
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”No en mä tiedä oonks mä niin kovin aktiivinen, ehkä 
semmoinen passiivinen seuraaja enemmänkin…” 

 
Luokanopettajien käsityksiä omasta kansalaispätevyydestään 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Luokanopettajan opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma 30 op 
Kasvatustiede 
Toukokuu 2022 
Laura Hellbom 
 
Ohjaaja: Jukka Rantala 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Tekijä - Författare - Author 
Laura Hellbom 
Työn nimi - Arbetets titel 
”No en mä tiiä ooks mä niin kovin aktiivinen, ehkä semmoinen passiivinen seuraaja 
enemmänkin…” 
Title 
Kansalaispätevyys luokanopettajaopiskelijoiden käsityksissä itsestään aktiivisina kansalaisina 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kasvatustiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Jukka Rantala 

Aika - Datum - Month and 
year 
Toukokuu/2022 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
67 s + 1 liites. 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajiksi opiskele-
villa on omasta kansalaispätevyydestään. Aikaisemman tutkimuksen mukaan opettajaopis-
kelijoiden on todettu olevan arvoiltaan konservatiivisia, ja he osallistuvat yhteiskunnassa pe-
rinteisin keinoin. Opettajien on todettu suhtautuvan varovaisesti poliittisia ja yhteiskunnallisia 
teemoja kohtaan. Tämä on nähty yhdeksi syyksi suomalaisnuorten verrattain passiiviseen 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kansalaispätevyyttä tarkastelemalla voidaan syventää 
ymmärrystä aktiivisen kansalaisuuden luonteesta.    
 
Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Aineisto koostui kuuden luokan-
opettajaopiskelijan teemahaastattelusta, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelun tee-
moina olivat subjektiivinen kansalaispätevyys, poliittinen osallistuminen ja opettaja yhteiskun-
nallisena vaikuttajana. Aineisto luokiteltiin ja tulokset analysoitiin nelivaiheisen fenomenogra-
fisen analyysin avulla.  
 
Tulosten perusteella luokanopettajaopiskelijat kokivat olevansa perillä yhteiskunnallisista ja 
poliittisista aiheista. Haastateltavien mukaan tieto, keskustelun taito sekä opettajan roolin ky-
seenalaistaminen selittivät kykyä käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita. Pelko liialli-
sesta vaikuttamisesta oppilaiden mielipiteisiin heikensi kansalaispätevyyttä. Opettajaopiske-
lijat kokivat vaikuttavansa aktiivisesti yhteiskunnassa sekä perinteisin keinoin osallistumalla 
että opettajana toimimalla. Haastateltavat arvioivat oman toimintansa passiiviseksi, mikä on 
ristiriidassa muuten vahvan kansalaispätevyyden kanssa. 
 
 

Avainsanat - Nyckelord 
Kansalaispätevyys, aktiivinen kansalaisuus, poliittinen osallistuminen   
Keywords 
Civic Competence, Active Citizenship, Political Participation 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 3 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 
Tekijä - Författare - Author 
Laura Hellbom 
Työn nimi - Arbetets titel 
”No en mä tiiä ooks mä niin kovin aktiivinen, ehkä semmoinen passiivinen seuraaja 
enemmänkin…” 
Title 
Civic copetence in teacher student’s views on themselves as active citizens  
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Educational Science 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Jukka Rantala 

Aika - Datum - Month and 
year 
May /2022 

Sivumäärä - Sidoantal - 
Number of pages 
67 pp. + 1 appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
The purpose of this study is to examine classroom teacher students’ views on their civic 
competence. According to previous studies, teacher students have been found to have 
conservative values and they have participated in society through traditional ways. Teachers 
have found concerned towards political and social issues and that have been claimed to be the 
reason for young people’s passive participation in the society. The conception of an active 
citizen could be understood deeper by examining civic competence.  
 
The study was conducted as a qualitative theme interview study of six classroom teacher 
students. The interview themes were subjective civic competence, political participation and 
teacher as a social influencer. All of the interviews were recorded and transcribed. The analysis 
was accomplished using four-step phenomenography. 
 
