa tuli esiin maahanmuut-
tajien ja vaihto-opiskelijoiden kohdalla sopeutumisen vaatimus (ks. esim. 
H34). Kahdessa opiskelijahaastattelussa korostettiin sopeutumisen lisäksi 
sitä, että jos ulkomaalainen henkilö ei sopeudu, hänet voidaan tai pitää pois-
taa maasta (H14, H44) – ”heittää ulos maasta” (H14). ”Maassa maan tavalla” 
-puhetapaa voisikin tarkentaa ”Maassa maan tavalla, muukalaiset mukautu-
koot” -näkemykseksi (H14, H44). Näin ”sopeutuminen” asetettiin ehdoksi 
maassa oleskelulle. Toisessa näistä haastatteluista tuotiin esiin erityisesti 
kulttuurinen sopeutuminen ja se, että ulkomaalaiset eivät saa ”riehua täällä” 
tai heidät voi ”lähettää takaisin” (H44). Toisessa haastattelussa korostettiin 
samoin sopeutumista ja sitä, että jos ulkomaalainen ”rellestää tai töpeksii”, 
hänet voitaisiin poistaa maasta, ”heittää ulos” (H14). Kyseisessä haastattelus-
sa asetettiin myös ehtoja Suomessa oleville pakolaisille.  

”O: No ei mulla, ihan hyvä, jos niillä on vaikea sillä olla, niin ne saa tulla tänne 
elämään, mutta sitte niitten pitäis sopeutua meijän kulttuuriin, että jos ne täällä 
rupee riehumaan ja tekee rikoksia, niin semmoset mun mielestä sais lähettää ta-
kasin sinne, jos niillä on siellä sitten helpompi olla. 
T: Joo tietyt tämmöset ehdot myös sitten. 
O: Niin. 
T: sitten siinä maassa ololle. 
O: Niin. Ei niitä tänne ruveta paapomaan ihan vaan sen takia, että ne on pakolai-
sia. 
T: Joo. 
O: Samat lait niihin pätee sitte, kun ne tänne tulee.” (H44)  

 
Toinen opiskelijoista (H44) toi edellisessä katkelmassa esille, että pakolaisiin 
pätee samat lait kuin suomalaisiinkin. Samassa kohdassa hän kuitenkin sanoi 
myös, että jos pakolainen ”riehuu ja tekee rikoksia”, hänet voitaisiin lähettää 
”takaisin”. Tässä jälkimmäisessä virkkeessä tulee esiin kuitenkin se, että 
kyseinen opiskelija näkee pakolaista koskevan eri lain tai ainakin käytännön 
kuin tavallista suomalaista, sillä suomalaistahan ei karkoteta maasta, jos hän 
riehuu tai tekee rikoksia. Myös toisessa haastattelussa (H14), josta edellä 
sitaatti, tuli esiin samanlainen näkemys siitä, että huonosti käyttäytyvä ulko-
maalainen voidaan karkottaa maasta mikäli hän ”rellestää tai töpeksii” (H14). 

Toinen opiskelijoista (H14) toi esiin myös pakolaisiin usein liitettyjä am-
matteja, linja-autonkuljettajan ja pizzerian työntekijän tai pizzeriayrittäjän 
ammatit. Mielenkiintoista hänen näkemyksessään oli se, että hän näytti lähte-
vän siitä ajatuksesta, että esimerkiksi pakolaiset itse haluaisivat hakeutua 
juuri näihin eikä muihin ammatteihin ja kritisoi heitä tästä näkökulmasta. 
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”O: Sit tietysti, tuut pakolaiseks, niin sulla on velvollisuus oppia kieli ja ??? ja te-
hä jotain muutakin kun perustaa pizzapaikkoja, että en tiä sitten. 
T: Mikä vika on pizzapaikoissa [naurahdus]? 
O: No kun niitä on kaikkialla kohta, niitä on ihan liikaa pikkuhiljaa. 
T: Yllyttää syömään roskaruokaa 
O: No ei pizza ... pizza on ihan hyvä ruoka, en mää sitä sano, se on erittäin hyvää, 
mutta jotain muutakin vois tietysti tehä ku ajaa bussia ja emm ???? Eiks tänään 
ollu ??? just oli [kertoo ko. sanomalehden nimen] oli, 20 ulkomaalaista bussin-
kuljettajaa tulee [kertoo paikkakunnan nimen].” (H14) 

 
Tästä näkökulmasta katsoen olisi ikään kuin ulkomaalaisen tai pakolaisen 
oma syy, ettei hän hakeudu muihin kuin tietyntyyppisiin ammatteihin. Opis-
kelija itse toi samaan aikaan esiin, että hän ei voisi koskaan kuvitella olevan-
sa itse tietyssä ammatissa, tässä tapauksessa linja-autonkuljettajan ammatissa. 
Hän ei ottanut huomioon niitä ongelmia, joita maahanmuuttajat työllistymi-
sessään kohtaavat, vaan käänsi asian maahanmuuttajien ongelmaksi ja halut-
tomuudeksi työllistyä muihin kuin tiettyihin ammatteihin (maahanmuuttajien 
työllistymisen ongelmista, syrjinnästä ja syrjintäkokemuksista tarkemmin ks. 
esim. Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 32–36; 127–129; Lepola & 
Villa 2007, 143–174, 219–230; Aaltonen, Joronen & Villa 2009, 87–91). 

Samat opiskelijat, jotka suhtautuivat ristiriitaisesti tai kielteisesti ulko-
maalaisiin ja erityisesti pakolaisiin, korostivat kuitenkin toisessa kohdassa 
selkeästi auttamisvelvollisuutta (ks. H16, H19, H43–44), myös muissa maissa 
kuin Suomessa asuvien ihmisten auttamista (H16, H19, H44). Tässä näkyy 
asenneristiriita. Onko tässä tapauksessa kyse siitä, että on kulttuurisesti hy-
väksyttävää suhtautua myönteisesti auttamiseen ja auttamisvelvollisuuteen? 
Ja toisaalta, auttamisvelvollisuuden kieltäminen voisi olla opiskelijalle sosi-
aalisesta paineestakin johtuen vaikeaa? Tarkastelen tätä ilmiötä alaluvussa 
5.6. 

Aineistosta nousi esiin ”Maassa maan tavalla, muukalaiset mukautukoot” 
-puhetapa. Puhetapa tuli esille sekä suhtautumisessa maahanmuuttajiin että 
suhtautumisessa vaihto-opiskelijoihin. Ilmiöllä on myös yhtymäkohtia mui-
hin, esimerkiksi Lepolan (2000), Suurpään (2002) ja Virrankosken (1994), 
tutkimuksiin. Ulkomaalaisilta vaaditaan sopeutumista, mutta heidät halutaan 
joka tapauksessa nähdä muukalaisina. Niin haastatteluissa kuin julkisessa 
keskustelussakin korostuu ajatus, jonka mukaan maahanmuuttajien täytyy 
muuttua, eli sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisten elämänta-
poihin. Samankaltaistumista kuitenkin samaan aikaan myös vieroksutaan. 
Tässä on kyse niin kutsutusta ”Kain ja Abel” -syndroomasta, jossa eri etnis-
ten ryhmien samankaltaisuudet halutaan jättää esille tuomatta ja päinvastoin 
etsiä eroja, joilla potentiaaliset ”veljet ja sisaret” pidetään ainakin jollain 
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tavoin ”muukalaisina” toisilleen. Samankaltaisuuden pelko voidaan kuitenkin 
nähdä yhtenä rasismin taustatekijänä. Ulkomaalainen kohtaa esimerkiksi 
Suomessa samaan aikaan paradoksaalisesti sekä sulautumisen että erottautu-
misen vaatimukset. Heitä leimaa samaan aikaan toisaalta erot, toisaalta vaa-
timukset erojen häivyttämisestä. (Lepola 2000, 211–214; 232–235; Suurpää 
2002, 49–50.) ”Sopeutumisen vaatimus” suhteessa maahanmuuttajiin on tul-
lut ilmiönä esiin myös muualla. Esimerkiksi pakolaistyöstä vastaavien viran-
omaisten on katsottu pitäneen tärkeämpänä pyrkiä ”normaalistamaan” pako-
laiset toimimaan suomalaisten tapojen mukaisesti kuin uudistaa hallintoa 
niin, että se voisi vastata paremmin pakolaisten tarpeisiin (Matinheikki-
Kokko 1994, 99–100). Muukalaisen sopeutumisen korostaminen näyttääkin 
olevan yleinen ilmiö yhteiskunnassamme. Tämä näkökulma tulee esiin maa-
hanmuuttajien lisäksi yllättävästi myös vaihto-opiskelijoiden kohdalla. Seu-
raavassa alaluvussa 5.3 tarkastelen suhtautumista vaihto-opiskelijoihin tästä 
näkökulmasta tarkemmin.  

 
 

5.2 Suhtautuminen vaihto-opiskelijoihin – ”Se on kauhean paljon 
kiinni myös siitä tulijasta itsestään” 

 
Suhtautumisessa vaihto-opiskelijoihin sekä opettaja- että opiskelijahaastatte-
luissa tuli esiin sama puhetapa kuin edellä suhtautumisessa yleensä ulkomaa-
laisiin ja pakolaisiin ja jota kutsun ”Maassa maan tavalla, muukalaiset mu-
kautukoot” -puhetavaksi. Puhetapa ilmeni suhtautumisessa vaihto-opiskelijoi-
hin monella tavalla. Ominaista sekä opettaja- että opiskelijahaastatteluille oli 
se, että vaihto-opiskelijan omaa toimintaa ja aktiivisuutta korostettiin ja nä-
kökulmana oli ”vieraan sopeutumisessa Suomeen”. Näin haastateltavien puhe 
vaihto-opiskelijoista ja maahanmuuttajista linkittyi analyysivaiheessa yllättä-
välläkin tavalla yhteen. Oli perusteltua tarkastella vaihto-opiskelijoihin liitty-
viä haastattelukohtia tarkemmin, vaikka olin jo suunnitellut jättäväni vaihto-
opiskelijoihin liittyvät haastattelukohdat varsinaisesta analyysista pois ja 
keskittyväni niihin haastattelukysymyksiin, jotka aikaisemmassa vaiheessa 
tuntuivat erityisen oleellisilta ihmisoikeuskasvatuksen kannalta. Tarkastelen 
seuraavaksi sekä opettaja- että opiskelijahaastatteluja tarkemmin vaihto-
opiskelijakeskustelun näkökulmasta.  

Tarkastelin haastatteluissa opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä vaihto-
opiskelijoista ja heidän roolistaan koulun sosiaalisessa yhteisössä. Osalla 
opettajista ei ollut näkemyksiä vaihto-opiskelijoiden koulun sosiaaliseen 
yhteisöön pääsemisestä, koska he eivät yksinkertaisesti olleet tavanneet kou-
lussa vaihto-opiskelijoita eivätkä vaihto-opiskelijat olleet osallistuneet heidän 
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oppitunneilleen (ks. esim. H35–36). Useat opettajat ja jotkut opiskelijat ko-
rostivat vaihto-opiskelijan omaa aktiivista roolia sosiaaliseen yhteisöön pää-
semisessä. Vaihto-opiskelijan oma aktiivisuus oli keskeisenä asiana pohditta-
essa hänen sopeutumistaan ja sitä miten hän on päässyt koulun sosiaaliseen 
yhteisöön sisälle. (H16, H21–28, H30–34, H41). Suurin osa opettajista koros-
ti vaihto-opiskelijan omaa sopeutumista vaihto-opiskelijoista keskusteltaessa 
(ks. H21–24, H27–34). Ne opettajat, jotka eivät olleet tutustuneet koulussa 
vaihto-opiskelijoihin tai joilla ei juuri ollut kontakteja vaihto-opiskelijoiden 
kanssa, eivät ottaneet kantaa asiaan (H35–36, H38).Yksi opettaja toi esiin, 
että vaihto-opiskelijan sopeutuminen kouluyhteisöön on kokonaan vaihto-
opiskelijasta itsestään kiinni (H24), ja monet opettajat korostivat, että vaihto-
opiskelijan pääseminen sisälle kouluyhteisöön ja kouluyhteisöön sopeutumi-
nen on paljon hänestä itsestään kiinni (H21–23, H27–34). Myös opiskelijat 
korostavat vaihto-opiskelijan omaa roolia ja sitä, että sosiaaliseen yhteisöön 
mukaan pääseminen on vaihto-opiskelijasta itsestään kiinni (ks. esim. H16, 
H41).  

”O: No tota, vähän vaihdellen, riippuu niin hirvittävän paljon myöskin siitä, että 
minkälainen on se vaihto-opiskelija, joka tänne tulee. – – Niin siin on hirveen iso 
ero just siinä, et miten ne esimerkiks, jotka tänne tulee, niin miten ne sitoutuu tä-
hän kouluun.” (H32) 

 
Jotkut opettajat mainitsivat vaihto-opiskelijan kulttuuritaustan yhtenä Suo-
meen sopeutumiseen ja kouluyhteisöön sopeutumiseen vaikuttavana asiana 
(H22, H29): 

”O: Mmm, kyllä tuota … Se on kauhean paljon kiinni myös siitä tulijasta itses-
tään, itsestään että, et niitä nyt on jossain määrin … melkein joka vuosi ollu ja sii-
tä on huomattu, että yksilöstä on kiinni plus sitte vähän myös mistä kulttuurista tu-
lee, et mitkä sopeutuu paremmin.” (H22)  

 
Yksi opettaja toi esiin, että amerikkalaisten kanssa on ollut erityisesti ongel-
mia (H22). Syyksi hän arveli kulttuurin lisäksi koulujen erot: suomalainen 
koulu on vaativampi ja haastavampi (H22). Etelä-Amerikasta tuleville Suo-
men nähtiin olevan liian hiljainen maa ja suomalaisten liian vähäpuheisia 
(H29). On mielenkiintoista, mutta myös huolestuttavaa huomata erilaisten 
maihin, maanosiin tai kulttuureihin liittyvien stereotypioiden esiintyminen 
myös opettajien puhetavoissa. Stereotypialla tarkoitetaan yleistystä, eli yksit-
täisten asioiden tai ilmiöiden käsittämistä ryhmäksi, jonka jäsenillä on sa-
mankaltaisia piirteitä. Esimerkiksi ihmisryhmän vallitseva mielikuva toisesta 
ihmisryhmästä on tyypillinen stereotypioiden muoto. Yleistys on usein kiel-
teinen ja siinä muodostetaan kuva jonkin ryhmän, esimerkiksi ihmisryhmän 
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jäsenistä vain pienen otoksen perusteella. Näin se liittyy läheisesti ennakko-
luuloihin ja joskus myös rasismiin. Yleistämisen kyky sinänsä on tietoisuu-
delle välttämätöntä maailman jäsentämiseksi. (Stereotypioista tarkemmin ks. 
esim. Allport 1954/1979; van Dijk 1987; Fennes & Hapgood 1997; Salakka 
2002, 196–204; Khakimov & Khotinets 2009; vieraiden kulttuurien lapsista 
rakentuvista diskursseista ks. Salakka 1998.) 

Opiskelijat korostivat usein kieleen liittyviä asioita ja suomalaisten vähä-
puheisuutta vaihto-opiskelijoiden koulun sosiaaliseen yhteisöön pääsemisessä 
(H9–14, H17, H45). Suomalaisten tapoja ei kuitenkaan tarkasteltu kriittisestä 
näkökulmasta, vaan enemmänkin ”muuttumattomana tosiasiana”. Opettajien 
haastatteluissa viitattiin myös suomen kielen oppimiseen tai suomen kielen 
taidon puutteeseen vaihto-opiskelijoiden sopeutumisesta puhuttaessa ja suo-
men kielen oppiminen nähtiin keskeisenä asiana vaihto-opiskelijan viihtymi-
sessä, sopeutumisprosessissa ja kouluyhteisöön pääsemisessä. (H21–27, 
H30–31, H34.) 

Monissa opettajahaastatteluissa tuotiin esiin tiettyjä asioita, joita vaihto-
opiskelijan pitää tehdä pärjätäkseen, eli asetettiin jonkinlaisia ”ehtoja” vaih-
to-opiskelijoille (H21, H23, H28, H31–32, H34). Samalla huomio käännettiin 
vaihto-opiskelijaan: vaihto-opiskelijan täytyy olla tietynlainen pärjätäkseen 
Suomessa. Haastatteluissa korostettiin esimerkiksi vaihto-opiskelijan omaa 
aktiivisuutta, itsenäisyyttä, kielen oppimista tai muita vastaavia kriteerejä, eli 
asetettiin tietyt ehdot vaihto-opiskelijalle: Ole sellainen ja sellainen niin pär-
jäät! Huomio kiinnitettiin vaihto-opiskelijaan, ei suomalaisten mahdollisuuk-
siin vaikuttaa vaihto-opiskelijan sopeutumiseen. 

Muutama opettaja toi esiin myös suomalaisiin liittyviä asioita vaihto-
oppilaan tilanteesta puhuttaessa. Tällaisia asioita olivat suomalaisten ujous ja 
kynnys puhua vieraille ihmisille (ks. esim. H31–34). Pääpaino oli kuitenkin 
siinä, että vaihto-opiskelijan pitää itse olla aktiivinen, esimerkiksi mennä itse 
aktiivisesti puhumaan suomalaisille, oppia suomen kieli nopeasti ja näin 
kiertää nämä kohtaamisen esteet. Tämä on haastava tavoite yksinäiselle vaih-
to-opiskelijalle. Myös monet opiskelijat korostivat suomalaisten ujoutta pu-
hua vierasta kieltä tai yleistä suomalaista mielenlaatua pohdittaessa syitä 
siihen, että vaihto-opiskelijat jäivät yksin. Opiskelijat toivat myös esille puut-
teellisen kielitaitonsa tai oman ujoutensa puhua englantia. (H9–14, H17–20, 
H45.) 

”T: Mitä sä arvelet, miten nää vaihto-opiskelijat on päässyt sosiaalisesti mukaan? 
O: Ei ne oikein oo päässy. 
T: Joo. Miksi? 
O: No musta tuntuu, et täällä ei vain oikein kukaan vaan mee jutteleen niille. Et 
ne on sit enemmän keskenänsä ja ihmiset antaa niitten olla keskenänsä. 
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T: Miksi heille ei mennä jutteleen? 
O: No mää en oikein tiedä, ehkä ihmiset on niin ujoja täällä, ja sit emmä tiä, niitä 
ei varmaan kiinnosta.” (H10) 

”T: Mut siinä ei oo mitään muuta syytä kun tämmönen? 
O: En mää usko, että niin, kyllähän siis pakon eessä sitä puhuu aina, et eihän sii-
nä mitään ongelmaa oo, mutta sitten kun se pitäs vapaaehtosesti mennä puhuun, 
niin sillonhan sitä yleensä ajattelee, noo, että mää jätän väliin sen.” (H20) 

 
Osa opiskelijoista koki, että vaihto-opiskelijat olivat päässeet hyvin mukaan 
koulun sosiaaliseen yhteisöön (H1–2, H4, H6, H11, H18–19, H39, H42–44, 
H46). Osa opiskelijoista taas koki, että vaihto-opiskelijat eivät olleet päässeet 
koulun sosiaaliseen yhteisöön mukaan tai että mukaan pääsemisessä oli ollut 
ainakin jonkinlaisia ongelmia (H5, H8–10, H12–14, H16–17, H20, H41, 
H45). Kieliongelmat mainittiin opiskelijahaastatteluissa usein syyksi vähäi-
seen kommunikointiin vaihto-opiskelijoiden kanssa. Kieliongelmat liittyivät 
joko vaihto-opiskelijan kielitaitoon tai suomalaisen opiskelijan kielitaitoon. 
(H8, H10, H12–14, H16, H20.) Myös monet opettajat korostivat kieliongel-
mia vaihto-opiskelijoista puhuttaessa (H21–24, H29–31, H34).  

Yksi opiskelijoista totesi, ettei hänellä ole näkemystä vaihto-
opiskelijoiden sosiaaliseen yhteisöön pääsemisestä, sillä hän ei tunne yhtään 
koulussa olevaa vaihto-opiskelijaa (H7). Jotkut opiskelijat toivat esille, että 
toiset vaihto-opiskelijat pääsevät sosiaaliseen yhteisöön ja toiset eivät. Suu-
rimpana sosiaaliseen yhteisöön pääsemiseen vaikuttavana asiana nähtiin 
vaihto-opiskelijan suomen kielen taso ja vaihto-opiskelijan persoona. (H13–
14, H16, H40–41) Jotkut opiskelijat toivat esiin, että suomen kielen oppinut 
vaihto-opiskelija kyllä on päässyt sisälle sosiaaliseen yhteisöön, mutta muut 
vaihto-opiskelijat olivat enemmän keskenään. Opiskelijat ujostelivat englan-
niksi puhumista myös kavereiden takia (ks. esim. H13–14, H40).  

Joidenkin opiskelijoiden haastatteluista tuli esille näkemys, että vaihto-
opiskelijat olivat päässet hyvin sisälle koulun sosiaaliseen yhteisöön. Samaan 
aikaan kyseisten opiskelijoiden yhteydenpito vaihto-opiskelijoiden kanssa oli 
hyvin pinnallista ja vähäistä. Opiskelijat eivät kuitenkaan nähneet ongelmal-
lisena tilannetta, jossa vaihto-opiskelija ei ollut kovin tiiviisti yhteisössä mu-
kana. (Ks. esim. H1–2, H4, H6, H8, H11, H19, H39, H42–44, H46.)  

”T: Mitä sä arvioit, ovatko he päässeet tähän sosiaaliseen yhteisöön sisälle?  
O: Kyllä mää uskon, kyllä mää muistan, niin kyllä määkin niille aina sillee mor-
jestan ja tällee.” (H11)  

”O: Kyllä niillä kavereita varmaan on, että kyllä se sitte semmosia ihmisiä on, 
mitkä sitten tavallaan hakeutuu niitten seuraan tai tavallaan ottaa siinä tai jos ne 
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täällä jossain perheessä asuu, niin tietenkin ne yleensähän ne lapset on tässä sa-
massa koulussa, niin tietenkiin kyllähän ne sitten saa niitä kautta kavereita.  
T: Joo 
O: Et kyllä ne ihan varmaan tänne sopeutuu.” (H42) 

”O: Ei kerran enkun kurssilla oli joku tyttö, mutta se meni sinne takariviin istuun 
yksin, niin eipä siinäkään paljon tullu puhuttua.” (H44) 

 
Aineistoa voidaan tulkita niin, että useimmat opiskelijat ja opettajat eivät 
nähneet vaihto-opiskelijoiden sosiaaliseen yhteisöön pääsemistä sillä tavalla 
itselleen kuuluvaksi asiaksi, että olisivat olleet valmiita toimimaan asian 
hyväksi. Tässä näkyy ehkä myös se, että lukio ei kaiken kaikkiaan ole kovin 
tiivis yhteisö ja tätä kautta myöskään sen jäsenet eivät koe omaksi tehtäväk-
seen aktiivista yhteisöön tulevien ihmisten ”kotouttamista”. On mielenkiin-
toista huomata, että sekä opiskelijoiden että opettajien näkemykset vaihto-
opiskelijoiden sosiaaliseen yhteisöön pääsemisestä olivat monella tavalla 
samanlaisia kuin opiskelijoiden näkemykset siitä, onko koulussa yksinäisiä ja 
pääsevätkö kaikki mukaan koulun sosiaaliseen yhteisöön. Osa opiskelijoista 
koki, että kaikki pääsevät koulun sosiaaliseen yhteisöön sisälle ja osa koki, 
että kaikki eivät pääse. Osa opiskelijoista korosti, että sosiaaliseen yhteisöön 
sisälle pääseminen on opiskelijasta itsestään kiinni (H6, H10, H13–14, H20). 
Jotkut opiskelijat tulkitsivat yksinäiset opiskelijat siitä näkökulmasta, että 
nämä halusivatkin olla yksin tai että asialle ei voi tehdä mitään (ks. esim. 
H10, H13, H20, H45). 

”O: Musta tuntuu, et ne on ite, koska kyllä niitä yritetään ottaa aina mukaan ryh-
mään, mutta sit ne on vaan niin hiljasia ja ujoja, että et ne ei sit sopeudu vaan.” 
(H10) 

”O: No kyllä mun mielestä kaikki on aika hyvin sillee, et ei täällä nyt hirveesti näy 
mitään yksinäisiä, mutta voi tietenkin olla muutamia poikkeuksia, mutta. Kyllä 
mun mielestä kaikki, ketkä on, niinku haluaa tai siis silleen niinkun, että menee 
jutteleen ja tolleen, niin on päässyt … ihan.” (H13) 

”O: Joitain pieniä harvoja ehkä löytyy jostain, että niinku. Ehkä ne haluaa ittekin 
olla yksin tai jotain tollasta noin, mutta kyllä mää, mitä just tua välitunnilla kat-
tonut, niin kyllä siellä sillon tällön pari aina istuskelee vaan yksin siellä että.” 
(H20) 

 
Myös yksi opettaja toi esiin yksinäisten opiskelijoiden omia piirteitä, esimer-
kiksi syrjään vetäytymistä, yksin jäämisen aiheuttajana (H31). Haastattelussa 
kaksi opiskelijaa kertoi ikävistä kokemuksistaan suhteessa joihinkin muihin 
opiskelijoihin. He kokivat, että joskus heille nälvitään ja nauretaan selän 
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takana. He olivat muodostaneet oman kaveriryhmänsä eivätkä halunneet olla 
paljon tekemisissä ikäviksi kokemiensa opiskelijoiden kanssa.  

Jotkut opiskelijat toivat esiin, että vaihto-opiskelijat olivat jääneet liian 
vähälle huomiolle (H5, H10, H12–14, H16–18, H20, H41, H45) tai että eri-
tyisesti opettajien tulisi huomioida heitä opetuksessa enemmän (H5, H12, 
H16, H18, H45). Omaa toimintaa suhteessa vaihto-opiskelijoihin ei opiskeli-
jahaastatteluissa arvioitu kriittisesti (ks. esim. H5, H10, H12–14, H16–18, 
H20, H41, H45). Myös jotkut opettajat toivat esiin, että vaihto-opiskelijat 
ovat voineet jäädä liian vähälle huomiolle tai että vaihto-opiskelijat ovat 
joskus ”syrjäytyneet” ja jääneet yhteisön ulkopuolelle (H21, H24, H32, H34). 
Vain harvat opettajat toivat itse aktiivisesti esiin, että vaihto-opiskelijoista 
voitaisiin koulun taholta huolehtia aktiivisemmin ja enemmän tai että heistä 
voitaisiin huolehtia enemmän, mikäli koululla olisi siihen resursseja (H21, 
H28, H32, H34). Opettajat korostivat, että aktiiviset pärjäävät, mutta passiivi-
set eivät, joten vaihto-opiskelijan pitää itse olla aktiivinen. Joku opettaja toi 
esiin ongelmallisena myös vaihto-opiskelijan mahdollisen liiallisen riippu-
vuuden opettajasta (H24), ja toinen opettaja näki ongelmana opettajan liian 
aktiivisen roolin vaihto-opiskelijan kouluyhteisöön sisälle auttamisessa 
(H31):  

”O: Must tuntu, et hän niinku alko takertumaan ja sitte mä niinku vähän loitonsin, 
et mä ajattelin et ei, hyvänen aika, et senhän pitää oppia tätä suomen kieltä niin 
tota ei se sit tullukkaan seuraaville kursseille, se oli yhden kurssin. Et sehän on 
vaihto-oppilaan idea, et ei hänelle omalla äidinkielellä puhuta.” (H24)  

”O: Mä uskon, et semmonen opettajien väliin meneminen on tietyllä tavalla kui-
tenkin vähän teennäistä, tai mä en tiedä kuinka … Et onks se vaihto-
oppilaallekaan nyt kauheen mukava, jos sitten opettajien taholta se, niinku et 
hänkin huomais sen, että nyt häntä yritetään [korostus] pistää kaikkiin tilanteisiin, 
et se ei ehkä oo kauheen luonteva tapa. Mutta sillai et kieltämättä, niinku varmas-
ti oppilait vois enemmän motivoida ja aktivoida siihen, et niinku kuka tahansa 
menis jutteleen ja varsinkin tuntitilanteissa niin ottais niinku helpommin sitte 
huomioon, – – Opettajataholta siihen puuttuminen on aina vähän sillee, et niinku 
pakotetaan, ja sitten molemmat osapuolet vaistoo sen, et nyt täs väkisin jotain 
väännetään, että.” (H31) 

 
Myös yksi opiskelija pohti kriittisesti liiallista vaihto-opiskelijasta huolehti-
mista, ”paapomista” (H43):  

”O: Kyllä mun mielestä ihan tarpeeks huomioinut, että semmonen liika hyysäämi-
nen voi olla vähä huono juttu heille, että varmaan sopeutuu paremmin, jos joutuu 
ittekkin vähän yrittään siihen, ettei aina vaan vähän paapota siellä luokassa, että 
kyllä mun mielestä tosi hyvin on niinku opettajat suhtautunut.” (H43) 
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Vaihto-opiskelijan itsenäisyys tai sen puute tuotiin esille tärkeänä tekijänä 
sopeutumisessa tai sopeutumattomuudessa Suomeen. Jos ongelmia oli, voi-
tiin myös miettiä, miksi vaihto-opiskelija oli lähetetty tänne, eli pohtia vaih-
to-opiskelijan valintaprosessissa mahdollisesti tehtyjä virheitä:  

”O: Et ei se kesken lähteny pois, mutta muistan, että ryhmänohjaajan kanssa ku 
juttelin niin ryhmänohjaaja sano, et ei se oikein itsenäistynyt, et ei ollu, et ihmet-
teli sitä, et miten on lähetetty tänne.” (H24)  

 
Sekä opettajien että opiskelijoiden haastatteluissa yksi vaihto-opiskelija nos-
tettiin jonkinlaisena ”menestystarinana” esiin esimerkkinä erittäin hyvin 
sopeutuneesta ja Suomessa viihtyneestä vaihto-opiskelijasta (H13–14, H16, 
H20–21, H23, H25–28, H31, H34, H40–41). Kyseinen menestystarina-
vaihto-opiskelija oli mukana tutkimuksessani (H15). Hänen haastattelunsa oli 
mukana antamassa vertailunäkökulmaa (ks. liitettä 8). Hän kertoi haastatte-
lussa, että oli kokenut yksinäisyyttä ja vaikeutta päästä koulun sosiaaliseen 
yhteisöön sisälle. Hän oli kuitenkin ratkaissut tilanteen olemalla itse aktiivi-
nen ja ”vaatinut” suomalaisia puhumaan kanssaan. Hän oli myös opetellut 
suomen kielen mahdollisimman nopeasti ja hyvin ja päässyt sosiaaliseen 
yhteisöön sisään. Hän analysoi suomalaista lukiota ja suomalaista luonteen-
laatua hyvin kriittisesti ja kuvaili kuinka vaikeaa on päästä sisälle suomalai-
seen sosiaaliseen yhteisöön. Vaikka hän lukion opiskelijoille ja opettajille 
edusti menestystarinaa, hänen omat kokemuksensa lukiosta Suomessa ja 
suomalaisista olivat paikoin hyvinkin kriittisiä eikä hän itse tuonut esille 
omaa tilannettaan mitenkään erityisen hyvänä, päinvastoin. Hän toi esiin 
myös luokattoman kurssimuotoisen lukion negatiivisen vaikutuksen sosiaali-
seen yhteisöön mukaan pääsemisessä. Kurssimuotoisuus lukiossa ei edesauta 
kiinteiden pitkäaikaisten ryhmien syntymistä – ryhmät vaihtuvat usein. Tämä 
asia vaikuttaa vaihto-opiskelijoiden lisäksi muihinkin opiskelijoihin, mutta 
vaihto-opiskelijoille se ainakin on erityinen haaste. (Kurssimuotoisesta luki-
osta tarkemmin ks. Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valta-
kunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 955/2002; LOPS 2003) Kyseinen vaih-
to-opiskelija olisi myös toivonut lukioyhteisöltä enemmän vaihto-
opiskelijoiden huomioimista.  

Näyttää siltä, että vaihto-opiskelijoiden tarjoamia mahdollisuuksia kult-
tuurien kohtaamiseen ja kulttuurienväliseen oppimiseen ei hyödynnetty par-
haalla mahdollisella tavalla lukiossa. (Kulttuurienvälisestä oppimisesta ks. 
tarkemmin myös Lasonen, Halonen, Kemppainen & Teräs 2009.) Ongelmana 
oli myös, että koululla ei ollut erityisiä resursseja vaihto-opiskelijoiden vie-
railuihin (H34). Vaihto-opiskelijatoimintaan olisi tärkeää saada myös tar-
peeksi rahaa ja resursseja, vaikka tärkeintä onkin ihmisten oma kiinnostus 
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itse asiaa kohtaan. Vastuuopettajan pitäisi saada työstään kuitenkin sellainen 
taloudellinen korvaus, että sekin osaltaan kannustaisi vaihto-opiskelija-
toiminnan kehittämiseen ja aktiivisempaan vastuunottoon. Ennen kaikkea 
pitäisi miettiä keinoja, joiden avulla luotaisiin sellaista kouluyhteisöä, jossa 
jokainen, myös ujompi tai muualta tullut, pääsisi mukaan ilman kohtuuttomia 
ponnisteluja. 

 
 

5.3 Puhetta ulkomaalaisista ja maahanmuuttajista – ”on 
helpompi, jos ne ei tulis” 

 
Joidenkin opiskelijoiden haastatteluista piirtyi esiin puhetapa, jota kutsun 
tässä ”parempi niille itselleen, jos pysyisivät omassa maassaan” -puhetavaksi 
(H19, H43, H16). Jotkut opiskelijat toivat esiin asioita, joiden takia heidän 
mielestään olisi parempi, että ulkomaalaiset pysyisivät kotimaassaan eivätkä 
tulisi Suomeen:  

”O: Että me ollaan muutenkin pieni maa ... että. Ja sitte kuitenkin, on esiintyny 
semmosta tiettyä rasismia niinku jotain rotuja kohtaan, että niinku tottakai kan-
nattais, mutta niinku, että onko se sitte hyvä niinku ... niitten ittensä kannalta tulla 
niinku välttämättä tänne, että jos ne kohtaa niinku koko ajan syrjintää ja semmos-
ta, et onko se kauheen viisasta loppujen lopuks.” (H43)  

”O: Niitten kuuluu elää siellä missä niiden maa. En mä tiedä, kyllähän se nyt on 
vaikeeta, jos ne tulee omasta kulttuuristaan muutenkin meidän kulttuuriin ja meil-
läkin on erilainen kulttuuri ja tollai niin kyllä siinä tulee vähän vaikeuksia jokai-
selle osapuolelle, että helpompi ois jos ne niinku pystyis elään omassa maas-
saan.” (H19) 

 
Kyseiset opiskelijat eivät ottaneet puheessaan huomioon, että Suomi on jo 
nyt monikulttuurinen maa ja Suomessa on ollut ja on joka tapauksessa eri 
maista ja eri kulttuureista tulevia ja monin tavoin erilaisia ihmisiä. Puhetavan 
taustalla mahdollisesti vaikuttava näkemys Suomesta jonkinlaisena mono-
kulttuurisena maana on näin jo sinällään harhaanjohtava. (Ks. myös esim. 
Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 16–17; Suurpää 2005, 51.) Suurpää (2005, 
51) toi esiin, että hänen haastattelemansa nuoret ironisoivat yhtenäiskulttuu-
rin ajatusta, mutta samaan aikaan tukeutuivat siihen perustellessaan ja selittä-
essään omia ennakkoluuloisia ajatuksiaan.  

Haastattelemani opiskelijat vetosivat edellisissä katkelmissa mielenkiin-
toisesti erityisesti ulkomaalaisten tai pakolaisten omaan etuun: ulkomaalais-
ten itsensä kannalta olisi parempi pysyä pois. Perusteluina tälle näkemykselle 
käytettiin Suomessa esiintyvää rasismia, uuteen kulttuuriin sopeutumisen 
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vaikeutta ja esimerkiksi työhön liittyviä asioita. Tällainen perusteluketju on 
kehäpäätelmä ja kulttuurirasismin ilmentymää. Rasismi myös mainitaan 
käsitteenä joissakin haastatteluissa spontaanisti. Rasismi on moniulotteinen 
ilmiö, ja se voidaan määritellä useasta eri näkökulmasta (ks. esim. Liebkind 
1994, 39–41; Liebkind 1996, 205–208; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 
2002, 28–30; Rastas 2005, 73–76; Lepola & Villa 2007, 111–112). 56 

Tässä tutkimuksessa määrittelen rasistisiksi sellaiset valta- ja alistussuh-
teita tuottavat ajattelu-, puhe- ja toimintatavat, joissa jonkun yksilön tai ryh-
män oletettu tai väitetty ominaisuus, olipa se biologinen tai kulttuurinen, 
esitetään olemukselliseksi tai muuttumattomaksi. (Ks. myös esim. Rastas 
2007, 12.) Rasistisena nähdään myös kulttuuriin perustuvan erilaisuuden 
korostaminen eri ryhmien välillä, tähän liittyvä poissulkeminen ja kulttuurien 
erillään pitämisen luonnollisuus, ns. kulttuurirasismi (Lepola & Villa 2007, 
111–112). Rasistista puhetapaa edustavat näin esimerkiksi haastattelukohdat, 
joissa korostetaan sitä, kuinka kulttuurien erilaisuus aiheuttaa vääjäämättä 
ongelmia (H19, H43, H16). Kulttuurirasismissa korostetaan kulttuuriin perus-
tuvaa erilaisuutta ja kulttuurien erillään pitämisen luonnollisuutta (Mt. 2007, 
111–112). Määriteltäessä rasistisia puhetapoja tämän tutkimuksen kontekstis-
sa ei oteta kantaa siihen, edustavatko nämä puhetavat rasistista asennetta tai 
voidaanko henkilön katsoa olevan rasisti tällaisen puhetavan perusteella. 
Rasistisen puhetavan ei oleteta myöskään olevan tarkoituksellista tai tietoista. 
Myös ihmiset, jotka sanoutuvat irti rasismista, saattavat tiedostamattaan uu-
sintaa rasistisia toimintatapoja tai toimia tavoilla, jotka tuottavat rasismia 

                                                             
 

56 Rasismi voidaan määritellä laajasti tai suppeasti ja määrittelytavasta riippuen sillä on erilai-
nen suhde sille läheisiin käsitteisiin, esimerkiksi etnosentrismiin tai muukalaisvihaan. Ra-
sismilla tarkoitetaan perinteisesti ihmisten jakamista eri rotuihin ja näkemystä näiden rotujen 
hierarkkisesta järjestyksestä (Liebkind 1994, 39; Virrankoski 1994, 54–55; Lepola & Villa 
2007, 111–112). Vaikka tällainen ”rotuihin” jakaminen on jo kauan sitten osoitettu harhaan-
johtavaksi, ”rotu”-termi ei ole poistunut käytöstä eikä rasismi hävinnyt (Lepola & Villa 
2007, 111–112). Rasismin toinen, uudempi muoto, niin sanottu kulttuurirasismi, korostaa 
kulttuuriin perustuvaa erilaisuutta eri ryhmien välillä ja kulttuurien erillään pitämisen luon-
nollisuutta. Perinteiselle rasismille ominainen alistaminen on uudemmassa kulttuurirasismis-
sa korvautunut poissulkemisella. Näiden kahden rasismin muodon välillä ei loppujen lopuksi 
ole suurtakaan eroa: kummassakin ominaisuuksia pidetään muuttumattomina ja ihmistä ar-
votetaan johonkin ryhmään kuulumisen perusteella, ei yksilönä. Tämän lisäksi rasismin 
kolmanneksi muodoksi luetaan usein niin kutsuttu rasismi olosuhteena, jossa tietyt rakenteet 
tuottavat eriarvoisuutta. (Lepola & Villa 2007, 111–112; rasismista tarkemmin ks. esim. 
Liebkind 1994, 39–44; Liebkind 1996, 205–209; Lepola & Villa 2007, 111–112; Miles 
1994; Rastas 2005, 69–116; Rastas 2007; syrjinnästä Suomessa ks. tarkemmin Liebkind 
1996, Dahlgren yms 1996; Jasinskaja–Lahti & Liebkind & Vesala 2002; Lepola & Villa 
2007.)  
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(Rastas 2005, 74). Ihmisiä voidaan kohdella eri tavoin hyvin tarkoitusperin, 
mutta kohtelu voi silti olla eriarvoistavaa ja rasismia tuottavaa (Ma. 2005, 
89). Opiskelijoiden puhe siitä, kuinka ulkomaalaisten itsensä kannalta olisi 
hyvä, että he eivät tulisi Suomeen, koska täällä on rasismia ja erilainen kult-
tuuri, voidaan nähdä samalla tavoin kenties hyvää tarkoittavana, mutta rasis-
tisena ja rasismia tuottavana puheena.  

Suomessa esiintyvään rasismiin vetoaminen tuo esiin ajatuksen siitä, että 
rasismi Suomessa on jonkinlainen pysyvä ja luonnollinen tila, jota ei voi eikä 
tarvitse muuttaa. Näin rasismi samalla ikään kuin hyväksytään. Ohessa ai-
neistoesimerkki opiskelijahaastattelun kohdasta, jossa käsiteltiin ihmisoike-
uksia ja jossa tulee myös esille vetoaminen ulkomaalaisten omaan etuun, 
rasismin näkeminen pysyvänä olotilana sekä ihmisoikeuksien suhteellistamis-
ta. Ihmisoikeuksien suhteellistamista on käsitelty alaluvussa 3.2. 

”T: Mitkä asiat on ihmisoikeuksia? 
O: (Huok) No, mitähän, no kyllä … tämmönen, jokaiselle kuuluu esimerkik ... mi-
tähän tohon ny sanois. No tommoset ihan normaalit mmm, ruoka, ja tämmöset 
niinku kuuluu ihan ihmisoikeuksiin. Ja sitten niinku vapaus niinkun mun mielestä 
sananvapaus kuuluu siihen, että ei, ei mitään semmosta niinkun, että sanoja syö-
tetty suuhun, että kaikki … Jokainen saa sanoa oman mielipiteensä. Ja sitte niinku 
vapaus olla omassa maassaan oli sitte niinku minkärotunen tahansa. 
T: Joo. omassa maassaan? 
O: Mmm. 
T: Joo. Eli sen oman maan sisällä. 
O: Niin.  
T: saa olla vapaasti. Entäs sitten muissa maissa?  
O: No tietysti vähän niinku sanotaan maassa maan tavalla, mutta ... Kyllähän siä 
vapaasti tietysti pitää olla, mutta tietysti olosuhteitten puitteissa. Että pitää itte 
ainaki vähän miettiä, vaikka se kuuluiskin siihen, et sais olla missä vaan vapaasti, 
mutta nykypäivänä maailmassa on vähä mahdotonta että jos sun rotusia vihataan 
toisessa maassa, niin kyllä pitää ... kannattaa niinku miettiä vähän, että vaikka se 
ois kuinka väärin niin kannattaa miettiä, että meneekö sinne vai jättääkö mene-
mättä, että vaikka se kuuluis siihen, että sais mennä. Mutta omassa maassa aina-
kin niinku pitäs olla se, että tietysti sitte jokainen kansa määrittää omat niinku la-
kinsa ja rajansa, mutta.” (H43) 

 
Edellisestä esimerkistä tulee esille se, miten ”maassa maan tavalla, muukalai-
set mukautukoot” -puhetapa ja näkemys rasismista pysyvänä olotilana Suo-
messa saattoivat tulla spontaanisti esiin haastattelun hyvin erityyppisissä 
kohdissa ja eri teema-alueista keskusteltaessa, ei pelkästään käsiteltäessä 
ulkomaalaisia Suomessa. Jotkut näistä haastateltavista korostivat samaan 
aikaan, etteivät he halua olla rasisteja tai ettei heillä sinänsä ole mitään ulko-
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maalaisia vastaan. (Ks. myös esim. Keskinen, Rastas & Tuori 2009.) Tätä 
ristiriitaista puhetapaa suhteessa ulkomaalaisiin ja erityisesti pakolaisiin käsi-
tellään alaluvussa 5.5. Oheisessa esimerkissä tulee esille tämä ristiriitainen 
puhetapa sekä edellä esille otettu ulkomaalaisten omaan etuun viittaaminen: 

”O: Mutta jotenkin tuntuu siltä, että luulisin, että niiden on hirveen hankala tulla 
toisaalta ihan uuteen paikkaankin, ja useimmathan haluaa takasin heti kun pää-
see.  
T: Mmm. 
O: Et mun mielestä ne vois ottaa ’vois ottaa’, hyviä sanavalintoja, mutta siis sillai 
niinku, et kyllähän ne olis hyvä niinku turvaan ottaa, mutta ei niitä nyt välttämättä 
montaa ... pysty kuitenkaan, koska niil ei oo täällä kieltä, niillä ei oo täällä työtä, 
niil on hankala laittaa lapset kouluihin tai vastaavaa, että siis. No, pientä yleistys-
tä taas, mutta niinkun. No, sillai että tuntuu, että just kaikki, tai sillai [naurahdus]. 
No, toivottavasti mää en nyt kuulosta nyt mitenkään rasistiselta tai vastaavalta, 
mutta siis useimmiten just kaikki rikolliset ja vastaavat, niin luul … mulla on 
semmonen käsitys, että jos ne ei saa töitä tai mitään niin ne alkaa tekeen jotain ri-
koksia.” (H16) 

 
Joistakin haastatteluista välittyi monella tavalla ristiriitainen ja ennakkoluu-
loinenkin suhtautuminen maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Toisaalta samoissa 
haastatteluissa saatettiin myös todeta, että auttaakin pitää, jos joku todella 
tarvitsee apua. (H16, H19, H43.)  

”O: Niitten kuuluu elää siellä missä niiden maa. En mä tiedä, kyllähän se nyt on 
vaikeeta, jos ne tulee omasta kulttuuristaan muutenkin meidän kulttuuriin ja meil-
läkin on erilainen kulttuuri ja tollai, niin kyllä siinä tulee vähän vaikeuksia jokai-
selle osapuolelle, että helpompi ois jos ne niinku pystyis elään omassa maassaan. 
T: Joo. 
O: Ja tolleen. 
T: Joo. Ootko sä sit yleensäkin sitä mieltä, että ihmisen pitäis aina elää siinä 
maassa missä on syntynyt? 
O: No en, en. Mut se on vaan jotenki ku jos jokku pakolaiset tulee niin sitte tulee 
kohta kaikki ja sitte on ruuhka, toisaalta, että kyllä mää ... Ei mulla mitään vas-
taan pakolaisia eikä mitään muitakaan, mutta musta vaan tuntuu siltä että niinku 
ois ... just että ku ne tulee liikaa ja tollai, että on helpompi, jos ne ei tulis.” (H19)  

 
Kyseiset opiskelijat, kaksi tyttöä ja yksi poika, olivat lukion eri vuositasoilla, 
eli sukupuoli ja lukion käynnin vaihe eivät olleet heillä yhdistävinä tekijöinä. 

Suomessa rasismia on tutkittu suhteellisen vähän ja rasismia ilmiönä ei 
ole kunnolla tunnistettu osaksi suomalaista yhteiskuntaelämää (Rastas 2007, 
136–138). Suomeen ulkomailta muuttaneiden määrä on ollut melko vähäinen, 
erityisesti 1990-luvulle asti (ks. esim. Virrankoski 1994, 17; Jaakkola 
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2000/2006, 28–29; Virrankoski 2001, 34–35; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & 
Vesala 2002, 16–24; Rastas 2007, 137)57. Koulussa esiintyvää rasismia on 
tutkittu eri näkökulmista. Esimerkiksi Talib (1999) on tutkinut opettajien 
uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista ja tähän liittyen uskomuksissa esiin-
tyvää rasismia. Rasismia koulumaailmassa on tutkittu myös opiskelijoiden 
asenteiden näkökulmasta (ks. esim. Virrankoski 1994 & 2001; Suurpää 2002) 
sekä esimerkiksi suomalais- ja maahanmuuttajanuorten keskinäisen vuoro-
vaikutuksen näkökulmasta (ks. esim. Keskisalo 2001 & 2003).  

Opiskelijoiden ulkomaalaisiin liittyvässä puhetavassa tuli esille useita 
samoja piirteitä kuin monissa muissa esimerkiksi maahanmuuttajia koskevia 
käsitystapoja käsitelleissä tai rasismia käsitelleissä tutkimuksissa (ks. esim. 
Virrankoski 1994 & Virrankoski 2001; Suurpää 2002; Rastas 2007). Suurpää 
(2002) tutki maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suo-
malaisessa yhteiskunnassa käyttäen aineistonaan lukioikäisten nuorten ryh-
mähaastatteluja. Suurpään tutkimuksessa tuotiin esiin, että maahanmuuttajia 
käsittelevä keskustelu kääntyy usein pakolaiskeskusteluksi ja maahanmuutta-
jat leimataan usein pakolaisiksi. Tämä heijastaa Suurpään mukaan Suomen 
virallista maahanmuuttokeskustelua, jossa pakolaiset korostuvat siitäkin 
huolimatta, että he muodostavat melko pienen osan Suomessa elävistä maa-
hanmuuttajista. (Mt. 111–112.) Tämä asenne tuli esiin myös omassa tutki-
musaineistossani, mutta toisaalta pakolaiset korostuivat tutkimusaineistossani 
jo senkin takia, että pakolaisten oikeudet liittyvät kiinteästi ihmisoikeuskas-
vatuksen alueeseen ja tätä kautta pakolaiset tulivat enemmän esille.  

Maahanmuuttajiin kohdistuvia ennakkoluuloja selitetään usein heistä it-
sestään johtuviksi. Verrattaessa aineistoani ja Euroopan neuvoston parla-
menttikokouksen jo vuonna 1983 luettelemia tyypillisiä ulkomaalaisiin koh-
distuvia syytöksiä, voidaan näiden välillä huomata yhteisiä piirteitä. (Ks. 
myös Liebkind 1996, 202; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 143–
144.) Euroopan neuvoston parlamenttikokous (suositus nro 968) toi esiin 
oheiset syytökset ja tuomitsi ne epäoikeudenmukaisina ja muukalaisvihamie-
lisyyttä lietsovina:  

• taloudelliset syytökset (ulkomaalaisten väitetään vievän oman maan 
kansalaisten työpaikkoja) 

• sosiaaliset syytökset (ulkomaalaisia syytetään oman maan kansalaisten 
rahoittamien ja heille kuuluvien sosiaalietujen ja asuntojen saamises-
ta)  

                                                             
 

57 Muutoksista Suomessa ja niiden vaikutuksesta koulumaailmaan ja esim. kansainvälisyys-
kasvatukseen ks. esim. Opetusministeriö 2006, 31–32. 
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• moraaliset syytökset (ulkomaalaisia syytetään väkivallan ja rikollisuu-
den lisääntymisestä) 

• koulutukselliset syytökset (ulkomaalaisten lasten väitetään estävän 
koulutyön normaali eteneminen) 

 
Aineistossani oli yhtymäkohtia kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin. Lisäksi 
joissakin haastatteluissa korostettiin maahanmuuton tuovan mukanaan on-
gelmia kummallekin osapuolelle (ks. esim. H19). Näyttää siltä, että tietyt 
Euroopan neuvoston jo 1980-luvulla tuomitsemat argumentit ulkomaalaisia 
kohtaan ovat vieläkin yleisiä, pitkään säilyneitä ja myös suomalaisessa lukio-
kontekstissa läsnä. Oheiset ulkomaalaisiin kohdistuvat syytökset tulivat aika-
naan esiin myös Virrankosken tutkimuksessa (1994), jossa tutkittiin muuka-
laisuuden kohtaamista peruskoulun päättöluokalla. Huolimatta opiskelijoiden 
ikäerosta ja tutkimuksen ajoittumisesta jo 1990-luvun vaihteeseen, Virran-
kosken tutkimuksessa oli paljon yhtymäkohtia omaan tutkimukseeni. Virran-
kosken (1994, 77–82) tutkimuksessa opiskelijat perustelivat muukalaisten 
kokemista uhkana taloudellisin, yhteiskunnallis-poliittisin, kulttuurisin, mora-
listisin ja muukalaisvihaa edustavin argumentein. Maahanmuuttaja nähdään 
samaan aikaan sekä uhkana että toisaalta hyötynäkökulmasta, esimerkiksi 
mahdollisesti tarvittavana työvoimana (ks. esim. Virrankoski 1994, 82–84; 
Simola 2008). Rasismi koulumaailmassa näyttää kaiken kaikkiaan olevan 
varsin yleistä (ks. esim. Keskisalo 2001, 173–207; Keskisalo 2003, 122–157; 
Virrankoski 1994 & 2001; Rastas 2007, 113–118). 

 
 

5.4 Sopeutumaton suomalainen  
 
Suhtautumisessa ulkomaalaisiin kriittisintä suhtautumistapaa edustivat jotkut 
opiskelijat suhtautumisessaan pakolaisiin, myönteisintä suhtautumistapaa taas 
sekä opiskelijoiden että opettajien asenne ystävyyskoulutoiminnan kautta 
tulleisiin ulkomaalaiskontakteihin. Poikkeuksen myönteisestä suhtautumises-
ta ystävyyskoulutoimintaan muodosti kuitenkin opettajan kertomus opiskeli-
jasta, joka ei halunnut kunnioittaa isäntäperheen tapoja ja vakaumuksesta 
johtuvia käyttäytymissääntöjä (H32). Esimerkkikertomuksen suomalainen 
opiskelija piti itsestään selvänä, että hänellä oli oikeus toimia niin kuin hän 
oli tottunut toimimaan kotimaassaan ja rikkoa tarvittaessa isäntäperheen 
käyttäytymissääntöjä. Vieraillessa toisen kodissa pitäisi pystyä kunnioitta-
maan tämän kodin tapoja. Ystävyyskoulutoimintaan kuuluva majoittuminen 
isäntäperheissä vaatii onnistuakseen vierailijoilta yhteistyötä ja sopeutumista 
isäntäperheen kodin sääntöihin, jotta toisen kodissa voidaan asua. Myös 
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opiskelijan alaikäisyys ja isäntäperheen nuoren ulkona liikkumiseen liittyvät 
säännöt aiheuttivat omat haasteensa tilanteessa, jossa lukiolainen oli vieraana 
toisen kodissa. Kyseessä oli ystävyyskouluvierailu yhteen Euroopan maahan, 
ja isäntäperhe oli maahanmuuttajataustainen, uskonnoltaan kristitty perhe. 
Haastattelussa opettaja (H32) suhtautui itse suomalaisopiskelijan toimintaan 
kriittisesti eikä hyväksynyt sitä.  

”O: että hän ei niinku sopeutunut tämmösen perheen elämään millään tavalla, ei 
myöskään niinku halunnut sopeutua, et hän sitten halusi, et hänen pitää päästä 
viikoksi sitten tämmöseen – – perheeseen, hän oli pari yötä siellä ja käyttäyty sit-
ten sen mukasesti, – – hän ei niinkun halua tätä erilaisuutta hyväksyä ja nähdä, 
että. Niinku sen tyyppisissä asioissa on joutunut ite sitten käymään sitä keskuste-
lua, että onko meillä stten ihan samanlaiset oikeudet ja ollaanko me niitä niinku 
valmiita noudattaan niitä oikeuksiamme ja voiko esittää tämmöstä vaatimusta, et-
tä mun nyt täytyy elää viikko niin aina samalla tavalla sitten siellä, että. Että kyllä 
niihin joskus joutuu aina törmäileen ... törmäileen ihan sitte tavallaan kantapään 
kautta käymään taikka sen...ehkä sen vaikeimman tien kautta sitten niinku näyt-
tään niitä asioita että.  

– – Että hyvin tämmönen ykssilmänen kuva siitä, mitä minä haluan ja minkälai-
sessa perheessä minä haluan viikon olla ja mitä minä haluan syödä ja millon mi-
nä haluan mennä ulos ja ... perheellä oli hyvin tiukat tämmöset niinku kulttuu-
risidonnaiset säännöt esimerkiks – – Ja sitten tietysti tää meidän tyttö taas oli sitä 
mieltä, että hänellä pitää olla oikeudet siihen, kun muutkin saa kerran mennä et 
hän ei niinkun sitte sopeutunut siihen perheen arvomaailmaan.” (H32)  

 
Tämä kertomus mukaan lukien koko haastatteluaineistoa yhdisti se, että itse 
ystävyyskoulutoimintaan sinänsä suhtauduttiin kaikissa haastatteluissa myön-
teisesti, mutta kulttuurien välisessä kohtaamisessa eräs opiskelija halusi pitää 
kiinni omasta tavastaan tehdä asioita. Hän ei ollut valmis isäntäperheen tapo-
jen kunnioittamiseen ja siihen, että vieraillessa toisen kodissa pitää ottaa 
huomioon tämän kodin tavat. Kulttuurienväliseen kohtaamiseen kuuluva 
toisen kunnioittamisen tavoite jäi saavuttamatta. Tämän esimerkin kuvaamal-
le opiskelijan asenteelle annoin nimen: ”Suomalaisen ei tarvitse mukautua 
ulkomailla”. Opettaja ei edustanut kuitenkaan itse tätä näkemystä, vaan ky-
seessä oli opettajan haastattelussa esittämä kertomus tätä näkemystä edusta-
vasta opiskelijasta. Haastattelukohdan voi tulkita niin, että esimerkkitapaus ei 
ollut täysin ainutlaatuinen. Tämä tapaus yhdistettynä muihin tässä luvussa 
käsiteltyihin näkökulmiin tuo mielestäni esille hyvin sen tosiasian, kuinka 
herkästi ja itsestään selvästi odotamme sopeutumista ”muilta”, mutta emme 
”meiltä”.  
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Ystävyyskoulutoimintaan58 suhtautuminen sinänsä oli haastatteluissa var-
sin positiivista edellä esiteltyä esimerkkitapausta lukuun ottamatta. Kyseinen 
esimerkkitapaus kertoo kuitenkin jotakin oleellista kansainvälisen kanssa-
käymisen reunaehdoista lukiossa.  

 
 

5.5 Opiskelijoiden ymmärrys oikeanlaisesta diskurssista – 
”toivottavasti mää en nyt kuulosta mitenkään rasistiselta” 

 
Joidenkin opiskelijoiden haastatteluissa tuli esiin ristiriitaista puhetapaa suh-
teessa ulkomaalaisiin ja erityisesti pakolaisiin. Näyttää siltä, että opiskelijat 
selittelivät omaa kantaansa, jotta se ei vaikuttaisi rasistiselta. Haastatteluja 
voi tulkita niin, että opiskelijat tiedostivat, että rasismi on torjuttavaa, mutta 
samaan aikaan suhtautuminen ulkomaalaisiin ja erityisesti pakolaisiin oli 
joissakin haastatteluissa kuitenkin kielteisen ennakkoluuloista. Tämä ”miten 
pitäisi puhua” -dilemma näkyi sitten ristiriitaisena viestintänä kyseisissä 
kohdissa (H16, H19, H43). Haastateltava saattoi todeta, että hän ei halua olla 
rasisti, mutta toi tämän jälkeen esiin näkökulman, joka sellaisenaan on rasis-
tinen, kuten esimerkiksi edellisessä aineistoesimerkissä (H43). Tämä ensin 
mainittu rasismin kieltäminen toimi tilanteessa jonkinlaisena näkökulman 
”pehmentäjänä” tai jonkinlaisena näkökulman oikeuttamispyrkimyksenä 
(H16, H43). 

”O: No, sillai että tuntuu, että just kaikki, tai sillai [naurahdus] no, toivottavasti 
mää en nyt kuulosta mitenkään rasistiselta tai vastaavalta, mutta siis useimmiten 
just kaikki rikolliset ja vastaavat, niin luul … Mulla on semmonen käsitys, että jos 
ne ei saa töitä tai mitään niin ne alkaa tekeen jotain rikoksia.” (H16) 

”O: No kyllä mulla itte on vähän ehkä kielteinen kuva, että en mää nyt niin kau-
heesti, et on meillä Suomessakin niinku on työttömyyttä ja muuta sen verran, että 
… Tottakai, no ei niitä voi, ei voi estää pakolaisuutta ja niinku pakolaisia tule-
masta tänne, että se olis tosi väärin, mutta kyllä se määrä on mun mielestä ihan 
hyvä nytte, että ei liikaa missään nimessä, että se määrä rupee vaikuttaan suomen 
kansantalouteen jo sen verran paljon.” (H43)  

 

                                                             
 

58 Varsinaisen ystävyyskoulutoiminnan lisäksi lukiolla oli ollut joitakin erillisiä matkoja 
tiettyihin Euroopan maihin (ks. esim. H21–22). Tällaisen matkan tavoitteet liittyivät esimer-
kiksi tietyn oppiaineen tai oppiaineryhmän, kuten luonnontieteiden, tavoitteisiin siten, että 
kyseisessä oppiaineessa hyvin menestynyt opiskelija oli voinut päästä tällaiselle opintomat-
kalle. 
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Myös Virrankosken (1994) ja Suurpään (2002) tutkimuksissa tuli esille tämä 
ilmiö. Haastateltava voi myös esittää peräkkäin melko vastakkaisiakin näkö-
kulmia ja suhtautumistapoja, joita oikeutetaan eri tavoin (Suurpää 2002, 149–
152). Virrankoski käytti ilmiöstä nimitystä ”kieltämisen kieltäminen” (Vir-
rankoski 1994, 105). Tyypillistä tälle ilmiölle ulkomaalaisia koskevassa kes-
kustelussa on esimerkiksi lauseen aloitus ”En ole rasisti, mutta..” (ks. rasis-
min kieltämisestä ja maahanmuuttokriittisyydestä myös esim. Keskinen, 
Rastas & Tuori 2009). Tällaisella toimintatavalla pyritään kätkemään henki-
lön todellinen mielipide keskustelukumppanilta lieventämällä tai piilottamal-
la syrjiminen (Virrankoski 1994, 105; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 
2002, 144–145). Kyse voi näkemykseni mukaan osaltaan olla myös nuorten 
maailmasta ja elämäntilanteesta, jossa ollaan vasta muodostamassa omia 
näkemyksiä ja keskenään kilpailevat näkökulmat näkyvät ajattelussa yhtä 
aikaa. Käsittelen tätä näkökulmaa myöhemmin tässä luvussa.  

Opiskelijat voivat olla myös avoimen rasistisia niin, että sitä ei halutakaan 
peitellä. Esimerkiksi Keskisalon etnografisessa tutkimuksessa suomalais- ja 
maahanmuuttajanuorista kansainvälisessä luokassa avoin rasismi oli yleistä 
myös tutkimushaastatteluissa, eikä sitä pyritty peittelemään millään tavalla 
(Keskisalo 2001, 173–207; 2003, 122–157). Omat tutkimustulokseni olivat 
kuitenkin lähempänä Suurpään (2002) tutkimuksen tuloksia. Mahdollisina 
selittävinä tekijöinä Keskisalon (2001) ja oman tutkimukseni eroille voivat 
toimia tutkimuksen erilaiset kohderyhmät ja tutkimusten erilainen konteksti: 
Keskitalon tutkimuksessa tutkittiin peruskoulun opiskelijoita, jotka parhail-
laan opiskelivat luokassa, jossa oli opiskelijoina useita maahanmuuttajia. 
Keskisalon tutkimus toimii yhtenä hälyttävänä viestinä siitä, että monikult-
tuurinen kanssakäyminen ei automaattisesti vähennä rasismia ja ennakkoluu-
loja (Keskisalo 2001, 173–207; 2003, 122–157), vaikka niin sanotun kontak-
tihypoteesin mukaan tehokkain tapa vähentää eri ryhmien välisiä ennakko-
luuloja on saattaa eri ryhmät kontaktiin keskenään (ks. kontaktihypoteesista 
ja sen kritiikistä tarkemmin Allport 1954/1979, 261–282; Brown 1995, 236–
270). Pelkkä kontakti sinänsä eri ryhmien välillä ei kuitenkaan yksin riitä 
ennakkoluulojen hälventämiseen (ks. esim. Allport 1954/1979, 261–282; 
488–489; Brown 1995, 236–270; Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti 
2000/2006, 57–63).  

Samaan aikaan maahanmuuttajiin liittyvien kriittistenkin näkökulmien 
keskellä opiskelija saattoi kertoa omaan kokemukseen perustuvan hyvin 
myönteisen kuvauksen ulkomaalaisesta (ks. myös esim. Suurpää 2002, 152). 
Omassa tutkimuksessani esimerkiksi oheisissa sitaateissa tulee esille tämä 
omaan kokemukseen perustuva myönteinen viittaaminen ulkomaalaisiin, 
vaikka asenne pakolaisiin on kyseisissä haastatteluissa ollut kielteinen:  
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”O: Et mul on kaks hyvää kaveria niin on Iranista että, ne ei oo kyl pakolaisia itse 
asiassa ..onkohan, ei mun mielestä oo pakolaisia. 
T: Maahanmuuttajia.  
O: Maahanmuuttajia joo, ne ei oo pakolaisia.” (H14)  

”T: Ootko itse sit tutustunut omassa elämässäs kuinka paljon ulkomaalaisiin? 
O: Tota mun, mulla oli ala-asteelta lähtien mulla oli yks virolaispoika mun luo-
kallani, että se sillai oli tullu Suomeen just sillon ja se nyt ihan tuli kansalaisekski 
vähän aika sitten tai jotain että. No se nyt oli vähä se olikin ihan oma tapauksen-
saki ite, että [naurua], ei ollu sillai, siis, kyl se ihan hyvin pärjäs ja tällai, että ku 
kuitenki Virossa on se että se kieli on niin samantyyppinen kuitenkin ku suomi. 
T: Joo. 
O: Että ... Ja onhan siis ollu joitain muitakin ... mikäs se oli, mää en muista sen 
nimee, se oli eri koulussa ja niinku samassa kaveripiirissä joskus ala-asteella, että 
kyl se sillai, ku jos ne pääsee porukkaan tai siis sillai, että ei just syrjäydy niin.” 
(H16) 

 
Ensimmäisessä esimerkissä opiskelija kertoi lyhyesti, että hänellä on kaksi 
hyvää kaveria Iranista (H14). Toisessa esimerkkisitaatissa toinen opiskelija 
kertoi Virosta muuttaneesta luokkakaverista, jonka hän esitteli ”myönteisenä 
selviytymistarinana” (H16). Syinä hyvään pärjäämiseen opiskelijat pitivät 
kieleen liittyviä ja kyseisen maahanmuuttajan persoonaan liittyviä tekijöitä. 
Tällaisissa kohdissa Suurpäätä siteeraten (2002, 152) epäluuloa herättävä 
”ne” muuttuu yksilöksi. Kyse voi olla muustakin kuin kokemuksellisen ja 
yleisen tiedon välisestä suhteesta. Esimerkiksi edellisessä sitaatissa (H14) 
haastateltava halusi tuoda esille, että kyseiset ystävät eivät varmaankaan ole 
pakolaisia. Taustalla voidaan nähdä se, että pakolaisiin suhtaudutaan muita 
ulkomaalaisia kielteisemmin. Suhtautumiseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi 
se, mistä etnisestä ryhmästä on kyse, minkä ikäisestä tai minkä sukupuolen 
edustajasta puhutaan. (Ks. esim. Suurpää 2002, 152; ennakkoluuloista ja 
kontakteista ryhmien ja yksilöiden välillä ja niihin vaikuttavista tekijöistä ks. 
tarkemmin myös esim. Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti 2000/2006; 
Liebkind & McAlister 2000/2006.) Esimerkiksi Rastaan (2007) tutkimuksen 
perusteella ihonväri näyttäisi olevan yksi rasismin kokemuksia lisäävä tekijä 
(72–73, 97–101). Henkilö hyväksytään helpommin, jos hän on muuttanut 
läheisestä naapurimaasta, johon Suomessa yleisesti ottaenkin suhtaudutaan 
myönteisesti esimerkiksi historiallisista syistä. Myönteinen suhtautuminen 
yhteen ihmiseen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita yleistä ulkomaalais-
myönteisyyttä (Suurpää 2002, 152).  

Samat opiskelijat, jotka suhtautuivat ristiriitaisesti tai kielteisesti ulko-
maalaisiin ja erityisesti pakolaisiin, korostivat kuitenkin toisessa kohdassa 
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selkeästi auttamisvelvollisuutta, myös muissa maissa asuvien ihmisten autta-
mista (H14, H16, H19, H43–H44).  

”O: No on just se kun auttamisen velvollisuus että … ei ketään jätetä minnekään 
kadulle ja just jotain kehitysmaisia ... kehitysmaita, että niinkun niitten ihmisiä 
autetaan. Kyllähän se kuuluu just ihmisoikeuksiin ja muihinkin sitte. 
T: Joo. Eli se sun mielestä kuuluu suomalaisille auttaa sitte kehitysmaissa. Miks? 
O: No se on inhimillistä ja tärkeetä ja kyllä nyt jokainen haluais apua, joka sitä 
tarttee.” (H19) 

”O: Et tottakai ihmisten täytys saada ruokaa että jos nälkään kuolee, niin se on 
tietysti muitten ihmisten häpeä. Se on muista kiinni vaan, et ei jaksa auttaa toista. 
T: Joo. Eli sun mielestä se ei oo ihmisen oma syy tietyllä lailla. 
O: Ei, ei.” (H14) 

 
Koko opiskelijahaastatteluaineistoa yhdisti se, ettei kukaan suhtautunut kriit-
tisesti auttamiseen tietynlaisena velvollisuutena, vaan kaikki korostivat eri 
tavoin, että ”on velvollisuus auttaa”. Myös ne, jotka suhtautuivat kriittisesti 
pakolaisiin tai ulkomaalaisiin maahanmuuttajiin, korostivat samassa haastat-
telussa yleistä auttamisvelvollisuutta (ks. H14, H16, H19, H43–44). Miten 
nämä kaksi asiaa yhdistyivät opiskelijoilla? Selittävänä tekijänä voisi olla se, 
että auttamista ”kuuluu” aina korostaa. Auttamisen korostaminen voidaan 
tässä yhteydessä nähdä enemmän teoreettisena ihanteena tai Suomessa ja 
perhepiirissä toteutuvana ilman laajempaa globaalia vastuuta. Toisaalta kriit-
tisesti pakolaisiin maahanmuuttajiin suhtautuneet opiskelijat korostivat aut-
tamisesta puhuessaan myös kehitysmaiden auttamista (H16, H19, H44). Sa-
maan aikaan pakolaisia ei kuitenkaan haluttaisi Suomeen. Aineistoa voidaan 
tulkita siten, että pakolaiskysymystä ei nähty auttamiskysymyksenä, vaan 
muista näkökulmista käsin. Tällöin korostuivat ehdot, joita pakolaisille katso-
taan voitavan esittää. Taustalla voidaan nähdä se, että on kulttuurisesti hy-
väksyttyä suhtautua periaatteessa myönteisesti auttamiseen ja auttamisvelvol-
lisuuteen eikä kieltää tätä velvollisuutta. Toisaalta ilmiö voidaan nähdä myös 
tiedon puutteena, ymmärtämättömyytenä pakolaisten tilanteista tai sitten 
yleisempänä vaikeutena sovittaa kahta ristiriitaa herättävää asiaa yhteen, 
toisaalta auttamista velvollisuutena ja toisaalta ulkomaalaisia ja pakolaisia 
Suomessa.  

Haastatteluissa esiin tullutta ristiriitaisuutta suhteessa auttamiseen ja maa-
hanmuuttajiin voidaan tarkastella myös nuoruuden ikävaiheesta mahdollisesti 
kumpuavana asiana. Esimerkiksi Helve (2002) on tuonut esille, että nuorten 
asenteissa on huomattavissa samanaikaisesti kovia ja pehmeitä arvoja ja 
ristiriitaisuutta. Nuoret omaksuvat myös keskenään ristiriitaisia arvoja. (Hel-
ve 2002; Kallio 2005, 28–29.) Ihmisoikeudet ovat yhteiskunnassamme kai-
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ken yhteiskuntaelämän ja esimerkiksi koulutuksen perustana ja toteutuvat 
Suomessa monilta osin mallikkaasti. On kuitenkin kriittisesti pohdittava, mitä 
ihmisarvon ehdoton kunnioitus eri tilanteissa tarkoittaa ja missä määrin esi-
merkiksi nykymediassa ja yleisessä keskustelussa ihminen nähdään – hie-
noista periaatteista huolimatta – kuitenkin välineellisesti, hyödyn näkökul-
masta. Opiskelijoiden ristiriitaiset näkemykset heijastavat osaltaan ja ennen 
kaikkea kuitenkin myös sitä yhteiskunnallista kontekstia, jossa he elävät ja 
jolle ominaista on keskustelussa samaan aikaan läsnä olevat ristiriitaisetkin 
viestit ja diskurssit esimerkiksi suhteessa rasismiin, auttamiseen ja maahan-
muuttajiin (maahanmuuttokeskustelusta ja asenteista maahanmuuttajiin ks. 
esim. Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002; Keskinen, Rastas & Tuori 
2009).  

Opiskelijahaastattelujen maahanmuuttokeskustelua leimasivat ristiriitaiset 
näkemykset ja maahanmuuttajat nähtiin joissakin haastatteluissa samaan 
aikaan sekä uhkana että mahdollisena työvoimana. Esimerkiksi opiskelija, 
joka kritisoi maahanmuuttoa Suomessa vallitsevan työttömyyden näkökul-
masta ja pelkäsi liiallisen maahanmuuton vaikuttavan kansantalouteen, toi 
heti seuraavaksi esille maahanmuuttajat tulevaisuudessa mahdollisesti tarvit-
tavana työvoimana (H43). Maahanmuuttajat nähtiin kyseisessä haastattelussa 
”välineellisesti” työvoimana, joka kyseisessä tilanteessa ”on haettava jos-
tain”:  

”Tietysti jossain kohtaa on haettava, kun ... Jos tulee suuri työvoimapula Suo-
meen, niin sitten on haettava jostain muualta sitä työvoimaa, koska ei riitä Suo-
messa aina mutta.” (H43)  

 
Tämän näkemyksen voidaan katsoa kumpuavan siitä yhteiskunnallisesta 
todellisuudesta, jossa opiskelijat elävät ja jossa maahanmuuttajia ja erityisesti 
pakolaisia käsitellään usein kaksijakoisesti toisaalta ongelmana ja uhkana, 
toisaalta tarpeen tullen esiin kaivettavana työvoimapulan paikkaajana (ks. 
esim. Simola 2008). 2000-luvulla yleisessä keskustelussa ja esimerkiksi val-
tioneuvoston tulevaisuusselonteossa (Valtioneuvoston kanslia 2004) ja maa-
hanmuuttopoliittisessa ohjelmassa (Hallituksen maahanmuuttopoliittinen 
ohjelma 2006) on myös todettu Suomea uhkaava työvoimapula sekä ulko-
maisen työvoiman houkutteleminen tämän työvoimapulan mahdollisena 
paikkaajana (ks. esim. Jaakkola 2005, 2–3; Simola 2008, 8; Jaakkola 2009, 
11). Simola (2008) toi tutkimuksessaan esiin, että suomalaisessa valtamedias-
sa maahanmuuttoon liittyvää keskustelua käydään ennen kaikkea kansallisen 
työvoimatarpeen näkökulmasta. Suomeen töihin saapuvia maahanmuuttajia 
käsitellään mediassa erityisesti työvoimana, jota voidaan ”maahantuoda” 
suomalaisten asettamilla ehdoilla. (108–112.) Ihmisten näkeminen ensisijassa 
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hyödyn näkökulmasta ja jostakin tarpeen mukaan ”haettavana” työvoimana 
on kuitenkin vastakohtainen ihmisoikeusajattelulle ja ihmisoikeuskasvatuk-
sen tavoitteille ja sisällöille, joissa lähdetään liikkeelle jokaisen ihmisarvosta 
ja siitä näkökulmasta, että ihmistä ei saa kohdella välineenä vaan itseisarvo-
na. Toisaalta se on samaan aikaan opiskelijan näkökulmasta katsottuna eri 
tahoilta tuleva yleinen suora tai epäsuora viesti, jolle ominaista on pohtia 
miten yhteiskunta hyötyy jostakin ihmisryhmästä tai millä tavalla yhteiskun-
nalle aiheutuu mahdollisesti ongelmia tästä ihmisryhmästä. Voidaankin kysyä 
myös niin päin, että missä määrin opiskelijoiden ristiriitaiset puhetavat hei-
jastavat ainoastaan oman aikamme ja yhteiskuntamme ihmisoikeusajattelun 
ja ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmista ristiriitaisia diskursseja?  

Virrankosken (1994, 82–87) tutkimuksessa tämä työvoimaan liittyvä hyö-
tynäkökulma tuli myös esille opiskelijoiden kyselylomakevastauksissa siihen, 
mitä hyötyä ulkomaalaisten maahantulosta aiheutuu. Muita hyötynäkökulmia 
olivat muut taloudelliseen hyötyyn perustuvat näkökulmat, yhteiskunnallis-
poliittiseen hyötyyn, kulttuurin rikastumiseen sekä suvaitsevaisuuden lisään-
tymiseen liittyvät näkökulmat. Tällaisia ei omassa tutkimusaineistossani 
tullut esille eikä haastatteluun liittynyt tällaista ulkomaalaisten maahantulosta 
aiheutuvaan hyötyyn keskittyvää kysymystä. Ainoana hyötynä, joka haastat-
teluissa spontaanisti tuli esille maahanmuuttajiin liittyen oli juuri tämä maa-
hanmuuttajien ”hakeminen jostakin” suuren työvoimapulan mahdollisesti 
tullessa joskus tulevaisuudessa Suomeen. Virrankoski (2001) viittasi myös 
uudemmassa tutkimuksessaan Suomea uhkaavan työvoimapulan perustelui-
den ja ratkaisujen avaavan uutta näkökulmaa pakolaisiin ja maahanmuutta-
jiin. Vaikka hyötyyn perustuva argumentointi ja ulkomaalaisten rekrytointi 
tästä näkökulmasta käsin on luonteeltaan selkeän valikoivaa, sen voidaan 
nähdä myös edistävän pyrkimystä monikulttuuriseen Suomeen (mt. 2001, 
149–150). Ongelmallista asiassa ei mielestäni olekaan Suomea uhkaavan 
työvoimapulan esiin tuominen yhtenä näkökulmana ja perusteluna rasismiin 
ja maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa, päinvastoin, vaan se diskurssin muo-
to, missä ihmisistä keskustellaan välineellisesti ja ainoastaan hyötynäkökul-
masta. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että ihmiset tarvitsevat turvaa ja ovat 
tietyissä tilanteissa ihmisoikeussopimusten perusteella oikeutettuja turvaan 
täysin riippumatta siitä, ovatko he vastaanottajamaalle hyödyllisiä vai eivät 
(ks. pakolaisiin liittyvistä YK:n sopimuksista esim. YK 1951). Moraalisen 
näkökulman ja siihen liittyvän maahanmuuttoa ja pakolaisia koskevan argu-
mentoinnin perustana ovatkin universaalit ihmisoikeusarvot, joiden mukaan 
ihmisarvoinen kohtelu kuuluu kaikille eikä vain hyödyllisille ihmisille (Vir-
rankoski 2001, 7).  
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5.6 Ihmisoikeuskasvatus ja rasismin haaste  
”Rasismia ei voi torjua, ellei sitä ensin ymmärrä ja analysoi.” (Liebkind 1994, 
39) 

 
Rasismin vastustaminen ja suvaitsevaisuuden edistäminen ovat Suomen ih-
misoikeuspolitiikan keskeisiä painotuksia (ks. esim. Ihmisoikeudet ja Suo-
men ulkopolitiikka 2000; Kohti etnistä yhdenmukaisuutta ja monimuotoi-
suutta 2001; Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 
2004; Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009). 
Suomen valtio ja koululaitos ovat sitoutuneet ihmisoikeuskasvatukseen ja 
siihen liittyvään suvaitsevaisuuteen kasvattamiseen sekä rasismin poiskitke-
miseen monin kansainvälisin sopimuksin (ks. esim. YK 1965; YK 1989; 
Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 7–12; 90–
91; 144; ihmisoikeuskasvatukseen liittyvistä asiakirjoista ja sopimuksista 
tarkemmin ks. edellä lukua 1.3.3). Esimerkiksi YK:n (1965) ”Kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus”, joka Suomen osalta astui 
voimaan vuonna 1970, tuo esille selkeät velvoitteet ihmisoikeuskasvatukseen 
ja rasismin kitkemiseen:  

”Sopimusvaltiot sitoutuvat ryhtymään välittömiin ja tehokkaisiin toimiin varsinkin 
opetuksen, kasvatuksen, sivistyksen ja tiedotustoiminnan alalla rotusyrjintään joh-
tavien ennakkoluulojen poistamiseksi sekä kansojen ja rodullisten tai etnisten ryh-
mien välisen ymmärtämyksen, suvaitsevaisuuden ja ystävyyden edistämiseksi 
samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, Ihmisoikeuksien yleismaa-
ilmallisen julistuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan julistuksen ja tämän yleissopimuksen tarkoitusperien ja pe-
riaatteiden tunnetuksi tekemiseksi.” (YK 1965. Artikla 7. Kaikkinaisen rotusyr-
jinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus) 

 
Suomessa ilmenevää rasismia on tutkittu kansainvälisesti verrattuna melko 
vähän (Rastas 2005, 69–72; Rastas 2007, 136–138)59. Rasismia ja myös esi-
merkiksi maahanmuuttoa käsittelevän tutkimuksen määrä on kuitenkin 2000-
luvulla noussut (Rastas 2007, 132). Kulttuurienvälinen kohtaaminen ja eri 
taustoista olevien ihmisten kanssakäyminen on tärkeää ja sen katsotaan ole-
van myös yksi keino vähentää rasismia. Tämä näkökulma on saanut tukea 
myös tutkimuksista niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. (Jaakkola 2005, 
110; 125; 128; Harinen 2005, 99–101; Halonen 2009, 50–51; Jaakkola 2009, 

                                                             
 

59 Rasismiin liittyvistä tutkimuksista Suomessa ks. myös esim. Jasinskaja-Lahti & Liebkind & 
Vesala 2002, 32–33, 51–145; Simola & Heikkinen 2003. 
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28–29.) Joissakin nuorisoryhmissä ulkomaalaistausta saattaa myös olla etu 
kaveripiirissä (Halonen 2009, 50–51; Lehtonen, tekeillä).   

Tutkimusten mukaan rasismi ei kuitenkaan automaattisesti häviä eikä 
välttämättä edes vähene yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä (Virran-
koski 1994, 7; Virrankoski 2001, 145–146; Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-
Lahti 2000/2006; Liebkind & McAlister 2000/2006, 158–167; Rastas 2007, 
120–123). Päinvastoin esimerkiksi edellä esille otettu Keskisalon tutkimus 
(2001, 173–207; 2003, 122–157), jossa tutkimuksen kohteena oli erityisen 
monikulttuurinen koulu, toi esiin koulussa esiintyvän avoimen ja jopa aggres-
siivisen rasismin hälyttävällä tavalla. Mielestäni sinänsä ristiriitaisiltakin 
vaikuttavia erilaisia tutkimustuloksia yhdistää ennen kaikkea se, että kulttuu-
rienväliseen kohtaamiseen tarvitaan esimerkiksi koulun piirissä erityisesti 
ohjausta ja kasvatusta. Monikulttuuristumisen ja maahanmuuttajien määrän 
kasvun Suomessa ei voi nähdä automaattisesti ja muuttavan Suomea ja kou-
lulaitosta ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti suvaitsevaksi. (Ks. 
myös esim. Liikanen 1990, 99; Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti 
2000/2006, 56–63; Liebkind & McAlister 2000/2006, 158–167.) Aineistos-
sani viitattiin usein Suomen erityisyyteen siinä mielessä, että täällä on melko 
vähän maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien vähyydellä perusteltiin sekä sitä, 
että maahanmuuttajien on tämän takia vaikea sopeutua Suomeen kuin sitä, 
että Suomessa esiintyy rasismia. Maahanmuuttajien vähyydellä kyseisessä 
lukiossa perusteltiin myös sitä, miksi kyseisessä lukiossa ei ole tarvetta mo-
nikulttuurisuuteen liittyviin teemapäiviin.  

Virrankosken (2001) tutkimuksessa tuli esille, että opiskelijoiden itsensä 
mielestä koulussa tarvitaan enemmän keskustelua rasismista ja sen syistä. 
Tytöistä peräti 71 % halusi rasismiin liittyvää keskustelua lisättävän. Pojista-
kin suuri joukko (41 %) kaipasi rasismiin liittyvää keskustelua. Keskuste-
lunmäärää piti riittävänä pojista 48 % ja tytöistä 24 %, ja vähemmän keskus-
telua toivoi 9 % pojista ja 5 % tytöistä. (Mt. 2001, 129.) Myös oma tutkimus-
aineistoni tukee johtopäätöstä siitä, että suuri osa opiskelijoista toivoo lisää 
aihealueeseen liittyvää keskustelua kouluun, mutta on huomioitava, että tut-
kimuksessani keskusteltiin – ei pelkästään rasismiin liittyvän opetuksen, vaan 
koko ihmisoikeuskasvatuksen määrästä. Tutkimuksia ei voi kuitenkaan vara-
uksetta verrata keskenään johtuen tutkimusten erilaisista fokuksista ja tutki-
musmenetelmistä. Suhtautumisessa ihmisoikeuskasvatuksen määrään opiske-
lijat jakaantuivat omassa tutkimuksessanikin kolmeen ryhmään sen mukaan, 
pitivätkö he nykyistä ihmisoikeuskasvatuksen määrää riittävänä vai toi-
voivatko he lisää ihmisoikeuskasvatusta kouluihin. Tätä aihetta on käsitelty 
tarkemmin luvussa 3.4. 
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Huomionarvoista (Suurpää 2005, 61; Rastas 2007, 114) on, että esimer-
kiksi peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) mainitaan 
kyllä suvaitsevaisuus-käsite, mutta ei rasismin käsitettä. Suvaitsevaisuus-
käsite mainitaan useammassakin kohdassa (POPS 2004). Rasismin kanssa 
läheinen, mutta ei synonyyminen käsite, ”syrjintä”, mainitaan peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteissa elämänkatsomustiedon vuosiluokkien 1–5 
yhtenä sisältöalueena (POPS 2004, 217). Lukion opetussuunnitelman perus-
teissa suvaitsevaisuus-käsite esiintyy useassa kohdassa. Rasismi-käsitettä 
lukion opetussuunnitelman perusteiden yleisessä osassa ei kuitenkaan erik-
seen mainita. (LOPS 2003, 7–29.) Oppiainekohtaisessa lukion opetussuunni-
telman perusteiden (2003) osiossa rasismiin viitataan vain elämänkatsomus-
tiedon yhden valinnaisen kurssin, ET 4, Kulttuuriperintö ja identiteetti -kurs-
sin keskeisten sisältöalueiden kohdalla seuraavasti:  

”Kurssin tavoitteena on, että opiskelija – – ymmärtää rasismin, muukalaisvihan 
ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina.” (LOPS 2003, 170–171) 

 
Rastas (2007) tutki kokemuksia rasismista ja tässä yhteydessä myös koulu-
maailmaan liittyviä rasismikokemuksia. Opettajien tietoisuus rasismista kou-
lumaailmassa oli vaihtelevaa ja monet opettajat olivat avoimesti yllättyneitä 
siitä, että koulussa on rasismia. Opettajilla oli myös taipumusta selittää erilai-
set tapahtumat muuksi kuin rasismiksi. (Mt. 2007, 116.) Onko tässä ajattelu-
tavassa yhtymäkohtia siihen tutkimusaineistostanikin esiin tulevaan ilmiöön, 
että ihmisillä on taipumusta nähdä ihmisoikeusloukkaukset jossakin muualla 
tapahtuvina eikä omaa elämänpiiriä, esimerkiksi koulua tai Suomea kosketta-
vina? Ihmisoikeusloukkaukset ja rasismi halutaan näin ikään kuin sulkea 
omasta maailmasta pois ja liittää ne osaksi muuta maailmaa, esimerkiksi 
Afrikkaan tai Amerikkaan, kuten omassa tutkimusaineistossani erityisesti 
opiskelijat tekivät (ks. myös lukua 3). Oheinen aineistoesimerkki kertoo 
osaltaan opetussuunnitelmista ja rasismin käsittelystä:  

”T: Miten sit kouluopetuksessa tai yleensä koulun tämmösessä toiminnassa niin 
kuinka paljon esimerkiks kasvatetaan tai on tämmöstä opetusta tai kasvatusta ra-
sismiin liittyen tai? 
O: En mä usko et lukiossa on paljoo, että se varmaan tulee enemmän tuolla pe-
ruskouluopetuksen yhteydessä. 
T: Pitäiskö lukiossa sitten enemmän puhua? 
O: No en tiedä, pitäiskö kovin paljoa tulla. Mä väitän, et sen täytyy tulla lähinnä 
ehkä tuolla jos hyvin on niin sen olettas tulevan tuolla esimerkiks uskonnon yhtey-
dessä. Mahdollisesti vähän jossaki filosofian yhteydessä, ehkä kielen opetuksessa, 
en tiijä, tuleeko se muualla, voisko se tulla jonkun biologian sivujuonteena, jos 
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puhutaan niistä, jotenkin rotuihin liittyvistä asioista, en tunne kaikkien aineitten 
opetussuunnitelmia niin, sisältöjä että. 
T: Joo no kuuluuks tää sun mielestä, jos ajattelet niinku opetussuunnitelman pe-
rusteita ja sit näitä ainekohtasia opetussuunnitelmia niin kuin paljon niinku ope-
tussuunnitelma tuo esiin tämmöstä esim rasismin vastasuutta tai? 
O: Ei varmaan tuo kovinkaan paljon. Ei se lukiossa ole siellä mitenkään semmo-
sena näkyvänä asiana.” (H34) 

 
”Rotuun” viitattiin monessa opettajahaastattelussa tätä käsitettä lainkaan 
kyseenalaistamatta (ks. esim. H21–22, H24–25, H29, H34). Vaikka tieteessä 
on jo kauan sitten osoitettu, että ihmisiä ei voida jakaa ”rotuihin”, termi ei ole 
poistunut käytöstä, kuten ei siihen perustuva rasismikaan (Rastas 2005, 79–
87; Lepola & Villa, 2007, 111–112). Tässä tutkimuksessa ”rotu”-käsitteen 
yhteydessä käytetään lainausmerkkejä ilmentämään sitä, että ihmisiä ei nä-
kemykseni mukaan voida jakaa ”rotuihin”, ja ”rotu”-käsite on monin tavoin 
ongelmallinen, vaikka sitä käsitteenä käytetään myös esimerkiksi joissakin 
ihmisoikeusasiakirjoissa. Tosin käsitettä käytetään kyseisissä asiakirjoissa 
esimerkiksi juuri kieltämään ”rotuun” perustuva syrjintä (ks. esim. YK 1948; 
YK 1965).  

”Rotu”-diskurssi elää aineistoni perusteella myös suomalaisessa lukiossa, 
vaikka siihen ei rasistisia näkemyksiä liittyisikään. Yleisesti ottaen opettajat 
käyttivät ”rotu”-käsitettä tuoden esiin, että ihmistä ei saa arvottaa ”rodun” tai 
minkään vastaavan tekijän mukaan. Tällöin ”rotu”-käsitettä ei käytetty varsi-
naisesti loukkaavasti, vaan ikään kuin ilmentämään, että tiedostetaan ”ro-
tuun” perustuvan syrjinnän olevan yksi tapa loukata ihmisoikeuksia. Samalla 
voidaan kuitenkin tulkita niin, että tämä puhetapa sisältää näkemyksen siitä, 
että ”rotuja” on olemassa. ”Rotu”-käsitettä sinänsä ei haastatteluissa kritisoitu 
tai asetettu kyseenalaiseksi. ”Rotuihin” perustuva syrjintä nähtiin kuitenkin 
selvästi ihmisoikeuksien vastaisena. Mielestäni ”rotu”-käsitettä käytettäessä 
sitä pitäisi analysoida myös kriittisesti tai ainakin tuoda esiin käsitteen käytön 
ongelmallisuus. Opettajien tulisi saada ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää 
koulutusta, jonka yhtenä teemana olisi rasismi ja siihen puuttuminen. Tällai-
sen teeman yhteydessä olisi tärkeää pohtia myös ”rotu”-käsitteen käytön 
ongelmallisuutta. Muutama haastattelukohta oli mielestäni tulkittavissa myös 
jonkinlaista rasismia sisältäväksi.  

”O: No kokemuksen mukaan ni nuori yllätys yllätys on monessa asioissa erittäin 
vanhoillinen ja mä väitän, että vaikka kuinka kapinoidaan vanhempia vastaan, 
niin kyllä ne vanhempien asenteet ne siirtyy perheessä lapsiin, ne jää sinne ja put-
kahtelee sitten esiin siellä sanotaan just nää perinteiset rasistiset mielipiteet esi-
merkiksi. Kyllähän jokaisessa suomalaisessa on pikku rasisti sitten, että puhutaan 
noin kauniisti muista roduista, mutta ei haluta naapuriksi todellisuudessa kum-



192 Mia Matilainen 

 

minkaan, kunhan se on riittävän kaukana niin voi olla että joo me suvaitaan ja 
muuta mut se ei oo totta, kyllähän lehtiuutiset sen koko ajan kertoo, että ei nää 
ihan kohdallaan.” (H34) 

”O: Ei täällä ole niitä semmosia, sanotaan nyt rotuongelmia eikä semmosia, työ-
yhteisö on aikalailla tämmönen puhdas suomalainen.” (H34) 

 
Oheisessa sitaatissa sanonta ”puhdas suomalainen” ja viittaaminen ”rotuon-
gelmiin” voidaan tulkita rasistisiksi siten, että niihin voidaan nähdä sisältyvän 
näkemys siitä, että mahdollisimman vähän erilaisuutta, esimerkiksi etnisessä 
mielessä sisältävä suomalainen yhteiskunta olisi jotenkin ”puhtaampi” ja 
ongelmattomampi.   

Opettajahaastatteluissa tuli joskus esille spontaanisti opettajien näkemyk-
siä opiskelijoiden asenteista ulkomaalaisia tai esimerkiksi pakolaisia kohtaan. 
Muutama opettaja mainitsi, että opiskelijoilla on joskus yllättävänkin jyrkkiä 
asenteita. Opettajien spontaanit maininnat opiskelijoiden asenteista tukivat 
osaltaan tutkimukseni johtopäätöksiä. Suomalaisessa lukiossa tarvitaan ih-
misoikeuskasvatusta ja esimerkiksi antirasistista kasvatusta sen yhtenä aluee-
na. Antirasistista kasvatusta tarvitaan sekä niissä kouluissa, joissa monikult-
tuurisuus näkyy myös opiskelija-aineksessa että niissä kouluissa, joissa mo-
nikulttuurisuus ei vielä paljoakaan näy opiskelija-aineksessa. Tällaisen kasva-
tuksen vähyydessä ja sen vähäisessä tarpeessa jotkut opettajat vetosivat sii-
hen, että koulussa on niin vähän monikulttuurista opiskelija-ainesta. Toisaalta 
opettaja saattoi nähdä juuri tämän monikulttuurisuuden puutteen jyrkkien 
asenteiden taustalla. Näin ollen oleellista on, että kaikissa kouluissa, opiskeli-
ja-aineksesta riippumatta, kasvatetaan aktiivisesti suvaitsevaisuuteen (ks. 
myös Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 143).  

Tutkimuksessani tuli esiin se, että monet opettajat tiedostavat kasvatus-
vastuunsa ja pohtivat eri yhteyksissä kriittisestikin toimintatapojaan. Jotkut 
opettajat toivat myös itse aktiivisesti esiin kasvatusvastuunsa ihmisoikeus-
kasvatukseen liittyvissä asioissa ja pohtivat sitä esimerkiksi luokkatilanteissa 
(ks. esim. H25). Jotkut opettajat vierastivat ihmisoikeuskasvattaja-käsitettä, 
mutta toivat samalla esiin yleisemmän kasvattajana toimimisen:  

”O: Kuulostaa kauheen juhlalliselta [naurahdus], nimetä itseni ihmisoikeuskasvat-
tajaks. Tota [naurahdus], mmm.... mää nimeisin itseni ehkä enemmän et mä oon 
sitte enemmän sitä tämmöstä yleistä ihmisenä olemista kasvatan ja sitä puolta eh-
kä voi aistia enemmän mun tunnillani.” (H30) 

 
Lukion opettajan rooli kasvattajana nähtiin kuitenkin joissakin haastatteluissa 
erilaisena kuin peruskoulun opettajan rooli, ja omaa kasvatusroolia saatettiin 



Maassa maan tavalla – puhetapa ja ihmisoikeuskasvatuksen haasteita 193 

 

myös vähätellä tai mitätöidä. Kasvatus-käsite saatettiin nähdä myös negatii-
visella tavalla omien näkemysten tuputtamisena.  

”T: Mitä se ihmisoikeusasioista puhuminen sun mielestä sitten lukiotasolla on että 
onko se sillä lailla opetusta että annetaan tietoa vai? 
O: [keskeyttää] No mun mielestä, mä nyt näkisin sen kyllä enemmänkin tiedon vä-
littämisenä sille opiskelijalle, tavallaan niinkun semmosen aineksen antamisena, 
jota he voivat sitte itse käsitellä ja muodostaa sitä omaa näkemystään, tuskin läpi 
menee jos mää itse siellä oppituntitilanteessa heittäydyn hirveen oppimestarimai-
sesti siihen hommaan mukaan, en, en usko.” (Hdf) 

”T: Voiko opettaja olla kasvattaja ihmisoikeusasioissa? 
O: No kyllähän nyt vaan varmaan opettaja voi laajemmassa mielessä olla sitä 
…siis jos tällä kasvattajan roolilla ja kasvattamisella nyt ymmärretään sitten sitä 
että sä välität jotain sellasta jonka he omaksuu tai jos ei nyt suoranaisesti omaksu 
niin ovat valmiita sitten ottamaan sen uuden tiedon vastaan. Useinhan se tökkii jo, 
ettei se sovi omaan skeemaan tai juttuun. Jos se otetaan niinku vastaan, ollaan 
niinku valmiita, avataan vähän porttia, tai madalletaan kynnystä, ollaan valmiita 
ottaan sitä uutta tietoa, uusia näkemyksiä. Ja ollaan valmiita niinkun objektiivi-
sesti käsitteleen sitä asiaa, työntämään vähän omat vanhat asenteet ja sit käsityk-
set taka-alalle. Et jos sä sen ku kykenet tän niinku tekeen, niin sillonhan siinä ol-
laan varmaan kasvattajankin roolissa jo.” (Hdf) 

”O: Et mä en ny tarkota sitä, et mä olisin joku kasvattaja siellä, et mä kasvatan ne 
tekeen sitä ja tätä, mut siel pystyy niinku arkipäivän tasolla monia asioita sillai 
ihan yhteiskeskusteluilla. Ja tilanteissa, jos voi olla hyvinki kärjekäs tilanne, mut 
sitte, et se selvitetään ja sit puhutaan siitä ja sit se on taas ohi ja sit taas jatketaan 
työtä.” (H24) 

 
Ihmisoikeuskasvattajana toimimista pidettiin varsin vaativana tehtävänä ja 
liitettiin tietynlaiseen erityisasiantuntijuuteen, kuten edellä alaluvussa 4.2.3. 
tuli esille. Jotkut opettajat toivat kuitenkin hyvin myönteisesti esiin rooliaan 
kasvattajana ja opiskelijoiden aktiiviseen toimintaan kannustajana myös 
tiettyjen tärkeiden asioiden hyväksi: 

”O: Että täytyy olla niinku itse sisäistänyt jotenkin sen kokonaisuuden, pitää olla 
vilpittömästi huolissaan, että se jollain tasolla se vilpitön huoli ikäänkun tarttuu. 
Niin se on mun mielestä se lähtökohta. – – ikäänkuin ei anneta vastauksia valmii-
na, vaan tuodaan esille näitä asioita, jotka saa aikaan reaktion näissä nuorissa 
ihmisissä. Ja he keskustelevat siitä. Ja heissä niinku syntyy semmonen ... et se al-
kaa niinku itää se aihe – – Niin kun he saavat sitä tietoo riittävästi ja myös elä-
mänkokemusta, niin ei oo koskaan liian myöhäistä sitten lähtee toimimaan. se voi 
tapahtua yliopistoaikana, tulee lisää vaikuttajia, se voi tapahtua aktiivisimmassa 
aikuisuudessa, tai sitten eläkkeellä, ihan sama milloin, mut jossain vaiheessa.” 
(H29) 
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Koulukasvatuksella ja koulujen avoimella keskusteluilmapiirillä on tärkeä 
tehtävä opiskelijoiden kasvattamisessa suvaitsevaisuuteen ihmisoikeuskasva-
tuksen tavoitteiden mukaisesti. Tutkimusten mukaan nuorten asenteisiin 
voidaan myös vaikuttaa (ks. esim. Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti 
2000/2006; Liebkind & McAlister 2006; Mähönen 2011). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijoiden haastatteluissa voidaan 
joissakin kohdissa nähdä viitteitä rasismista. Ennakkoluulot ja rasismi tulivat 
esiin erityisesti pakolaisista puhuttaessa. Asenne ystävyyskoulutoimintaan ja 
vaihto-opiskelijoihin oli pääosin hyvin myönteinen, mutta vaihto-opiskeli-
joilta vaadittiin sopeutumista suomalaiseen yhteiskunta- ja koulujärjestel-
mään. Opettajien ja opiskelijoiden näkemykset vaihto-opiskelijoihin liittyen 
ilmensivät ajatusta siitä, että suomalainen koulujärjestelmä toimii omien 
tapojensa mukaan ja suomalainen luonne on tietynlainen ja muuttumaton. 
Vaihto-opiskelijan käyttäytymiseen liittyvien asioiden korostuessa jäi vä-
hemmälle huomiolle tai kokonaan huomioimatta vuorovaikutuksen toinen 
osapuoli, suomalaiset ja esimerkiksi kouluyhteisön jäsenet, vaikka näihinkin 
liittyviä mainintoja haastatteluista löytyi. Tässä yhteydessä voitaneen puhua 
myös jonkinlaisesta kollektiivisesta itsekeskeisyydestä. Haastattelujen perus-
teella erilaisuuden kohtaamiseen ja kunnioittamiseen liittyvissä taidoissa on 
puutteita ja ihmisoikeuskasvatuksen tehostamista tarvitaan sille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä taitoja opiskelijat tarvitsevat niin Suomes-
sa kuin ulkomailla oleskellessaan.  
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6 Ihmisoikeuskasvatuksen tila suomalaisessa lukiossa 

 
6.1 Näkemyksiä ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta – 

tuttua, outoa ja vaikeaa 
 
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä 
ihmisoikeuskasvatuksesta ja sen ulottuvuuksista eräässä eteläsuomalaisessa 
lukiossa. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli: Millaisia näkemyksiä opettajilla 
ja opiskelijoilla on ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa? 
Alakysymyksinä olivat: Millaisia näkemyksiä opiskelijoilla ja opettajilla on 
ihmisoikeuksista? Miten ihmisoikeuskasvatus ymmärretään lukiossa? Miten 
opiskelijat ja opettajat näkevät ihmisoikeuskasvatuksen roolin ja mahdolli-
suudet ihmisoikeuskasvatukseen lukiossa? Miten ihmisoikeuskasvatus opet-
tajien ja opiskelijoiden näkemyksen mukaan tulee esille kyseisessä lukiossa? 
Millaisia opettajien ja opiskelijoiden näkemykset koulun käytänteistä ja kou-
lutodellisuudesta ovat? Millaisia nämä näkemykset ovat ihmisoikeuskasva-
tuksen tavoitteiden kannalta? Millaisia opiskelijoiden näkemykset esimerkik-
si ulkomaalaisista Suomessa ovat suhteessa ihmisoikeuskasvatukselle asetet-
tuihin tavoitteisiin? 

Kokoan seuraavaksi tutkimukseni tuloksia yhteen edellisten lukujen poh-
jalta ja pohdin niiden perusteella ihmisoikeuskasvatuksen haasteita, mahdol-
lisuuksia ja jatkotutkimusaiheita. Tutkimuksen tuloksia on esitetty tiivistetty-
nä myös liitteessä 11. Ihmisoikeuskasvatus-käsite oli opiskelijoille ja opetta-
jille outo, ja ihmisoikeuksiin liittyvissä tiedoissa oli puutteita kummassakin 
tutkimuksen kohderyhmässä. Ihmisoikeuskasvatus painottui lukiossa tiettyi-
hin oppiaineisiin. Ihmisoikeudet sinänsä toteutuivat kuitenkin lukiossa koh-
tuullisen hyvin, ja opettajat pyrkivät kasvatustyössään ihmisoikeuksien kun-
nioittamiseen. Ihmisoikeuskasvatukselle asiakirjoissa asetetut tavoitteet (ks. 
esim. YK 1989; YK 1996; YK 1997) eivät tämän tutkimusaineiston perus-
teella täyty. 

Opiskelijoiden näkemyksissä ihmisoikeuksista tai ihmisoikeuskasvatuk-
seen liittyvistä asioista ei ollut merkittäviä eroja sen mukaan mitä lukion 
vuositasoa he edustivat. Mistä tämä ilmiö sitten kertoo? Siitä ei voida suoraan 
vetää johtopäätöksiä lukion ihmisoikeuskasvatuksesta, mutta näyttää siltä, 
että lukioaika ei ainakaan merkittävästi muuta esimerkiksi opiskelijoiden 
ihmisoikeuksiin liittyviä näkemyksiä ja puhetapoja. Näyttää siltä, että ainakin 
tässä tutkimuksessa opiskelijoiden näkemyserot johtuivat muista tekijöistä, 
esimerkiksi kiinnostuksesta ihmisoikeusasioita kohtaan. Ihmisoikeuksiin 
liittyvän tiedon määrä lukiossa on ilmeisesti tällä hetkellä niin vähäinen, että 
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se ei sellaisenaan vaikuta opiskelijoiden näkemyksiin ja puhetapoihin eikä 
tuo eroja lukion eri vuositasoilla opiskelevien opiskelijoiden välille.  

Suurimpana teemana opiskelijoiden ihmisoikeuksiin liittyvissä korostuk-
sissa oli YK:n ihmisoikeusjulistus, tietyt kansainvälisissä asiakirjoissa maini-
tut ihmisoikeudet ja tasa-arvon periaate. Opiskelijoiden korostukset liittyivät 
tässä teemassa perinteisiin ihmisoikeuksina pidettyihin asioihin. Vain kaksi 
opiskelijaa mainitsi YK:n ihmisoikeusjulistuksen kokonaisuutena kertoessaan 
ihmisoikeuksista. Oli oletettavaa, että opiskelijoiden puheessa esiintyvät 
ihmisoikeuskorostukset liittyvät ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyihin ih-
misoikeuksiin tai YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. Yllättävämpää sen 
sijaan oli se, että kaikki aineistolähtöisen analyysin tuloksena syntyneet tee-
mat eivät muodostuneet ihmisoikeusasiakirjojen pohjalta. Päinvastoin, opis-
kelijat toivat esiin ihmisoikeuksina myös sellaisia asioita, jotka eivät ole 
ihmisoikeuksia tai ovat jopa ristiriidassa perinteisen ihmisoikeusajattelun 
kanssa. Tällaisista korostuksista muodostuivat myös määrällisesti melko 
suuret teemat: ”sekalaiset ’oikeudet’” ja ”oikeuksien suhteellisuus”.  

Esimerkkeinä asioista, joita perinteisesti ei ole katsottu varsinaisiksi ih-
misoikeusasioiksi, mutta joihin opiskelijahaastatteluissa viitattiin ihmisoike-
uksien yhteydessä, mainittakoon tässä yhteydessä jokamiehen oikeudet ja 
kuluttajansuojaan liittyvät asiat. Erilaiset ”oikeudet” myös sekoittuivat opis-
kelijoilla keskenään. Vaikka oikeuksien suhteellisuuteen liittyvä teema sisäl-
tää moneen muuhun teemaan verrattuna määrällisesti vähän yksittäisiä koros-
tuksia, se on kuitenkin sisällöllisesti hyvin merkittävä tutkimusaineistossani. 
Olemassaolollaan se toi esiin sen tosiasian, että opiskelijoiden ihmisoikeuk-
siin liittyvissä näkemyksissä on korostus, joka on idealtaan täysin vastakoh-
tainen ihmisoikeuksien perustavanlaatuisen idean (ks. esim. YK 1948; Nie-
minen 1988, 11–23; Piechowiak 1999; Scheinin 2002a & b) kanssa ja jossa 
ihmisoikeudet nähdään jollakin tavalla suhteellisina. Suhteellisuus näkyi 
opiskelijahaastatteluissa ensinnäkin siten, että haastattelussa tuotiin esille, 
että ihmisoikeudet ovat ihmisellä niin kauan kunnes hän toimii jollakin lailla 
väärin. Toinen tapa oli se, että korostettiin tiettyjen ihmisoikeuksien kohdalla 
Suomea tai muita rikkaampia maita ja näkökulmaa, jossa ihmisoikeudet ovat 
lakien tavoin maakohtaisia sopimuksia. 

Ihmisoikeuksien ehdottomuus, myös esimerkiksi rikollisille, ei siis näytä 
olevan mikään itsestään selvä asia. Tämä on huolestuttava piirre tulevaisuutta 
ajatellen. Myös esimerkiksi terrorismi ja terrorismin vastainen sota ovat ih-
misoikeuksien ja ihmisoikeuskasvatuksen kannalta ajankohtaisia asioita maa-
ilmanlaajuisesti ja myös yhteiskunnassamme. Ihmisoikeuksia rikotaan jatku-
vasti niin terrorismin kuin terrorismin vastaisen sodan nimissä. (Ks. esim. 
Gareis & Varwick 2005, 176–177; Opetusministeriö 2006, 49–50; Siecke-
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linck 2007; OHCHR 2008; Scheinin 2008, 66; Valtioneuvoston selonteko 
Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009; Toivanen 2010.) On tärkeää kasvattaa 
lapsia ja nuoria siihen, että ihmisoikeuksista ei tingitä. Se on lopulta kaikkien 
etu.  

Osa opiskelijoiden ihmisoikeuskorostuksista liittyi ihmisoikeuksiin hyvin 
laajasti. Nämä korostukset tiivistyivät ”Ihmisyyteen kuuluvia” ja ”Toteutu-
mattomuuden näkökulma” -teemoiksi. Osassa korostuksista tuli esille ”ih-
misoikeuksien henki” siten, että niissä tuotiin esille joku sellainen korostus, 
mikä sinänsä ei ole mikään yksittäinen ihmisoikeus. Tällaisista korostuksista 
muodostui teema ”Ihmisoikeudet huolenpitona, tiettyjen ihmisryhmien vallan 
rajoittajana ja kiusaamisen kieltona”. Sananvapaus ja ”yleinen” vapaus tuli-
vat tutkimusaineistossa erityisen voimakkaasti esiin. Ihmisoikeuksien käsitte-
lyn vapauden näkökulmasta voidaan nähdä heijastelevan omalta osaltaan 
vapauskeskeistä länsimaista yhteiskuntaamme. Opiskelijat korostivat yksit-
täisistä ihmisoikeuksista eniten sananvapautta ja mielipiteenvapautta, ja mo-
net opiskelijat eivät osanneet juuri muita ihmisoikeuksia mainitakaan. Ihmis-
oikeuksista kertominen oli tutkimuksessani opiskelijoille vaikea tehtävä, 
mutta samaan aikaan haastatteluaineistosta nousi esiin myös toinen, osin 
vastakkainen näkökulma, eli ihmisoikeusasioiden korostaminen jonkinlaisena 
itsestäänselvyytenä. Yleistä ihmisoikeusasioihin suhtautumista voisi luonneh-
tia näkökulmasta ”Nämä ovat näitä tuttuja asioita”. Ihmisoikeusasioista omin 
sanoin kertomista luonnehti taas päinvastainen näkökulma: ”Nämä ovat liian 
vaikeita asioita”.  

Ihmisoikeusasioihin suhtautumista voidaankin kuvata Suomessa kaksija-
koiseksi. Yhtäältä ihmisoikeuksia pidetään tärkeinä, itsestäänselvyyksinä. 
Toisaalta niiden ajatellaan kuitenkin kuuluvan enemmän muille ja muihin 
maihin, sinne missä myös ihmisoikeusongelmien ajatellaan olevan. (Ks. 
myös esim. Niemi-Kiesiläinen 1990a, i; Scheinin 1990, 40; Liikanen 1990, 
104–105; Höylä 2007, 78; Toivanen 2007, 40; Lampinen 2008, 37.) Tämä 
ilmiö sisältää myös yhteyden ihmisoikeuskasvatuksen määrään ja tarpeeseen 
liittyvään keskusteluun. Kun haastateltavani näkevät Suomen tilanteen ih-
misoikeusasioissa ongelmattomana, myös ihmisoikeuskasvatuksen lisäämi-
sen tarve voidaan tästä näkökulmasta kyseenalaistaa tai ihmisoikeuskasvatus 
voidaan nähdä ennen kaikkea ”muiden ongelmiin tutustumisena”. On perus-
teltua pitää Suomen ihmisoikeustilannetta hyvänä. Ongelmallista on kuiten-
kin, jos hyvästä ihmisoikeustilanteesta seuraa, että ihmisoikeuskasvatus näh-
dään jotenkin vähemmän tärkeänä. Vaikka Suomi on monella tavoin malli-
maa ihmisoikeusasioissa, on melko huolestuttavaa, jos ihmisoikeusasiat näh-
dään ”muiden”, ei meidän, asioina.  



198 Mia Matilainen 

 

Ihmisoikeuksiin liittyvät asiakirjat eivät olleet opiskelijoille ja opettajille 
erityisen tuttuja. Opiskelijat eivät tunteneet hyvin sen enempää ihmisoikeus-
asiakirjoja kuin esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyviä järjestöjä. Useat opiske-
lijat eivät osanneet mainita yhtäkään ihmisoikeuksiin liittyvää asiakirjaa. 
Suurin osa opettajista tiesi jonkun ihmisoikeuksiin liittyvän asiakirjan. YK:n 
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus tunnettiin asiakirjoista kummas-
sakin tutkimuksen kohderyhmässä parhaiten. On yllättävää ja jopa hälyttä-
vääkin huomata, kuinka vähän opiskelijat ja opettajat tuntevat ihmisoikeus-
asiakirjoja. Vaikuttaa siltä, että suomalaisessa kouluympäristössä juuri asia-
kirjoihin liittyvässä tietoudessa on suuria puutteita (ks. myös Unicef 2007; 
Holm, Tirri & Hanhimäki 2008).  

 
 

6.2 Ihmisoikeuskasvatuksen paikka ja määrä – ylimääräistä ja 
tärkeää, outoa ja itsestään selvää 

 
Opiskelijat ja opettajat liittivät ihmisoikeuksien käsittelyn ja ihmisoikeuskas-
vatuksen sekä kysyttäessä että spontaanisti eniten uskontoon, historiaan, ja 
yhteiskuntaoppiin. He korostivat oppiaineiden välisenä erona sitä, että histo-
rian opetuksessa näkökulma on enemmän historiaan liittyvä, uskonnon ope-
tuksessa nykypäivään liittyvä. Uskonto tuli esiin oppiaineena, jossa erityisesti 
ihmisarvoon tai ihmisyyteen liittyvät kysymykset ovat tai voivat olla esillä ja 
johon ihmisoikeuskasvatus oppiaineen sisällön puolesta sopii. Esimerkkinä 
mainittiin uskonnon etiikkaan liittyvä kurssi, jossa nähtiin olevan ihmisoike-
uskasvatukseen liittyvää ainesta ja jonne ihmisoikeuskasvatukseen liittyvän 
aineksen katsottiin sopivan erityisen hyvin. Näiden oppiaineiden lisäksi mai-
nittiin useita muitakin oppiaineita, joissa ihmisoikeuksia voitaisiin käsitellä 
tai joissa niitä on joskus käsitelty tai sivuttu. Useat opiskelijat mainitsivat, 
että ihmisoikeuskasvatus ei kuulu kaikkiin oppiaineisiin tai mainitsivat myös 
oppiaineita, joihin ihmisoikeuskasvatus ei kuulu. Tällaisina oppiaineina mai-
nittiin erityisesti matematiikka, fysiikka ja kemia. Osa opiskelijoista tosin 
tarkensi – sekä kysyttäessä tai oma-aloitteisesti – että ihmisoikeuskasvatus 
kuuluu kaikkeen opetukseen siinä mielessä, että kaikkien ihmisoikeuksia 
pitää kunnioittaa kaikessa opetuksessa.  

Toiset opiskelijoista halusivat lukioon lisää ihmisoikeuskasvatusta, toiset 
opiskelijat taas pitivät nykyistä määrää riittävänä. Ihmisoikeuskasvatuksen 
selkeän vähentämisen tai poistamisen puolesta ei puhunut yksikään opiskeli-
ja. Useat opiskelijat pitivät ihmisoikeuksista opettamisen sen hetkistä määrää 
omien lukiokokemusten perusteella arvioituna suunnilleen sopivana siitäkin 
huolimatta, että opiskelijoiden ihmisoikeustietous oli monin tavoin puutteelli-
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sia. Tutkimusaineistossa oli kuitenkin myös opiskelijoita, jotka korostivat 
sitä, että ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita voisi tai pitäisi 
käsitellä lukiossa enemmän. Näiden opiskelijoiden tietotaso ihmisoikeuksista 
vaihteli. Opiskelijat kokivat, että he eivät olleet saaneet paljoakaan ihmisoi-
keuksiin liittyvää materiaalia lukioaikana. Suhtautuminen tällaiseen materiaa-
liin ja sen tarpeeseen vaihteli kielteisestä myönteiseen. 

Opettajien haastatteluissa tuli esille, että ihmisoikeuskasvatus-käsite oli 
opettajille outo. Käsite ei ollut näin tullut osaksi opettajien kasvatussanastoa, 
eikä siitä ollut lukiossa puhuttu – toisin kuin esimerkiksi kansainvälisyyskas-
vatus-käsitteestä. Ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät kansainväliset asiakirjat 
eivät näin ole saavuttaneet tavoitettaan ihmisoikeuskasvatuksen tunnetuksi 
tekemisessä. Tämä ei silti tarkoita sitä, että ihmisoikeuskasvatusta ei lukiossa 
toteutettaisi, vaan sitä, että käsitteenä ihmisoikeuskasvatus ei ollut kyseisessä 
lukiossa tutkimusajankohtana aktiivisessa käytössä. Käsitteen outous kertoo 
kuitenkin myös siitä, että tätä erityistä kasvatuksen aluetta ei omana kasva-
tuksen alueenaan ole tiedostettu tai tuotu esiin sillä tavalla, että se käsitteenä 
olisi voinut tulla tunnetuksi.  

Tutkimusaineistosta tuli esiin paradoksaalinen puhetapa, jolle annoin ni-
men ”outoa ja itsestään selvää”. Vaikuttiko tämän puhetavan esille nousemi-
seen se, että kyseessä on suomalainen lukio ja että Suomessa ihmisoikeusasi-
oiden oletetaan olevan hyvin? Monissa opiskelija- ja opettajahaastatteluissa 
tuli esille näkemys, että ihmisoikeusongelmat kuuluvat ”jonnekin muualle” 
kuin kyseiseen lukioon tai ylipäätään Suomeen. Myös esimerkiksi Toivanen 
(2007, 40) on tuonut esiin, että Suomessa yleinen käsitys on, että muualla 
asuvat ihmiset tarvitsevat ihmisoikeuskasvatusta, mutta eivät Suomessa asu-
vat. (Ks. myös esimerkiksi Höylä 2007, 78.) Maassa, jossa ihmisoikeuksien 
nähdään monella tavalla toteutuvan ainakin kohtuullisen hyvin, on helpompi 
olettaa, että ihmisoikeuskasvatuksen eri osa-alueet toteutuvat tai että ihmisoi-
keuksista ei tarvitse puhua, kun ne jo toteutuvat. Tämä on ongelmallista, kun 
ajatellaan ihmisoikeusasioiden tärkeyttä ja sitä, että ihmisoikeuksien ideaalia 
ei missään ole ikinä täysin saavutettu.  

Tulevaisuuden kannalta on haasteellista myös se, että maassa, jossa ih-
misoikeudet ovat pitkään toteutuneet hyvin, niiden tuntemisessa on selkeitä 
puutteita ja niiden opettaminen jää muiden asioiden jalkoihin – juuri koska 
ihmisoikeusasioiden katsotaan olevan niin hyvin. Alttius ihmisoikeusloukka-
uksille kasvaa tilanteessa, jossa ihmisoikeuksia ei kunnolla tunneta (ks. esim. 
Helminen & Lång 1988). Kuinka pitää kiinni omista tai muiden oikeuksista, 
jos ei tunnista niitä? Haastatteluaineiston keräämisen jälkeen tapahtuneet 
kouluampumistapaukset (ks. tarkemmin esim. Hakala 2009) kertovat omaa 
liiankin karua kieltään ”outoa ja itsestään selvää” -puhe- ja -ajattelutavan 
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ongelmallisuudesta ja siitä, että ihmisoikeuskasvatusta olisi syytä lisätä. Jo-
kaisen ihmisen ehdoton ihmisarvon kunnioittaminen ja ihmisoikeuskasvatus 
pitäisi olla niin itsestään selviä asioita, että juuri tämän takia niiden opettami-
sen tärkeyden tulisi myös olla itsestään selvää.  

Kaikki opettajat liittivät ihmisoikeuskasvatuksen oppiaineista erityisesti 
uskontoon, historiaan ja yhteiskuntaoppiin tai johonkin tai joihinkin näistä 
kolmesta. Tämän lisäksi opettajat saattoivat mainita vielä jonkun muun oppi-
aineen tai joitakin muita oppiaineita. Kukaan opettaja ei määritellyt ihmisoi-
keuskasvatukseen erityisesti sopivia oppiaineita niin, etteivät olisi maininneet 
jotakin näistä kolmesta oppiaineesta. Monet opettajat korostivat opiskelijoi-
den tavoin, että ihmisoikeuskasvatus ei kuulu tiettyihin luonnontieteellisiin 
oppiaineisiin muuten kuin normaalina ihmisoikeuksien kunnioittamisena. 
Osa opettajista korosti ihmisoikeuskasvatuksen kuulumista kaikkeen opetuk-
seen, mutta samalla toi esiin, että todellisuudessa ihmisoikeuskasvatus tuskin 
näkyy kaikkien oppiaineiden opetuksessa.  

Pitäisikö ihmisoikeuskasvatusta sitten profiloida omaksi oppiaineekseen? 
Jotkut opettajat toivat esiin, että ihmisoikeuksia ei olisi hyvä opettaa erillise-
nä oppiaineena. Ihmisoikeuskasvatuksen nähdään toteutuvan parhaiten osana 
kaikkea kasvatusta ja osana eri oppiaineiden opetusta, ei itsenäisenä oppiai-
neena (ks. myös esim. YK 1999; Suomen Unesco -toimikunta 2000, 102–
107; Allahwerdi 2001, 64). Traagisten tapahtumien, kuten kouluampumisten 
ja nuoriin liittyvien pahoinpitelytilanteiden yhteydessä (ks. tarkemmin esim. 
Hirvonen 2007; Kananen & Wallgren 2008; Purjo 2008; Karismo 1999; 
Kuokkanen 2009; Kuusisto 2009), on esitetty myös kysymys jonkin uuden 
ihmisarvoon ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvän oppiaineen tarpeesta. Esi-
merkiksi ”etiikkaa” (Kuusisto 2009) ja ”kansalaiskuntoa” (Karismo 2009) 
ehdotettiin näiden tapahtumien yhteydessä uusina oppiaineina kouluun. Myös 
peruskoulun Perusopetus 2020 -työryhmän esityksessä ehdotettiin etiikka-
oppiainetta kouluihin (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010b, 146).  

Erillisen ihmisoikeuskasvatus-oppiaineen sijasta oleellisin kysymys lie-
neekin se, miten olemassa olevien oppiaineiden puitteissa voidaan toteuttaa 
ihmisoikeuskasvatusta nykyistä paremmin. Tällöin tullaan kysymyksiin eri 
oppiaineille annettavista resursseista, opetussuunnitelman korostuksista sekä 
opettajankoulutuksen merkityksestä ihmisoikeuskasvatustietoisuuden herät-
tämisessä. Esimerkiksi reaaliaineet, erityisesti uskonto, elämänkatsomustieto, 
historia ja yhteiskuntaoppi ovat oppiaineita, joiden sisältöihin ihmisoikeus-
kasvatuksen monet eri puolet, myös tiedollinen, erityisen luontevasti nivou-
tuvat.  

Opettajien näkemykset ihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa ja heidän roo-
listaan ihmisoikeuskasvattajina olivat siinä mielessä samansuuntaisia YK:n 
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ihmisoikeuskasvatukseen liittyvien asiakirjojen kanssa, että miltei kaikkien 
opettajien näkemyksissä tuli esiin jonkinlainen hierarkkinen malli ihmisoike-
uskasvatuksesta ja toisaalta ihmisoikeuskasvatuksen kuuluminen kaikkeen 
kasvatukseen. Opettajien näkemykset ihmisoikeuskasvatuksesta poikkesivat 
kuitenkin hyvin selvästi YK:n asiakirjoissa ihmisoikeuskasvatukselle asete-
tuista tavoitteista siinä suhteessa, että ihmisoikeuskasvatus ei ollut heille 
tietoinen osa kasvatustyötä, vaikka he käytännössä toimivatkin työssään 
ihmisoikeuksien periaatteiden mukaisesti Opettajat eivät näin nähneet ihmis-
oikeuskasvatusta opetussuunnitelmien perusteista ja kansainvälisistä ihmisoi-
keuskasvatukseen liittyvistä asiakirjoista nousevana velvoitteena vaikka kat-
soivat kasvatustyön sinänsä perustuvan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. 
Tämä on sikäli ymmärrettävää, että ihmisoikeuskasvatusta ei ole käsitteenä 
mainittu lukion opetussuunnitelman perusteissa, vaikka ihmisoikeudet sinän-
sä mainitaan lukio-opetuksen lähtökohtina (LOPS 1994, 15–16; LOPS 2003, 
25). Tutkimusaineistoni keräämisen jälkeen vuonna 2010 opetushallituksen 
toimesta tehdyt lisäykset opetussuunnitelman perusteiden arvoperustaan ja 
tiettyjen oppiaineiden sisältöalueisiin (Opetushallitus 2010) tuovat esiin, että 
ihmisoikeuksien näkymiseen opetussuunnitelman perusteissa on kiinnitetty 
huomiota. Ihmisoikeuskasvatusta omana käsitteenään ei kuitenkaan tässä 
täydennyksessäkään mainita. 

Vaikka moni opettaja näki ihmisoikeuskasvatuksen kuuluvan periaattees-
sa kaikkeen kasvatukseen, ihmisoikeuskasvatukseen viitattiin kuitenkin usein 
jonkinlaisena ylimääräisenä asiana, ”extrana”, jolle ei löydy aikaa opetus-
suunnitelman vaatimusten paineessa. Nimesin tämän puhetavan ”Ihmisoi-
keudet itsestään selviä, ihmisoikeuskasvatus extraa” -puhetavaksi. Osa opet-
tajista halusi lisää ihmisoikeuskasvatusta lukioon, mutta toisten mielestä 
ihmisoikeuskasvatuksen määrä oli riittävä. Kaiken kaikkiaan ihmisoikeus-
kasvatuksen määrä, sisältö ja käytännön toteutuminen olivat hyvin paljon 
riippuvaisia yksittäisen opettajan kiinnostuksesta asiaan. Mikäli kasvatusalu-
een halutaan tulevan tiedostetuksi osaksi kasvatusta ja esimerkiksi opettajien 
ajatusmaailmaa, siitä olisikin näkemykseni mukaan puhuttava selkeästi oma-
na käsitteenään koulutusta ohjaavissa asiakirjoissa, esimerkiksi opetussuunni-
telmien perusteissa. 

 
 

6.3 Lukion ihmisoikeuskasvattajat – ei kukaan vai kaikki? 
 
Pitäisikö jokaisen opettajan sitten olla tietoisesti ihmisoikeuskasvattaja? On-
ko tämä liian vaativa tavoite opettajalle? Vastaukseen vaikuttaa se, mitä ih-
misoikeuskasvattajalla ja ihmisoikeuskasvattajana toimimisen tiedostamisella 
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tarkoitetaan. Tutkimusaineistoni perusteella opettajat olivat ihmisoikeuskas-
vattajia omassa työssään siinä mielessä, että he pyrkivät noudattamaan ih-
misoikeuksien periaatteita työssään ja kunnioittamaan jokaisen ihmisarvoa. 
Erityinen ihmisoikeuskasvattajan rooli annettiin kuitenkin haastatteluissa 
usein jollekin muulle opettajalle tai koulun ulkopuoliselle asiantuntijalle. 
Käsitettä ja sen vaativuutta vierastettiin monissa opettajahaastatteluissa. Jo-
kainen opettaja on laajasti ottaen ihmisoikeuskasvattaja. Opettajan ei kuiten-
kaan voida olettaa olevan erityinen ihmisoikeusasiantuntija sanan vaativim-
massa merkityksessä, vaikka jokaisella opettajalla tulisikin olla perustietous 
ihmisoikeuksista. Opettajan sitoutuminen ihmisoikeuksiin omassa työssään ja 
ihmisarvoa kunnioittavan kulttuurin luominen on kaiken kasvatuksen perusta.
 Ihmisarvon kunnioittamisen arvo on kiinteä osa suomalaisen opettajan 
ajatusmaailmaa, tiedostipa hän työnsä ihmisoikeusulottuvuutta tai ei. Spesi-
fimmissä ihmisoikeuskysymyksissä voidaan olettaa tulevan esiin tilanteita, 
joissa opettajan ihmisoikeustietouden puute saattaa aiheuttaa ongelmia koulu-
työssä. Voidaan myös kysyä, miten opettaja toteuttaa periaatteessa jokaiselle 
opettajalle kuuluvaa vastuuta ihmisoikeustiedon levittämisestä, mikäli hänel-
lä itsellään ei ole riittävää perustietoa ihmisoikeuksista? Opettajien peruskou-
lutukseen pitäisi kuulua kansainvälisten asiakirjojenkin peräänkuuluttama 
ihmisoikeuskasvatukseen liittyvä osuus, johon Suomikin on asiakirjatasolla 
sitoutunut (ks. esim. YK 1989; YK 1996; YK 1997; Kosonen 2006, 151; 
Liebkind 2006, 2006, 178–180; Toivanen 2007, 36–41; Hakalehto-Wainio 
2010). Opettajalla pitäisi oppiaineesta riippumatta olla sellainen perustietous 
ihmisoikeuksista, että opettaja pystyisi käsittelemään kouluelämässä eteen 
tulevia ihmisoikeuskysymyksiä ja tilanteita ja tarvittaessa etsimään lisätietoa. 
Esimerkiksi Hakalehto-Wainio (2010) nosti esille kysymyksen opetustoimen 
henkilöstön riittämättömästä ihmisoikeuskoulutuksesta. Tiedolliset puutteet 
voivat johtaa myös virheisiin opetustoimessa, kun viranomainen ei ota riittä-
västi huomioon perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita. Miten rehtori tai opettaja 
voi ottaa huomioon häntä työssään velvoittavan lapsen oikeuksien sopimuk-
sen, jos hänellä ei ole riittävästi tietoa sopimuksesta eikä sen soveltamisesta 
käytännössä? (Hakalehto-Wainio 2010.) Ihmisoikeuksiin liittyvän peruskou-
lutuksen lisäksi voitaisiin järjestää erikoiskoulutuksia eri oppiaineryhmille ja 
eri kiinnostuksenkohteista.  

Ihmisoikeuskasvatuksen tiedollistenkin tavoitteiden toteutuminen edellyt-
tää vierailujen lisäksi ihmisoikeuskasvatuksen niveltämisen osaksi eri oppiai-
neiden normaalia opetusta. Tarkoitan tässä yhteydessä erityisellä ihmisoike-
usasiantuntijalla tavallisesta opettajasta poiketen henkilöä, joka ammatikseen 
käsittelee erityisesti ihmisoikeusasioita ja on kouluttautunut tähän tehtävään. 
Esimerkiksi ihmisoikeusasioihin erikoistuneiden juristien voidaan katsoa 
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olevan tällaisia erityisasiantuntijoita. Ihmisoikeusasiantuntija-käsite on kui-
tenkin hyvin monimerkityksinen ja monella tavalla ongelmallinenkin, kuten 
esimerkiksi Halme toi tutkimuksessaan (2008) esiin. Hän käsittelee tutki-
muksessaan myös ihmisoikeusasiantuntijoiden roolia nyky-yhteiskunnassa. 
Hänen mukaansa tällaisia ihmisoikeuksien erityisasiantuntijoita arvostetaan 
nyky-yhteiskunnassa paljon eikä heihin välttämättä osata suhtautua kriittises-
ti. Tämän voidaan taas nähdä olevan vastoin laajempaa ihmisoikeusajattelua. 
(Mt. 6–17; 69–84; 215–218.) On ongelmallista, jos ihmisoikeusasioiden 
pohdinta ja mielipiteiden muodostaminen ihmisoikeuksien näkökulmasta 
jätetään vain erityisten asiantuntijoiden tehtäväksi. Ihmisoikeusasiat, niiden 
pohdinta ja niistä käsityksien muodostaminen ovat kaikkien asioita. Perustie-
tous ihmisoikeuksista on kaikkien saavutettavissa eikä vaadi erityistä tiettyyn 
ammattiin kouluttautumista tai ”vihkiytymistä” asialle. Normaali opetuksessa 
saatava tieto ihmisoikeuksista, mikäli sitä opetuksessa tarpeeksi annetaan, 
muodostaa perustan myös omalle pohdinnalle ja mielipiteen muodostukselle.  

Ihmisoikeusasiantuntijoita olisi hyvä olla mukana myös opettajankoulu-
tuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa, jotta opettajille annettava 
koulutus ihmisoikeuskasvatuksessa olisi laadukasta ja riittävää. Asiantunte-
muspainotus muodostuu kuitenkin silloin, jos se rajaa ihmisoikeuskasvatuk-
sen muuta toteutumista. Mikäli ihmisoikeuskasvatus nähdään vain erityisille 
ihmisoikeusasiantuntijoille kuuluvana spesifinä ihmisoikeusopetuksena, se ei 
toteudu kaikessa koulun toiminnassa ja jää yksittäisten koulun ulkopuolisten 
vierailijoiden opetustuokioiden varaan. Tällöin se ei määrältään eikä sisällöl-
tään vastaa sille esimerkiksi YK:n asiakirjoissa asetettuja tavoitteita ja sisäl-
töjä (ks. myös esim. YK 1996; YK 1997; Mahler 2008, 49). Se ei myöskään 
tällaisena nivelly välttämättä kiinteäksi osaksi koulun normaalia toimintaa. 
Suotavaa olisi, että erityisten ihmisoikeusasiantuntijoiden vierailu kouluissa 
olisi säännöllistä ja koulutoimintaan kiinteästi sidottua.  

Opettajilla ja opiskelijoilla oli yleensä positiivinen asenne ihmisoikeus-
kasvatukseen liittyviin materiaaleihin. Tämä kertoo ihmisoikeuskasvatusma-
teriaalien tarpeesta ja mahdollisuuksista koulutyössä. Ihmisoikeuskasvatuk-
seen liittyviä lisämateriaaleja ei ollut kuitenkaan juurikaan saatu tai käytetty. 
Olisikin tärkeää pohtia, miten opettajat voisivat saada käyttöönsä tarkoituk-
senmukaisella ja toimivalla tavalla ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä materi-
aaleja. Yhteistyön lisääminen eri tahojen – esimerkiksi koulujen ja materiaa-
lien tuottajien – välillä olisi tarpeellista. Olisi tärkeää saada ihmisoikeuskas-
vatukseen tuotettu materiaali laajemmin koulukäyttöön. Järjestöissä voitaisiin 
esimerkiksi nimetä ”koulukummeja”, jotka olisivat yhteydessä kouluihin, 
jakaisivat materiaalia ja neuvoisivat materiaalin käytössä. Oleellista olisi 
miettiä myös opetusmateriaalien tasolla yhteistyössä eri asiantuntijatahojen 
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kanssa, miten ihmisoikeuskasvatukselle asetetut tavoitteet ja sisällöt (esim. 
YK 1996; YK 1997) voidaan saavuttaa koulujärjestelmän eri tasoilla. 

Ihmisoikeuskasvatuksen tulisi näkyä selvemmin opetussuunnitelmien pe-
rusteissa, jotta ihmisoikeuskasvatukselle asetetut kansainväliset (ks. esim. 
YK 1996; YK 1997) ja kansalliset tavoitteet (Valtioneuvoston selonteko 
2009, 90–91) voisivat käytännössä täyttyä. Ei riitä, että ihmisoikeudet vain 
todetaan keskeisenä arvoperustana opetussuunnitelmien perusteissa. Olisi 
tuotava esiin myös tiettyjen Suomenkin ratifioimien asiakirjojen sitovuus ja 
pohdittava niiden merkitystä koulun, etenkin monikulttuuristuvan koulun 
toiminnassa sekä erilaisiin arvoristiriitoihin liittyvissä tilanteissa. Opetus-
suunnitelmien perusteet ovat keskeisessä asemassa vaikuttamassa siihen, mitä 
lukiossa opiskellaan ja miten eri aihealueet painottuvat esimerkiksi opetuk-
sessa, ajankäytössä, oppikirjoissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Ihmisoikeuskas-
vatuksen tulisi entistä selkeämmin korostua opetussuunnitelmien perusteissa 
siten, että tämä heijastuisi koko lukio-opiskeluun ja koulun toimintaan. On 
tarpeen myös oppiainekohtaisesti miettiä ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita 
ja sisältöjä ja löytää jokaiselle oppiaineelle soveltuva tapa yhdistää ihmisoi-
keuskasvatusta oppiaineen opetukseen.  

 
 

6.4 Ihmisoikeuskasvatuksen haasteita ja jatkotutkimusaiheita – 
ihmisoikeuskasvatuksen toteutuminen on meidän kaikkien 
asia! 

 
Haastatteluaineistossa esiintyi puhetapa, jonka nimesin ”Maassa maan taval-
la, muukalaiset mukautukoot” -puhetavaksi. Puhetapa liittyi niin vaihto-
opiskelijoihin kuin ulkomaalaisiinkin. Tutkimusaineisto näyttää myös ennak-
koluulot ja jopa rasismin joidenkin opiskelijoiden suhtautumisessa ulkomaa-
laisiin. Kasvatus suvaitsevaisuuteen ja aktiivinen rasismin torjunta ovat kes-
keisiä osia Suomen ihmisoikeuspolitiikassa (ks. esim. Valtioneuvoston selon-
teko 2009). Erilaisuuden kohtaamiseen ja kunnioittamiseen liittyvissä taidois-
sa on tutkimuksen perusteella puutteita ja ihmisoikeuskasvatusta tarvitaan 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisen kasvattajan tehtävänä on toimia 
aktiivisesti rasismin kitkemiseksi koulusta (ks. myös esim. Virrankoski 1994, 
205). Tarvitaan yhteiskunnassa ja koulussa esiintyvän suvaitsemattomuuden 
ja rasismin tiedostamista, aktiivista käsittelemistä, selkeää tuomitsemista ja 
aktiivista poiskitkemistä.  

Opetussuunnitelman perusteissa olisi näkemykseni mukaan syytä tuoda 
esiin myös kaikenlaisen rasismin torjuminen ja rasismin käsitteleminen yhte-
nä keskeisenä kasvatusalueena. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen maininta 
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esimerkiksi lukio-opetuksen lähtökohtana (LOPS 2003, 12) kattaa sisällölli-
sesti rasismin torjumisen, mutta tämä tärkeä asia olisi syytä tuoda esille myös 
erikseen. Samalla voitaisiin korostaa, ei vain rasismin torjumisen, vaan myös 
aktiivisen antirasistisen toiminnan tärkeyttä.  

Opettajat vaikuttavat omilla asenteillaan ja käyttäytymisellään niin maa-
hanmuuttajaopiskelijoihin kuin kaikkien opiskelijoiden suhtautumiseen eri 
kulttuureista tuleviin opiskelijoihin (Kosonen 2006, 151). Opettajan olisi 
oltava työssään tietoinen rasismista ilmiönä ja hänellä tulisi olla välineitä 
rasismin tunnistamiseen, torjumiseen ja aktiiviseen anti-rasistiseen kasvatta-
miseen. Opettajan tulisi esimerkiksi puuttua opetuksen sisällä esiin tuleviin 
rasistisiin kommentteihin ja tiedostaa vastuunsa rasismin kitkemisessä (ks. 
esim. Virrankoski 1994, 205). Opettajan ammattietiikan lähtökohtana on 
ihmisarvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen (Liite 10; OAJ 1998, 74–75; 
Tirri 2002, 218–221). Opettajan kokonaisvaltainen kasvatustehtävä, jonka 
tärkeänä osana tämä edellä mainittu arvokasvatuskin on, on haastava tehtävä 
erityisesti nykymaailmassa ja se tulisi huomioida myös eri tasoilla opettajan 
työn arvostuksessa ja opettajankoulutuksessa.  

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tulisikin sisältää nykyistä 
enemmän ihmisoikeuskasvatusta sekä tietoa eri kulttuureista ja monikulttuu-
risesta opetuksesta (ks. myös Kosonen 2000/2006, 151; Liebkind 2000/2006, 
178–180). Koulutuksen tulisi tavoittaa kaikki opettajat – ei vain asiasta eri-
tyisesti kiinnostuneet. Voidaan kysyä, missä määrin opettajankoulutus nykyi-
sellään antaa välineitä, teoreettisia ja konkreettisia, aktiiviseen antirasistiseen 
toimintaan. Aivan kuten laajemminkin ihmisoikeuskasvatuksessa, myös ra-
sismin torjumisessa ja anti-rasistisessa kasvatuksessa tulee esille opettajakoh-
taiset erot ja opettajan oman aktiivisuuden merkitys.  

Tutkimukseni tuo omalta osaltaan esille suomalaista ihmisoikeuskonteks-
tia ja -keskustelua, jolle ominaista on toisaalta ihmisoikeuksien suhteellisen 
hyvä toteutuminen Suomessa ja niiden pitäminen itsestään selvinä, toisaalta 
historiassa esiintyvät ennakkoluulot suhteessa ihmisoikeusdiskurssiin sekä 
asenne, että ihmisoikeusongelmat ovat muiden kuin meidän ongelmia. (Ks. 
myös esim. Höylä 2007, 33; 78; Toivanen 2007, 40; 42.) Ihmisoikeuksiin ja 
ihmisoikeuskasvatukseen liittyvä kiinnostus herää, kun sitä herätellään (Höy-
lä 2007, 86). Ihmisoikeusasioiden käsittely haastattelutilanteissa sai aikaan 
monissa haastateltavissa myös spontaania halua ihmisoikeuksiin liittyvän 
tiedon päivittämiseen ja ihmisoikeusasioiden pohtimiseen omassa kasvatus-
työssä. Ihmisoikeuskasvatuksen kannalta on tärkeää miettiä keinoja ihmisoi-
keuksien monipuoliseen esillä pitämiseen. 

Ihmisoikeuskasvatuksen lisäämiselle on tutkimustulosteni perusteella suu-
ri tarve. Suomi on sitoutunut ihmisoikeuksien tunnetuksi tekemiseen ja ih-
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misoikeuksien kulttuurin luomiseen koulujärjestelmän eri tasoilla (ks. esim. 
Symonides 1998a, 34–35; Toivanen 2007, 37–42; Valtioneuvoston selonteko 
Suomen ihmisoikeuspolitiikasta 2009, 8). Esimerkiksi lapsen oikeuksien 
tunnetuksi tekemiseen velvoitetaan myös lapsen oikeuksien sopimuksessa 
(YK 1989). Myös ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää tutkimusta tarvitaan 
lisää. Tutkimukseni luonne niin kutsuttuna pioneeritutkimuksena tuo osaltaan 
esiin ihmisoikeuskasvatustutkimuksen tarpeen. Suomessa tarvitaan niin kva-
litatiivista kuin kvantitatiivista tutkimusta ihmisoikeuskasvatuksesta ja sen 
toteutumisesta. Eri tutkimusmenetelmät ja eri kohderyhmät auttavat saamaan 
laajan kokonaiskuvan ihmisoikeuskasvatuksesta. Myös pitkittäistutkimukset 
ihmisoikeuskasvatuksesta eri vuosikymmenillä olisivat tarpeellisia. Kiinnos-
tavaa olisi tutkia ihmisoikeuskasvatusta Opetushallituksen (2010) opetus-
suunnitelmien perusteisiin tekemien lisäysten näkökulmasta. Vaikuttavatko 
lisäykset ihmisoikeuskasvatuksen määrään ja millä tavoin? Olisi tärkeää 
saada tutkimustietoa ihmisoikeuskasvatuksen eri osa-alueista; eri tutkimuk-
sissa voitaisiin keskittyä eri osa-alueisiin. Tarvitaan ihmisoikeuskasvatuksen 
niin tiedolliseen, asenteelliseen kuin toiminnalliseenkin puoleen keskittyviä 
tutkimuksia. Tämä tutkimus fokusoitui näkemysten tutkimiseen ja suureksi 
osaksi tiedolliseen puoleen lukuun ottamatta 5. luvun näkökulmia.  

Myös ihmisoikeuksiin liittyvän retoriikan tarkempi tutkimus olisi perus-
teltua. Missä määrin ihmisoikeudet nähdään luovuttamattomina ja miten 
ihmisoikeuksiin liittyviä rajoituksia retorisesti perustellaan? Samoin tärkeää 
ja maailmanlaajuisesti erittäin olennaista olisi myös tutkia terrorismin ja 
terrorismin vastaisen sodan haasteita ihmisoikeuskasvatukselle. Miten esi-
merkiksi terrorismiin liittyviä asioita käsitellään koulussa? Miten terrorismi 
ja terrorismin vastainen sota vaikuttavat opiskelijoiden ja opettajien asentei-
siin?  

Tutkimuksen aineisto ei tuonut esiin selkeitä eroja tyttöjen ja poikien nä-
kemysten välillä. Tästä syystä en käyttänyt sukupuolta myöskään raportoin-
nissa relevanttina kategoriana tai systemaattisesti merkinnyt tutkimusraportin 
sitaatteihin kumman sukupuolen edustajan haastatteluun sitaatissa viitataan. 
Tutkimusprosessin aikana tämä kysymys oli kuitenkin mukana; tarkastelun 
alussa pidin mukana myös sukupuolinäkökulmaa. Jatkotutkimuksissa olisi 
hyvä jatkaa kuitenkin tarkastelua myös sukupuolinäkökulmasta – vaikkei 
juuri tämän aineiston valossa noussutkaan eroja tyttöjen ja poikien välille.  

Myös oppikirjojen ihmisoikeuskäsitysten ja niiden kehityksen tutkiminen 
olisi kiinnostavaa ja perusteltua. Millaisia ihmisoikeusnäkemyksiä oppikirjat 
edustavat? Miten oppikirjojen ihmisoikeusnäkemykset ovat mahdollisesti 
muuttuneet ajan kuluessa? Esimerkiksi oppikirjoihin paneutuvassa tutkimuk-
sessa voitaisiin keskittyä oppikirjojen kannanottoihin. Onko oppikirjasarjojen 
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välillä eroja kirjoittajien oman näkemyksen ilmaisemisen suhteen? Onko eri 
oppiaineiden oppikirjojen välillä eroja? Aikaisemmin tekemässäni kasvatus-
tieteen tutkielmassa (Matilainen 2004) tuli jo esille joitakin tällaisia eroja 
uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppikirjoissa. Ovatko kyseisessä tutki-
muksessa esille tulleet erot jotenkin tyypillisiä oppiaineiden oppikirjojen 
välisiä eroja? 

Tutkimusaineistossani jotkut opiskelijat ja opettajat ottivat esiin ylioppi-
laskirjoitukset ja korostivat niiden roolia lukiossa. Ylioppilaskirjoituksiin 
viitattiin myös ihmisoikeuskasvatuksen minimaalisen merkityksen selittäjänä 
lukiossa. Haastattelujen ja koulutyön havainnoinnin perusteella erittäin kes-
keinen asia koulutyössä on se, että sekä opiskelijat että opettajat pyrkivät 
karsimaan opiskeltavia asioita sen mukaan, miten he kokevat ja käsittävät 
niiden painottuvan ylioppilaskirjoituksissa. Kyseessä on siis heidän oma 
käsityksensä tai kokemuksensa ylioppilaskirjoitusten ylivallasta, ei tarkka 
tieto ylioppilaskirjoitusten korostuksista. Ylioppilaskirjoituksilla perusteltiin 
joskus sitä, miksi ihmisoikeusasioita tai ihmisoikeuskasvatusta ei korosteta 
tai katsota tärkeäksi korostaa enempää. Ihmisoikeusasioihin viitattiin silloin 
tällöin asioina, jotka eivät ole tärkeitä ylioppilaskirjoituksissa. Ihmisoikeus-
kasvatus kuuluu kaikkeen kasvatukseen, ja sen pitäisi näkyä riittävästi myös 
ylioppilaskirjoituksissa. On tärkeää viestittää opiskelijoille ja opettajille juuri 
ylioppilaskirjoitusten kautta, että ihmisoikeuskasvatus on tärkeä osa lukion 
opetussuunnitelmaa, vaikka lopulta onkin kyse ylioppilaskirjoituksia tärke-
ämmästä ja laajemmasta elämää varten opiskelusta; lukion opetuspainotuk-
sissa eletään joka tapauksessa kirjoitusten oletettujen painotusten valossa. 
Mitä enemmän ihmisoikeuskasvatus tulee esille opetussuunnitelmien perus-
teissa, sitä paremmin se heijastuu myös ylioppilaskirjoituksiin. Tämä taas 
heijastuu vähitellen siihen, miten tarpeellisena ihmisoikeuskasvatuksen sisäl-
töjen opettaminen nähdään lukiossa. Olisi tärkeää tutkia, millä tavalla ihmis-
oikeudet ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät teemat ovat esillä ylioppilaskir-
joituksissa ja millaisia eroja eri oppiaineiden välillä tässä suhteessa on. 

Tutkimukseni toi esille lukio-opetuksen oppikirjakeskeisyyden. Tästä 
syystä ihmisoikeuskasvatuksen kannalta tärkeä on ihmisoikeuskasvatuksen 
osuus oppikirjoissa. Oppikirjojen perustana ovat opetussuunnitelman perus-
teet, eli ihmisoikeuskasvatuksen painottuminen opetussuunnitelmien perus-
teissa on oleellista myös ihmisoikeuskasvatuksen määrän lisäämisessä oppi-
kirjoissa. Oppikirjojen lisäksi ihmisoikeuskasvatusmateriaaleina voi toimia 
muu opetukseen tarkoitettu materiaali. Tällaista materiaalia on esimerkiksi eri 
järjestöjen tuottama ihmisoikeuskasvatusmateriaali. Tutkimuksessani tuli 
kuitenkin esille se, että ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja ei ollut juurikaan 
hyödynnetty. Ihmisoikeuskasvatukseen suunnattu materiaali ei näytä löytä-
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vän tietänsä opetuskäyttöön. Opettajat eivät myöskään olleet aktiivisesti itse 
etsineet ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja. Toisaalta lisämateriaalien saami-
seen suhtauduttiin yleensä ottaen myönteisesti.  

Opettajat kaipaavat yleensä ottaen sitä, että heidän ei itse tarvitse etsiä li-
sämateriaalia, vaan että sitä tarjotaan heille. Erityisesti kieltenopettajat toi-
voivat saavansa hyviä lisämateriaaleja kieltenopetuksessa käytettäväksi. 
Tämä on hieno mahdollisuus eri tahoille tuottaa laadukasta ihmisoikeuskas-
vatusmateriaalia kielten opetuksessa hyödynnettäväksi. Materiaalin suhteen 
sekä opiskelijat että opettajat osaavat myös olla kriittisiä – mikä tahansa 
materiaali ei kelpaa, vaan materiaalilta vaaditaan laadukkuutta ja tasoa. Toi-
saalta erityisesti jotkut reaaliaineiden opettajat valittivat informaatiotulvaa ja 
liian runsasta lisämateriaalitarjontaa. Hekään eivät kuitenkaan olleet kokeneet 
saaneensa erityisesti ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää materiaalia.  

Ihmisoikeuskasvatusmateriaalien tutkiminen antaisi varmasti oman näkö-
kulmansa tähän laajaan aihepiiriin. Millaista tarjolla oleva ihmisoikeuskasva-
tusmateriaali on pedagogisesti ja sisällöllisesti? Vastaako se opettajien ja 
opiskelijoiden käsityksiä hyvästä materiaalista? Materiaalien käytössä avain-
asemassa ovat opettajat. Kiinnostavaa olisikin tutkia laajemmin, miten opet-
tajat hyödyntävät ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä materiaaleja. Miten ja 
missä laajuudessa materiaaleja käytetään ja hyödynnetään ja millaisia rajoi-
tuksia materiaalinkäytölle on muodostunut? Millaisia syitä materiaalien käyt-
tämättömyydelle esitetään? Voidaanko näihin syihin vaikuttaa? Tämä tutki-
mus toi osaltaan esille näitä tekijöitä, mutta erityisesti materiaalin käyttöön 
keskittyvässä tutkimuksessa näitä tekijöitä voitaisiin kartoittaa perusteelli-
semmin. Ihmisoikeuskasvatuksen materiaalien tutkimus hyödyttäisi varmasti 
niin materiaalin suunnittelijoita kuin opettajia käytännön koulutyössä. Hyvis-
täkään materiaaleista ei ole hyötyä, jos niitä ei käytännön koulutyössä aikara-
joituksista tai muista syistä pystytä hyödyntämään. Opettajan on eri syistä 
johtuen joskus vaikeaa hyödyntää kiinnostavia ja tarpeellisia lisämateriaaleja. 
Ihmisoikeuskasvatusmateriaalit eivät kuitenkaan korvaa sitä, että ihmisoike-
uskasvatuksen tulee olla oleellinen osa oppikirjojen oppisisältöjä.  

Edellä käsitelty materiaalikysymys liittyy laajempaan kysymykseen kou-
lun ihmisoikeuskasvatuksen eri tahojen yhteistyön tärkeydestä. Koulujen ja 
ihmisoikeuskasvatusta tekevien järjestöjen yhteistyö on tärkeää ihmisoikeus-
kasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisessa. Vaikuttaa siltä, että eri 
tahot ihmisoikeuskasvatuksen kentällä (esim. opetusministeriö, järjestöt, 
opettajat) eivät riittävästi kohtaa ja opettajille ei välity tarpeeksi tietoa ihmis-
oikeuskasvatuksesta. Tässä tutkimuksessa ei käsitelty tätä yhteistyötä paljoa-
kaan, mutta aineiston perusteella yhteistyötä olisi hyvä lisätä. Opettajat eivät 
olleet tehneet paljoakaan yhteistyötä ihmisoikeuskasvatusta tekevien järjestö-
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jen kanssa, mutta suhtautuivat tällaiseen yhteistyöhön positiivisesti. Opettaji-
en näkökulmasta yhteistyön tulisi tukea opettajia ja olla opettajille avuksi.  

Yksi keskeinen kysymys lukion ihmisoikeuskasvatukseen liittyen on vas-
tuunjako. Ihmisoikeuskasvatus kuuluu kaikkeen kasvatukseen, ja tässä mie-
lessä se on koko koulun tehtävä ja kuuluu esimerkiksi jokaiselle koulun opet-
tajalle. Toisaalta kuitenkin voidaan korostaa myös esimerkiksi rehtorin vas-
tuuta huolehtia siitä, että koulun toiminta perustuu kokonaisuudessaan ihmis-
oikeuksien kunnioittamiselle. Rehtorin lisäksi tiettyjen oppiaineiden opettaji-
en voidaan katsoa kyseisen oppiaineen oppisisällöstä johtuen käsittelevän 
erityisesti ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä asioita oppiaineessaan. Edellä on 
jo esitelty tämä hierarkkinen ihmisoikeuskasvatusnäkemys. Tämä ei kuiten-
kaan vähennä muiden opettajien vastuuta ihmisoikeuskasvatuksessa. Tämän 
lisäksi käytännön tasolla tulee huolehtia siitä, että ihmisoikeuskasvatus tulee 
huomioiduksi koulun toiminnassa. Yksi mahdollisuus tehostaa koulujen ih-
misoikeuskasvatusta voisi olla jonkinlaisen vastuuopettajan nimittäminen 
koordinoimaan ihmisoikeuskasvatusmateriaalien hankintaa ja viestimään 
eteenpäin materiaalin käyttöön liittyneistä kokemuksista. Hän voisi olla vas-
tuuhenkilönä ja vastuunjakajana myös ihmisoikeuksiin liittyvien teemapäivi-
en ja muiden vastaavien tapahtumien suunnittelemisessa ja käytännön toteut-
tamisessa. Toisaalta olisi kuitenkin varottava ihmisoikeuskasvatuksen näke-
mistä vain joidenkin opettajien tai joidenkin oppiaineiden asioina ja toimitta-
va aktiivisesti sen puolesta, että ihmisoikeuskasvatus nähtäisiin koulun ylei-
sestä arvoperustasta nousevana kaikkien yhteisenä asiana.  

Lukiossa on eri oppiaineissa pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi 
erilaisia soveltavia kursseja. Koulukohtaisissa soveltavissa kursseissa lukioi-
den olisi hyvä tarjota opiskelijoille myös erityisesti ihmisoikeuksiin liittyvää, 
oppiainerajat ylittävää kurssia. Tällainen kurssi soveltuisi hyvin koulun ylei-
siin kasvatustavoitteisiin, ja se voitaisiin toteuttaa yhteistyönä eri opettajien 
kesken. Se sopisi esimerkiksi oppiainerajat ylittäväksi uskonnon, elämänkat-
somustiedon, historian ja filosofian kurssiksi. Koulun yleisten kasvatustavoit-
teiden perusteella voidaan tietenkin todeta, että yhteistyötahoksi kävisi mikä 
tahansa oppiaine. Oleellista ihmisoikeuskasvatuksessa on se, että se on integ-
roitu osa kaikkea kouluopetusta. Mikään yksittäinen teemapäivä, kurssi, 
oppiaine tai vastuuopettaja ei voi korvata tätä näkökulmaa ihmisoikeuskasva-
tukseen. 

Edellä olen tuonut esiin opetussuunnitelman perusteiden keskeisyyden 
ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisessa. On ristirii-
taista, että ihmisoikeudet on asetettu niin yhteiskuntamme kuin koulutuk-
semme keskeiseksi arvoperustaksi, mutta samaan aikaan niitä tunnetaan yllät-
tävän heikosti ja ihmisoikeuskasvatusta ei ole tuotu esiin omana kasvatuksen 
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alueenaan esimerkiksi opetussuunnitelmien perusteissa. Kansainvälisiin Suo-
menkin ratifioimiin asiakirjoihin perustuva ihmisoikeuskasvatusvelvoite ja 
sen toteutumisen arviointi on näin laiminlyöty. Myöskään tutkimusta ihmis-
oikeuskasvatuksen toteutumisesta ei ole juuri tehty. Katson tutkimukseni tältä 
osin varsin perustelluksi ja toivon sille jatkoa. 

Ihmisoikeudet ovat demokraattisen yhteiskunnan keskeisin arvoperusta. 
Ihmisoikeuskasvatus on ihmisoikeuksien kulttuurin rakentamista koulussa ja 
se on välttämätön, tärkeä ja ajankohtainen asia kaikessa koulutuksessa. Tule-
vaisuuden haasteena on rakentaa yhteiskunnastamme entistä enemmän ih-
misoikeuksien kulttuurin yhteiskunta. Viime vuosien kansalliset ja maailman-
laajuiset tapahtumat sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ja globaalit tapah-
tumat asettavat omat haasteensa ihmisoikeuksien kulttuurin rakentamiselle ja 
toteutumiselle (ks. myös esim. Opetusministeriö 2006, 49–50; Sieckelinck 
2007; Hirvonen 2007; Kananen & Wallgren 2008; OHCHR 2008; Purjo 
2008; Osler & Starkey 2010, 71–86). Kasvatus ihmisoikeuksien kulttuurin 
rakentajaksi on tässä tilanteessa entistäkin tärkeämpää. Ihmisoikeuskasvatus 
on meidän kaikkien asia ja jokaisen kasvattajan velvollisuus!  

Olennaista ihmisoikeuskasvatuksessa on ihmisenä oleminen toinen toisil-
lemme. Ihmisoikeuskasvatuksen käytännön toteutuminen näkyy arjessa. 
Ihmisoikeuksien maailma on tutkimusaiheena tarpeellinen, mielenkiintoinen 
ja haastava, eikä tutkimuksen tarvetta ole vaikea perustella. Aihe vetää mu-
kaansa, ja tutkijan roolissa olevassakin se herättää kysymyksen omasta tehtä-
västä tässä maailmassa. Lisäksi aihepiiri haastaa ihmisen tehtävään tässä ja 
nyt: olemaan ihminen ihmiselle ja toimimaan sen mukaisesti oikeudenmukai-
semman maailman luomiseksi. Kaiken kaikkiaan tutkimusmatkani ihmisoi-
keuksien ja ihmisoikeuskasvatuksen maailmaan on ollut antoisa ja kysymyk-
siä herättävä. Ja ennen kaikkea: se jatkuu! 

”Vastaukset elävät aikansa. Kysymykset tulevat yhä uudestaan.” (Samuli Paro-
nen) 
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Liite 2. Tietoa alueellisista ihmisoikeussopimuksista  
(Viitekirjallisuus on tutkimuksen lähdeluettelossa) 
 
Alueellisesti luodut ihmisoikeusasiakirjat noudattavat periaatteiltaan pääosin kansain-
välisiä ihmisoikeusasiakirjoja, mutta tämän lisäksi niissä on myös selkeitä alueellisia 
korostuksia. Nämä korostukset tuovat esiin eri alueiden erilaisia näkökulmia ihmisoi-
keuksiin. (Pentikäinen 2002a, 913–921.) Sopimusten taustavaikuttajina ovat toimineet 
lukuisat alueelliset organisaatiot. Tällaisista alueellisista organisaatioista ensimmäinen 
oli Amerikan valtioiden järjestö (Organization of American States, OAS), jonka pii-
rissä annettiin vuonna 1948 amerikkalainen julistus ihmisen oikeuksista ja velvolli-
suuksista. Tälle julistukselle on oikeuskäytännössä muodostunut myös juridista vel-
voittavuutta. Tämän julistuksen lisäksi Amerikan valtioiden järjestön piirissä hyväk-
syttiin vuonna 1969 Amerikan ihmisoikeussopimus. (Pentikäinen 2002a, 913–921; 
Suksi 2006, 22.) Tällä hetkellä Euroopan neuvostolla (EN), Afrikan yhtenäisyysjärjes-
töllä (OAU) ja Amerikan valtioiden järjestöllä (OAS) on pysyvät instituutiot ihmisoi-
keuksien suojeluun ja tähän liittyen erityisen merkittäviä asiakirjoja (Levin 2001, 76). 
Tämän lisäksi monet muut alueelliset tahot ovat laatineet juridisesti enemmän tai 
vähemmän sitovia ihmisoikeusasiakirjoja.  

Vuonna 1971 perustettu Muslimimaiden järjestö, ”Islamilainen konferenssi” (The 
Organization of the Islamic Conference, OIC) katsoo, että islamilla on oma ihmisoi-
keuskäsityksensä. Tässä hengessä OIC omaksui Kairon julistuksen islamin mukaisista 
ihmisoikeuksista vuonna 1990. (Suomen Unesco-toimikunta 2000, 30; ks. myös esim. 
Kouros 2004, 129–138; Palva 2004, 114–128.) Kairon ihmisoikeusjulistus korostaa 
islamin uskon merkitystä ihmisten elämää säätelevänä tekijänä (Cairo Declaration on 
Human Rights in Islam 1990). Myös Aasian maiden keskuudessa on kyseenalaistettu 
YK:n piirissä hyväksyttyjen ihmisoikeusarvojen universaalisuutta, vaikka Aasian 
valtiot kuitenkin hyväksyivät yleisperiaatteen ihmisoikeuksien universaalisuudesta 
YK:n Wienin ihmisoikeuskonferenssissa (ks. tarkemmin esim. Pentikäinen 2002a, 
918).  

Vuonna 1963 perustettiin Afrikan yhtenäisyysjärjestö, OAU (Organization of Af-
rican Unity). Sen peruskirjassa järjestön tehtäväksi määriteltiin muun muassa ihmis-
oikeuksien edistäminen sen jäsenvaltioissa. (African Charter on Human and Peoples’ 
Rights 1981.) Ihmisoikeusperuskirjan lisäksi Afrikan yhtenäisyysjärjestön piirissä on 
laadittu myös pakolaisia ja lapsia koskevat erityissopimukset sekä lukuisia ihmisoike-
uksia koskevia päätöslauselmia. (Pentikäinen 2002a, 916–918.) Afrikan ihmisoikeuk-
sien ja kansojen oikeuksien peruskirja korostaa muita ihmisoikeusasiakirjoja enem-
män yksilölle kuuluvia velvollisuuksia. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista 
julistusta mukaillen Afrikan peruskirjassa esitellään ensin yksilön oikeudet. Tämän 
jälkeen asiakirjassa tuodaan esiin oikeus kehitykseen ja kehitysoikeuteen liittyviä 
asioita. Artiklasta 27 lähtien asiakirjassa on omana kappaleenaan myös yksilön vel-
vollisuudet (artiklat 27–29). (African Charter on Human and Peoples’ Rights 1981.) 
Velvollisuuksien ja yhteisön näkökulma tulee esiin muissakin alueellisissa ihmisoike-
usasiakirjoissa, mutta ei niin korostuneesti kuin Afrikan peruskirjassa. Esimerkiksi 
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Amerikan ihmisoikeusasiakirjassa vuodelta 1969 tuodaan lyhyesti esiin, että jokaisella 
ihmisellä on velvollisuuksia perhettä, yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa kohtaan. Samalla 
todetaan, että kunkin henkilön oikeuksia rajoittavat muiden ihmisten yhtäläiset oikeu-
det demokraattisessa yhteiskunnassa. (Amerikan ihmisoikeussopimus 1969.) 
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Liite 3. Teemahaastattelurunko 
 
Yhteinen teemahaastattelurunko. Teemahaastattelurunko muokkautui haastateltavan 
mukaan, huomioiden esim. opettajan ja opiskelijan erilaiset näkökulmat. 

 
Teemat:  

1. Koulun yleinen arvoperusta  

• Millaisia asioita tässä lukiossa pidetään tärkeinä? Mitkä asiat tässä lukiossa ovat 
hyvin? 

• Mitkä asiat tässä lukiossa on huonosti?  
• Mitkä ovat koulun keskeisiä arvoja? 
• Opettajat: Millainen tämän koulun toimintakulttuuri on? Onko se määritelty jos-

sakin?  
• Millainen on tämän lukion yleinen arvoperusta? Miten arvoperusta käytännössä 

ilmenee? Onko arvoperustaa kirjattu johonkin ylös? Mihin? Onko koululla arvo-
perustassaan erityisiä painotuksia? Miten ne tulevat esiin koulun toiminnassa?  

• Korostuvatko koulun opetussuunnitelmassa ja toiminnassa jotkut toiminnan tai 
kasvatuksen alueet? Mitkä ja miten? Mihin kasvatuksen ja opetuksen alueisiin ha-
luaisit tässä koulussa kiinnitettävän enemmän huomiota? Miksi? 

Opettajille: 

• Mitä kasvatusalueita korostat itse työssäsi tällä hetkellä? Mitä kasvatusalueita 
haluaisit itse korostaa työssäsi enemmän?  

• Mitkä opetussuunnitelman yleiset kasvatustavoitteet koet erityisen tärkeinä?  
• Mitkä läpäisyperiaatteella opetukseen kuuluvat yleiset kasvatustavoitteet koet 

tärkeiksi? Millaisia aihealueita tähän ryhmään kuuluu? Näkyvätkö nämä tässä lu-
kiossa? Miten? 

• Mitä opetussuunnitelman kaikille lukioille yhteiset aihekokonaisuudet tällä het-
kellä käsittävät? Millä tavalla nämä aihealueet ovat esillä tässä lukiossa? Entä 
omassa työssäsi? Mitkä näistä ovat mielestäsi tärkeitä? Mitkä vähemmän tärkeitä? 
Miksi? 

• Millaisia asioita haluaisit tulevaisuudessa olevan mukana näissä opetussuunnitel-
man yleisissä aihekokonaisuuksissa? Miksi juuri nämä? Mitä aihealueita voisi jät-
tää pois?  

• Entä mitkä oppiainekohtaiset kasvatustavoitteet koet erityisen tärkeinä? Miksi? 
Koetko ristiriitaa oman kasvatustyösi/arvojesi ja tämän lukion painotusten kanssa?  

Vasta lopuksi: 

• Näkyykö ihmisoikeuskasvatus/ihmisoikeusasioiden huomiointi erityisesti lukion 
yleisessä arvoperustassa tai muualla? Miten? Näkyykö ihmisoikeuskasvatus jo-
tenkin koulun toiminnassa? Jos näkyy, miten?  
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2. Koulun käytänteet ja arvot ihmisten välisissä kohtaamisissa 

2.1. Koulun ilmapiiri, arvomaailma ja sosiaaliset suhteet: 

• Millainen ilmapiiri koulussa mielestänne on?  
• Millainen koulun yleinen arvomaailma on? Perustelut? Miten arvomaailma näkyy 

arjessa? 
• Miten koulun sosiaaliseen yhteisöön on päässyt mukaan vai onko päässyt? Millai-

sia ongelmia? 
• Miten vähemmistöjen edustajiin suhtaudutaan? Onko koulussa vähemmistöjen 

edustajia opiskelijoina? Ketä? Miten he ovat päässeet koulun sosiaaliseen yhtei-
söön sisälle?  

• Onko tilanteita, joissa eri ihmisten oikeudet ovat keskenään ristiriidassa? Millai-
sia? 

• Millainen on koulun suhtautuminen koulukiusaamiseen? Mitä toimenpiteitä kiu-
saamisen ehkäisemiseksi on tehty? 

2.2. Sukupuolet ja tasa-arvo koulun arjessa: 

• Kohdellaanko opiskelijoita tässä lukiossa tasa-arvoisesti? Esimerkkejä? 
• Miten tasa-arvo toteutuu koulussa: asenteet, käytänteet, opetusmateriaalit? 
• Miten tasa-arvo toteutuu koulun henkilökunnan kesken? Miten tasa-arvo toteutuu 

esimiehen taholta?  
• Onko tässä lukiossa sukupuoleen kohdistuvaa epätasa-arvoa, syrjintää tai ”ahdis-

telua”? 

3. Ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuskasvatuksen määrittelyä  

• Mitä ihmisarvolla tarkoitetaan? Mihin se perustuu? Onko opetuksessa käsitelty 
sitä? Missä ja miten?  

• Mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan? Millaisia asioita ihmisoikeuksiin kuuluu? 
Mihin ihmisoikeudet perustuvat? Mistä olet saanut tietosi ihmisoikeuksista?  

• Opetetaanko koulussa ihmisoikeuksista tai niihin liittyvistä asioista? Millaisiin 
aihealueisiin ihmisoikeuskasvatus koulussa liittyy? Ketkä sitä opettavat?  

• Millaisia ovat ihmisoikeuksiin liittyvät asiakirjat? 
• Miten näet ihmisoikeuksien ja maan lain suhteen? 
• Mikä merkitys ihmisoikeuksilla on sinulle itsellesi ja sinun omaan elämääsi? 
• Millainen Suomen ihmisoikeustilanne on? Onko Suomessa ihmisoikeusloukkauk-

sia? Millaisia?  
• Mitä ihmisoikeusloukkauksella tarkoitetaan? Esimerkkejä ihmisoikeusloukkauk-

sista? Onko koulussa käsitelty näitä?  
• Tarvitaanko koulussa ihmisoikeuskasvatusta? Miksi? Miksi ei? Millaista ihmisoi-

keuskasvatusta tarvitaan?  
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Opettajille: 

• Otatko omassa oppiaineessasi ihmisoikeudet tai ihmisoikeuskasvatuksen huomi-
oon? Millä tavalla? Konkreettisia esimerkkejä? Paljonko arvelet muissa aineissa 
opetettavan ihmisoikeusasioista? Missä aineissa? Kuinka paljon?  

• Mitä ihmisoikeuskasvatus mielestäsi on? Mihin ihmisoikeuskasvatuksella pyri-
tään? Millaista sen mielestäsi tulisi olla? Mitkä asiat ovat tärkeitä ihmisoikeuskas-
vatuksessa? Missä ja kuka määrittelee ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteet ja sisäl-
löt?  

• Millaisia asioita ihmisoikeuskasvatuksen tulisi välittää? Miksi? Millaisia tietoja 
ihmisoikeuskasvatuksen tulisi välittää? Mitä muuta ihmisoikeuskasvatus on? Kuu-
luuko ihmisoikeuskasvatukseen taitojen opettaminen? Millaisten taitojen? Entä 
asenteiden opettaminen? Millaisten? Kuuluuko ihmisoikeuskasvatukseen toimin-
taa? Millaista? Miten nämä eri osa-alueet painottuvat ihmisoikeuskasvatuksessa ja 
miten niiden mielestäsi pitäisi painottua? 

• Mitä eroa ja mitä yhteistä on ihmisoikeuskasvatuksella ja kansainvälisyyskasva-
tuksella? 

• Mikä on ominaista ihmisoikeuskasvatukselle, eli mikä tekee asiasta ihmisoikeus-
kasvatusta? 

4. Ihmisoikeuskasvatus koulun arjessa 

4.1. Konkreettisten opetustilanteiden mieleen palauttaminen: 

• Milloin viimeksi puhuit / opettaja puhui ihmisen arvosta? Milloin viimeksi opetta-
ja puhui ihmisoikeuksista? Millaisessa tilanteessa? Minkä oppiaineen tunnilla? 
Millä tavalla ihmisen arvoa käsiteltiin? Millä tavalla ihmisoikeuksia käsiteltiin?  

• Onko käsitelty esim. oikeutta elämään, ravintoon ja sosiaaliturvaan, oikeutta 
puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja turvapaikkaan, pakolaisten oikeuksia, lasten 
ja naisten oikeuksia, uskonnon vapautta, omantunnon & sanan vapautta, oikeutta 
työhön ja toimeentuloon, oikeutta koulutukseen? Miten? 

• Milloin viimeksi olit mukana tilanteessa (opetustilanne, muuhun koulun toiminta-
kulttuuriin liittyvä tilanne), joka liittyi ihmisoikeuksiin/ihmisoikeuskasvatukseen? 
Millaisesta tilanteesta oli kysymys? 

• Millaisia ihmisoikeuksiin liittyviä järjestöjä tunnet?  
• Mikä on Amnesty International? Mistä olet saanut tietosi tästä? Onko Amnestyn 

toimintaa käsitelty koulussa? Miten ja missä? 
• Mitä YK:lla tarkoitetaan ja millainen järjestö se on? 
• Miten ihmisoikeudet on huomioitu koulun käytänteissä ja opetuksessa? Onko 

lukiossa ollut ihmisoikeuksiin liittyviä ristiriitatilanteita? Millaisia?  
• Tunnetko ihmisoikeuksiin liittyviä asiakirjoja? Mitä? Miten nämä asiakirjat ovat 

tulleet tutuiksi? 
• Millaiseksi arvioit opiskelijoiden tiedot ihmisoikeuksista?  
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4.2. Ihmisoikeuskasvatuksen vastuunkantajat ja konteksti koulussa: 

• Tuleeko kansainvälisyyskasvatus jotenkin esille koulun arjessa? Miten? Missä?  
• Miten ihmisoikeudet ja ihmisoikeuskasvatus tulevat esiin koulun arjessa? Onko 

koululla tämän lisäksi erityisiä projekteja tai teemoja ihmisoikeuksiin tai ihmisoi-
keuskasvatukseen liittyen? Millaisia? 

• Tuleeko ihmisoikeuskasvatus esiin yleisessä opetussuunnitelmassa? Miten? Onko 
koulukohtaisissa kursseissa kansainvälisyyskasvatukseen tai ihmisoikeuskasva-
tukseen liittyvää aineistoa? Millaista? 

• Kuuluvatko ihmisen arvon ja ihmisoikeuksiin liittyvien asioiden käsittely / ihmis-
oikeuskasvatus erityisesti joihinkin oppiaineisiin? Mihin oppiaineisiin? Miksi juu-
ri näihin oppiaineisiin? Mikä tällöin on muiden oppiaineiden suhde ihmisoikeus-
kasvatukseen? Miksi? 

• Ketkä ovat koulun arjessa ihmisoikeuskasvattajia? Miksi? Missä määrin koulun 
henkilökunta toimii koulun arjessa ihmisoikeuskasvattajina? Missä määrin koulun 
ulkopuoliset henkilöt toimivat ihmisoikeuskasvattajina? Keitä nämä ulkopuoliset 
henkilöt ovat/voisivat olla? 

4.3. Tutustuminen eri kulttuureihin ja konkreettinen kulttuurienvälinen 
kanssakäyminen 

• Oletko tutustunut ja saanut tietoa eri kulttuurien edustajista koulussa? Missä 
oppiaineissa, millä kursseilla ja miten?  

• Käykö koululla vierailijoita tai oletteko itse käyneet vierailulla eri kulttuurei-
hin/vähemmistöryhmiin liittyen?  

• Onko koulussa eri vähemmistöjen edustajia opiskelijoina? Miten eri vähemmistö-
ryhmät on huomioitu opetuksessa? 

 • Mitä vähemmistöillä tarkoitetaan ja ketkä, esimerkiksi, ovat vähemmistöjä Suo-
messa? 

• Onko opiskelijoilla kouluun liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä? Millaisia? Onko 
koululla ystävyyskoulutoimintaa? Millaista se on? Mikä näissä yhteyksissä on ta-
voitteena?  

• Onko koulussa tällä hetkellä vaihto-opiskelijoita? Millainen rooli vaihto-
opiskelijoilla on koulun toiminnassa? Miten vaihto-opiskelijat on huomioitu ope-
tuksessa ja koulun muussa toiminnassa? Onko pyydetty kertomaan omasta kult-
tuuritaustastaan?  

4.4. Suhtautuminen aktiiviseen toimintaan ihmisoikeuksien hyväksi: 

• Miten koulussa suhtaudutaan aktiiviseen kansalaistoimintaan? Esimerkkejä? 
• Onko opetuksessa tai koulutyössä rohkaistu toimimaan ihmisoikeuksien hyväksi? 

Millä tavalla? Voisitko itse osallistua aktiiviseen toimintaan ihmisoikeuksien hy-
väksi? Miksi? Millaiseen? Millaiseen toimintaan et osallistuisi?  

• Millaista ihmisoikeusasioiden esillä pitäminen koulussa pitäisi olla? Tietoa? 
Asennekasvatusta? Toimintaa? Miksi? 
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• Käsitelläänkö ihmisoikeuksiin liittyviä asioita koulussa tällä hetkellä sopivasti / 
Liian paljon / Liian vähän?  

5. Ihmisoikeuskasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitukset  

Opettajat:  

• Mikä mahdollisesti vaikeuttaa kansainvälisyyskasvatusta koulussa? Mikä vaikeut-
taa ihmisoikeuskasvatusta koulussa? Mitä kyseisille asioille voitaisiin tehdä? 

• Millaiset asiat tukevat ja voisivat tukea kansainvälisyyskasvatusta koulussa? 
Millaiset asiat tukevat ihmisoikeuskasvatusta koulussa? Millaiset asiat voisivat 
tukea ihmisoikeuskasvatusta koulussa? 

• Millaiset yhteistyötahot voisivat tukea ihmisoikeuskasvatusta koulussa? Miksi 
juuri nämä?  

• Miten suhtaudut koulun ulkopuolisiin materiaaleihin ihmisoikeuksista? (Esim. 
YK-liitto, Amnesty International, Unesco, Ihmisoikeusliitto ym.)  

• Oletko saanut käyttöösi tällaista materiaalia mielestäsi tarpeeksi? Millaista mate-
riaali on ollut ja onko sitä käytetty? Mistä materiaali on ollut peräisin? 

• Onko materiaalien käyttämiseen ja seuraamiseen mahdollisuutta projekti-
en/oheislukemistojen/valinnaisten kurssien muodossa? Missä määrin aihepiiriä 
tarjotaan vaihtoehtona? 

• Mikä on oppikirjan ja muun materiaalin suhde ja painoarvo? Miksi? 
• Oheismateriaalin käytön rajat ja mahdollisuudet koulussa?  

6. Muita tietoja 

• ikä, vuositaso (anonyymisyys huomioidaan tutkimusraportissa, ei nimiä eikä ikää 
mahdollisten haastattelusitaattien kohdalla) 

• Opiskelijat: Opiskeleeko erityislinjalla vai tavallisella  
• Opettaja: Mitä aineita opettaa? 
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Liite 4.  Informaatiota opettajille 
 
Tervehdys opettajat! 

 

Teen tutkimukseeni liittyen teemahaastatteluja opiskelijoille ja opettajille. 

Te tutkimukseen valitut opettajat voitte ehdottaa itsellenne parhaiten sopivaa 

haastatteluaikaa. Laitan haastatteluaikojen varauslistan kaikille opettajille yhteiseen 

opettajien huoneeseen. Opettajia on valittu haastatteluun erilaisilla kriteereillä. 

Joidenkin oppiaineiden kohdalla olen valinnut useammasta opettajavaihtoehdosta yhden 

opettajan haastatteluun. Joissakin tapauksissa valinta on suoritettu sen mukaan, että 

kyseinen opettaja opettaa useampaa oppiainetta ja voi haastattelussa olla näin 

useamman oppiaineen ”edustajana”. 

Mikäli nimeäsi ei ole oheisessa listassa, mutta haluat osallistua 

tutkimukseen, ota yhteyttä niin katsotaan voitko tulla mukaan jonkun toisen opettajan 

tilalle tai lisäksi. Mikäli taas sinut on valittu tutkimukseen, mutta et haluaisi siihen 

osallistua tai mielestäsi kollegasi sopisi jostakin syystä paremmin haastatteluun, voit 

ottaa yhteyttä niin keskustellaan asiasta ja katsotaan mikä on roolisi kokonaisuuden 

kannalta. 

 

Kiitos paljon vaivannäöstänne tutkimukseeni liittyen ja oikein aurinkoista syksyn alkua 

teille kaikille! 

  
Terveisin, Mia Matilainen  

(Tässä oli tutkijan yhteystiedot) 
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Liite 5. Informaatiota opiskelijoille haastattelusta 
 
Hei lukion opiskelija! 
 
Teen Helsingin yliopistossa lukioon liittyvää tutkimusta, johon kuuluu myös opiskeli-
joiden ja opettajien haastatteluja. Sinä kuulut haastatteluihin valittuun joukkoon. Olen 
valinnut opiskelijoita haastatteluihin niin, että he edustaisivat kattavasti eri ryhmänoh-
jausryhmiä ja eri lukion vuositasoja ja lukio-opiskelun eri vaiheita. Juuri sinun osallis-
tumisesi haastatteluun on tärkeää. Vastaathan sähköpostiini lyhyesti mahdollisimman 
pian, jotta tiedän että olet saanut tämän viestin enkä turhaan tavoittele sinua ryh-
mänohjaajasi kautta! 
 
Haastattelu on luonteeltaan kvalitatiivinen teemahaastattelu, joka kestää noin 45 min.-
1.5 h. Oma aikataulusi voidaan ottaa huomioon haastattelun pituudessa. Haastattelun 
aikana keskustelemme tutkimukseeni liittyvistä aihealueista. Haastattelun tarkoitukse-
na on saada tietoa opiskelijoiden käsityksistä ja näkemyksistä, eli kysymyksiini ei ole 
olemassa mitään ”oikeita vastauksia”, vaan juuri sinun oma näkökulmasi asiaan on 
tärkeä. Haastatteluun ei tarvitse etukäteen valmistautua mitenkään, tärkeintä on, että 
tulet paikalle sovittuna ajankohtana. 
 
Haastattelun kautta saat konkreettisen kokemuksen tutkimukseen osallistumisesta ja 
kvalitatiivisen haastattelun luonteesta ja uskon siitä olevan sinulle hyötyä opinnoissa-
si. Tutkimuksen tekoon tutustuminen on tärkeää jokaiselle opiskelijalle. 
 
Jotta haastatteluun osallistuminen olisi sinulle mahdollisimman vaivatonta, voit itse 
ehdottaa sinulle sopivan haastatteluajan sähköpostitse (mia.matilainen@helsinki.fi) 
vastaamalla tähän sähköpostiin tai puhelimitse/tekstiviestillä p. (Tässä oli tutkijan 
puhelinnumero). Toivon sinun ehtivän itse haastatteluun marraskuun, joulukuun tai 
tammikuun aikana ja vastaavan joka tapauksessa sähköpostiini mahdollisimman pian, 
jotta tiedän sinun saaneen viestin. Haastattelupaikkana toimii jokin vapaana oleva 
rauhallinen tila lukiolla. Voit osallistua haastatteluun esimerkiksi mahdollisella va-
paalla hyppytunnillasi koulupäivän aikana, koulupäiväsi jälkeen tai oppitunnin aikana 
mikäli opettajasi antaa luvan. Aiemmat opiskelijahaastattelut ovat tehty opiskelijoiden 
toivomana ajankohtana, osa oppituntien aikana, osa hyppytunneilla tai koulupäivän 
jälkeen, opiskelijoiden omaa toivetta kunnioittaen. Opettajien suhtautuminen tutki-
mukseeni on ollut hyvin myönteistä. Voin pyydettäessä antaa opettajalle lisätietoa 
tutkimuksesta, suurin osa opettajista on tutkimukseen liittyvää informaatiota jo saa-
nutkin. 
 
Tutkimukseen osallistuvat esiintyvät tutkimuksessa täysin anonyymeina, eli tutkimuk-
sesta ei ole mahdollista tunnistaa ketään yksittäistä henkilöä ja haastatteluaineisto jää 
vain tutkijan käyttöön. Haastattelussa kerrotut asiat eivät tule opiskelijan nimeen 
liitettyinä opettajien tai koulun muun henkilökunnan tietoon. Myös lukiota käsitellään 
tutkimuksessa anonymiteetti huomioiden. 
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Vastaan tarvittaessa mielelläni lisäkysymyksiin. Mikäli sinulle tulee este saapua haas-
tatteluun sovittuna aikana, ilmoitathan siitä minulle esim. sähköpostitse tai tekstivies-
tillä. Kiitos jo etukäteen panoksestasi tutkimuksessa, 
tapaamisiin haastattelussa,  
 
Mia Matilainen (Tässä oli tutkijan yhteystiedot) 
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Liite 6. Luettelo opiskelijoiden ihmisoikeuksiin liittyvistä haastattelu-
maininnoista 
 
• liittäminen ihmisarvoon (lkm 5) 
• jokaisella olevat oikeudet/edut (lkm 6) 
• jokaisella samat oikeudet ”kunnes töppää” (lkm 1) 
• perusoikeuksiin liittäminen / perusoikeudet (lkm 3) 
• perusoikeudet, ainakin Suomessa (lkm 1) 
• sananvapaus (lkm 10) 
• oikeus mielipiteeseen (lkm 5) 
• yksilön vapaus /oikeus olla vapaa / vapaus (lkm 7) 
• oikeus tasa-arvoon/oikeus vaatia tasa-arvoa / tasa-arvo (lkm 4) 
• YK:n ihmisoikeusjulistuksen/ihmisoikeusjulistusten maininta (lkm 2) 
• turvallisuus / turvallinen ympäristö (lkm 1) 
• koskemattomuus (lkm 1) 
• oikeus omaan elämään (lkm 1) 
• oikeus omaan tahtoon (lkm 1) 
• oikeus omiin päätöksiin (lkm 1) 
• oikeus elää semmoista elämää kuin haluaa (lkm 1) 
• oikeus tehdä asioita riippumatta tietyistä asioista/rajoituksista (lkm 2)  
• vapaus tehdä mitä haluaa, mikäli ei ole muille vahingoksi (lkm 1) 
• oikeus tehdä samoja asioita, mikäli se ei ole lain vastaista (lkm 1) 
• jokainen pitäs arvostella sen mukaan mitä osaa eikä ulkoisten seikkojen perusteel-

la (lkm 1) 
• oikeus elää /oikeus omaan henkeen/ elämään (lkm 3) 
• oikeus puolustautua (lkm 2) 
• oikeus koulutukseen/käydä koulua/opiskella (lkm 3) 
• lapsityövoima ihmisoikeuksien vastaista (lkm 2) & lapsen oikeudet: lapsen oikeus 

olla lapsi ja käydä koulua (lkm 1) 
• ketään ei saa kiduttaa (lkm 1) 
• ei orjuutta tai pakkotyötä (lkm 1) 
• ei sensuuria, Suomessa (lkm 1) 
• oikeus vaatia omaansa /oikeus omaisuuteen / oikeus omistaa esim. ostamansa 

tietokone (lkm 4) 
• oikeus mennä naimisiin / perustaa perhe (lkm 2) 
• jokaisella oikeus puhua (lkm 1)  
• oikeus reiluun/oikeaan kohteluun (lkm 2 ) ja tasa-arvoiseen arvosteluun (lkm 1) 
• ihmistä ei saa käsitellä asiana tai esineenä, esim. huonot työolot (lkm 1) 
• jos syytetään, oikeus saada asianajaja, joka puolustaa (lkm 1) 
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• oikeus puolueettomaan kohteluun oikeudessa (lkm 1) 
• ei saa vainota mielipiteen, rodun tai kansallisuuden takia (lkm 1) 
• ei rasismia eikä seksismiä (lkm 1) 
• ”oikeus valita itse asiansa” (lkm 1) 
• saa uskoa mihin haluaa (lkm 1)  
• oikeus perussosiaaliturvaan / saada tietty määräraha kuussa (lkm 1) 
• oikeus ruokaan (lkm 1) 
• kaikkea mikä liittyy jokapäiväiseen elämään (lkm 1)  
• oikeus terveydenhuoltoon, Suomessa ainakin (lkm 1) 
• liittyy ihmisten kohteluun: poliisikaan ei saa tehdä mitä vain (lkm 1) 
• oikeus olla omassa maassaan oli minkä rotuinen tahansa (lkm 1) 
• ei kiusausta (lkm 1) 
• ei rikollista (lkm 1) 
• Suomessa ihmisoikeudet toteutuu, mutta joissakin maissa ei (lkm 1) 
• ihmisoikeudet menee maailmassa ”väärin” (lkm 1) 
• Afrikassa ihmisoikeuksissa ongelmia (lkm 1) 
• naisilla ihmisoikeuksissa ongelmia joissakin maissa (ei mahdollisuutta puolustau-

tua, suoraan vankilaan tai tapetaan) (lkm 1) 
• jos joku ongelma, tietää mitkä on omat oikeudet, myös esim. työpaikalla tai rikok-

siin liittyen (lkm 1) 
• liittyy ”lakijuttuihin” (lkm 1) 
• yhteiskunnalliset oikeudet (lkm 1) 
• ettei bisnesmiehet pääse sortaan (lkm 1)  
• pidetään huolta ihmisistä (lkm 1) 
• pidetään huolta kehitysmaista (lkm 1) 
• oikeus palauttaa vanhentunut maito kauppaan ja oikeus palauttaa vaate kauppaan 

(lkm 1)  
• jokamiehenoikeudet (lkm 1) 
• liittyy ihmisten oikeuksiin (lkm 2) 
• oikeus olla oma itsensä (lkm 2)  
• oikeus elää terveellistä elämää (lkm 1) 
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Liite 8. Vaihto-opiskelijan näkemyksiä ihmisoikeuksien käsittelystä 
suomalaisessa lukiossa  

 
Tutkimusaineistoa kerätessäni haastattelin myös yhtä koulussa tuolloin olevaa vaihto-
opiskelijaa (H15). Häneen viitattiin opiskelija- ja opettajahaastatteluissa usein jonkin-
laisena menestystarinana, esimerkkinä hyvin sopeutuneesta vaihto-opiskelijasta. Hän 
oli oppinut esimerkiksi suomen kieltä melko hyvin. Hänen haastattelunsa oli tutki-
muksessani mukana antamassa vertailunäkökulmaa, mutta koska hänen taustansa 
vaihto-opiskelijana oli erilainen kuin muiden opiskelijoiden hän ei ollut varsinaisesti 
mukana tekemissäni ihmisoikeus- ja ihmisoikeuskasvatusanalyyseissa muuten kuin 
vertailukohdan tarjoajana. Tutkimuksen painopisteestä johtuen en haastatellut useita 
vaihto-opiskelijoita, mutta laadullinen tutkimus mahdollisti kuitenkin sen, että pystyin 
ottamaan mukaan myös yhden vaihto-opiskelijan, vaikka hänen haastattelunsa ei 
voinut olla mukana kaikissa analyyseissa. Haastattelun perusteella ihmisoikeudet ja 
ihmisoikeuskasvatus eivät painottuneet kyseisessä lukiossa, ja hänen näkökulmansa 
tukivat tutkimukseni tuloksia ihmisoikeuskasvatuksen määrästä ja tarpeesta suomalai-
sessa lukiossa.  

Vaihto-opiskelija toi esiin ihmisoikeuskasvatuksen puutteita suomalaisessa luki-
ossa haastattelun useassa kohdassa. Hän vertaili suomalaista ja oman maansa lukiota 
kriittiseen sävyyn. Hänen näkemyksensä mukaan suomalaisessa ihmisoikeuskasvatuk-
sessa oli selkeitä puutteita. Hän toi esiin myös näkemyksensä siitä, että maiden histo-
rialliset taustat vaikuttavat mahdollisesti erilaiseen ihmisoikeuskasvatustilanteeseen.  

”O: että lukiossa me opimme enemmän sellaiset asiat, mikä … on … että tärkeätä 
että me voimme pysyy demokratiassa ja täällä se on lukiossa ihan oikeesti vähän 
niin että se on niin ja se on näin päin ja ei mitään ajattelua.” (H15) 

 
Erityisesti vaihto-opiskelija toi esiin sen, että Suomessa ei käsitellä riittävästi tiettyjä 
historiallisia tapahtumia, joihin liittyy selkeitä ihmisoikeusongelmia. Esimerkkeinä 
tällaisista historiallisista tapahtumista hän mainitsi vuoden 1918 tapahtumat Suomessa 
sekä holokaustin käsittelyn. Hän korosti keskustelun merkitystä ihmisoikeuskasvatuk-
sessa ja historiallisten ihmisoikeuksiin liittyvien tilanteiden käsittelyssä. Hän korosti 
myös kirjallisuuden lukemisen merkitystä ihmisoikeuskasvatuksessa. 

”O: Myöskin se suomalainen asia mikä on tapahtunut 1919 sen sisällissodan jäl-
keen, mutta ei, se oli myös tosi lyhyt, ei kukaan sanonut mitään tästä asiasta. Se 
on sellanen asia, että ei saa puhua, mutta se on tärkeätä puhua tästä asiasta mikä 
on tapahtunut. 
T: Joo. 
O: Että se ei voi tapahtua taas. 
T: Niin joo, niin joo. Joo. Elikkä tota entäs sitten, jos sä ajattelet muissa aineissa 
niin onko tota puhuttu ihmisoikeuksista muissa aineissa? 
O: Ei. 
T: Kun historiassa? 
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O: Ei ihan oikeesti.” 
”O: Että ihmiset eivät tiedä mitään ja mul oli myöskin, kun mää, … semmonen 
shokki, kun mää kysyin opettajalta, onko se holokaustiasia tärkeä täällä, ei, ihan 
oikeasti, siis ei, se on tärkeä mutta me katsomme kirjasta sen kurssin kirjaa vaan 
todella lyhyt ja vähän. Ja mun mielestä siis sen täytyy olla, se on tärkeätä ihmisel-
le tietää tästä asiasta, että se on tapahtunut ja että se ei voi tapahtua taas.” 

 
Ihmisoikeuskasvatus oli kyseisen vaihto-opiskelijan näkemyksen mukaan tärkeää ja 
kuuluu kaikkeen opetukseen. Tätä hän korosti myös esimerkkien avulla.  

”T: Minkä takia kaikkiin oppiaineisiin? 
O: Koska se on semmonen asia mikä liittyy todella meidän elämään. Ja ei oo mi-
tään ??? asia siis mikä on tärkeä meille, et me voidaan olla elää vapaa ja demo-
kratiassa ja ei tule sota ja ei tule jotain fasismi, ei tule kommunismi tai jotain, et 
me olemme vapaita, me voimme päättää sen itse mikä me teemme ja mitä me itse 
teemme ja se on todella tärkeetä. Kun se on vaan semmonen asia mikä on histori-
an tunnilla, teidän täytyy se nyt lukea ja sitten menkä pois ja mikä on, no mun on 
pakko se nyt osaa koska se tulee kokeeseen. Sen täytyy olla joka aineessa taas ja, 
että he näkevät kuinka tärkeä se on.” 

 
Yksittäisen vaihto-opiskelijan näkemyksiin voidaan suhtautua kriittisesti ja tulkita, 
että puheessa oli mukana myös oman maan esille nostamista poikkeuksellisen myön-
teisessä valossa ja halua nähdä eroja ja vastakkaisuutta enemmän kuin todellisuudessa 
olisi aihetta. Vaihto-opiskelijan näkemykset ovat kuitenkin samansuuntaisia muun 
tutkimusaineiston kanssa, mikä lisää osaltaan kummankin aineiston luotettavuutta. 
Lisäksi pitkä haastattelu tutkimusmenetelmänä auttoi syvällisen kokonaiskuvan saa-
misessa. Kyseinen haastattelu oli tutkimustilanteena luonnollinen, kiireetön ja vuoro-
vaikutus oli kaikin tavoin positiivista. Tutkijana koin saavuttaneeni haastattelussa 
luotettavan ilmapiirin. Yhteisiä kieliä löytyi kolme, mikä auttoi yhteisymmärryksen 
saavuttamisessa. Joskus yhteisön ulkopuolelta tullut havaitsee yhteisön heikkouksia ja 
vahvuuksia muita selvemmin, tai jos ei selvemmin niin ainakin tuoden esiin oman 
tärkeän näkökulmansa. Yksittäisenäkin haastatteluna se tarjosi vertailunäkökulman ja 
auttoi kokonaiskuvan saavuttamisessa tutkittavasta ilmiöstä.  
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Liite 10. Lainauksia opettajan ammattietiikasta  

” … Tässä esitettyjen opettajan eettisten periaatteiden tärkeä lähtökohta on YK:n 
ihmisoikeuksien julistus.” 

 
Opettajan eettisten periaatteiden taustalla olevat arvot 
 

”IHMISARVO  
 
Eettisten periaatteiden lähtökohtana on ihmisen kohteleminen itseisarvona. Siihen 
kuuluu että oppija nähdään ajattelevana ja oppivana persoonana. Ihmisarvoa tulee 
kunnioittaa riippumatta ihmisen sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, 
ulkonäöstä, iästä, uskonnosta, yhteiskunnallisesta asemasta, alkuperästä, mielipiteistä, 
kyvyistä ja saavutuksista.” 
 
Opettajan eettiset periaatteet 
 

”OPETTAJA JA MONIARVOISUUS 
 
Opettaja pitää huolta siitä, että kaikille oppijoille kuuluvat samat yhteiskun-
nan jäsenen oikeudet ja velvoitteet. Hän huolehtii myös, että oppijoiden ja 
heidän huoltajiensa kulttuureja ja maailmankatsomusta kunnioitetaan tasa-
puolisesti eikä ketään syrjitä niiden perusteella. Kun sovittelua yhteiskunnan 
jäsenyyden vaatimusten ja kulttuuritaustan välillä tarvitaan, se tehdään yh-
teistyössä oppijan huoltajan kanssa.” 
 
Lähde: Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) internetsivut (26.4.2010): 
http://extra.oaj.fi/portal/page?_pageid=515,447767&_dad=portal&_schema=
PORTAL 
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Liite 11. Tiivistelmää tutkimustuloksista  
 

 
 
Kuvio 5. Tiivistelmäkuvio keskeisimmistä tutkimustuloksista 
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Liite 12. Tutkimuksessa käytetyt lyhenteet ja tunnukset  
 

 
EU Euroopan unioni 

hlö Henkilö 

H 1 Haastattelu numero 1  

 (Kaikki haastatteluaineistoviitteet on lyhennetty samal-
la tavalla. Tämän lisäksi olen käyttänyt myös ”Hpq” -
tyyppistä lyhennettä viitattaessa haastatteluaineistoon. 
Kaksoiskoodauksen periaatteista tarkemmin luvussa 
2.2.1) 

H1–H2 Haastatteluissa H1 ja H2 

H1–H4 Haastatteluissa H1, H2, H3 ja H4 

IOK Ihmisoikeuskasvatus 

kpl Kappalemäärä 

Ks. esim. Katso esimerkiksi 

LOPS Lukion opetussuunnitelman perusteet 

POPS Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 

UNESCO Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kult-
tuurijärjestö (United Nation’s Educational Scientific 
and Cultural Organisation) 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, 
Geneve. 

Vrt. Vertaa johonkin, esim. vrt. liite 1: ”vertaa liitteeseen 
yksi” 

YK Yhdistyneet kansakunnat 

 
  
 

 
 
 
 


	Tiivistelmä
	Abstract
	Esipuhe
	Sisällys
	1 Ihmisoikeuskasvatus
	2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät
	3 Opiskelijoiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja lukionihmisoikeuskasvatuksesta
	4 Opettajien näkemyksiä ihmisoikeuksista jaihmisoikeuskasvatuksesta lukiossa
	5 Maassa maan tavalla – puhetapa jaihmisoikeuskasvatuksen haasteita
	6 Ihmisoikeuskasvatuksen tila suomalaisessa lukiossa
	Lähteet
	Liitteet