According to the results, classroom teacher students perceived themselves being aware of 
societal and political issues. In the students’ perceptions the knowledge, the conversational 
skills and being aware of the teacher’s role were shown beneficial when improving the ability to 
deal with civic issues. The fear of influencing too much on pupil’s opinions affected negatively 
on students’ views of their own competence. The results show that the students saw themselves 
as active influencers both participating conventionally as well as being teachers but 
controversially, students evaluated their actions rather passive. 
 
 
 
 
 
 
 

Avainsanat - Nyckelord 
Kansalaispätevyys, aktiivinen kansalaisuus, poliittinen osallistuminen   
Keywords 
Civic Competence, Active Citizenship, Political Participation  
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 4 

 
Sisällys 
 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 1 

2 KOULU KANSALAISKASVATUKSEN PAIKKANA ................................................. 3 
2.1 Tieto aktiivisen kansalaisuuden rakentajana .................................................. 3 
2.2 Aktiivisen kansalaisuuden ihanne on muuttuvaa ............................................ 5 
2.3 Demokratiakasvatus ........................................................................................ 9 

3 OPETTAJAT KANSALAISKASVATTAJINA .......................................................... 14 
3.1 Opettajien kansalaispätevyys ....................................................................... 14 
3.2 Opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana ...................................................... 15 
3.3 Yhteiskunnallisen tiedon opettaminen .......................................................... 17 
3.4 Poliittinen osallistuminen ............................................................................... 19 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................................ 22 
4.1 Tutkimustehtävän kuvaus ............................................................................. 22 
4.2 Tutkimuksen toteutus .................................................................................... 24 
4.3 Teemahaastattelut ........................................................................................ 26 
4.4 Fenomenografia ............................................................................................ 28 

5 AINEISTON ANALYYSI JA LUOKITTELU ............................................................ 31 
5.1 Käsitysten muodostaminen ........................................................................... 31 
5.2 Kykyjä kuvaavat käsitysryhmät ..................................................................... 34 
5.3 Vaikuttamista kuvaavat käsitysryhmät .......................................................... 40 

6 TULOKSET ........................................................................................................... 45 
6.1 Kuvauskategoriat omille kyvyille ..................................................................... 45 

6.1.1 Tieto ja keskustelutaito tuovat pätevyyttä ............................................ 46 
6.1.2 Opettajan roolin tiedostaminen auttaa aiheiden käsittelyssä koulussa 48 

6.2 Kuvauskategoriat omalle vaikuttamiselle ...................................................... 51 
6.2.1 Omalla toiminnalla voi vaikuttaa .......................................................... 52 
6.2.2 Opettajan työllä voi vaikuttaa .............................................................. 53 
6.2.3 Sivusta seuraaminen on turvallinen tapa vaikuttaa ............................. 54 

6.3 Yhteenveto .................................................................................................... 58 

7 LUOTETTAVUUS ................................................................................................. 61 
7.1 Tutkimuksen eettiset periaatteet ................................................................... 61 
7.2 Tutkijan oma vaikutus ................................................................................... 63 

8 POHDINTAA ......................................................................................................... 65 



 

 5 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 68 

LIITTEET ........................................................................................................................ 1 



 

 6 

 
TAULUKOT 
Taulukko 1. Omien kykyjen käsityksistä muodostetut käsitysryhmät ........................... 35 
Taulukko 2. Omaa vaikuttamista kuvaavat käsitysryhmät ............................................ 40 
Taulukko 3. Kuvauskategoriat omille kyvyille ............................................................... 45 
Taulukko 4. Kuvauskategoriat omalle yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle .................... 51 
 
 
 
 



 

 

1 Johdanto 
 

Yle uutisoi alkuvuodesta 2021 perussuomalaisten nuorten aloitteesta kerätä ko-

kemuksia, joissa opettaja on suhtautunut ennakkoluuloisesti ja varautuneemmin 

perussuomalaisiin kuin muihin puolueisiin. Perussuomalaisten nuorten puheen-

johtaja Miko Bergbom kommentoi kohua toteamalla, että opettajien ”tulisi kestää 

oman toimintansa tarkastelu”. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen puolestaan 

kommentoi tätä ulostuloa huomauttamalla opetuksen perustuvan aina opetus-

suunnitelmiin ja lainsäädäntöön, eikä yksittäisen opettajan poliittiseen mielipitee-

seen. (Yle, 14.1.2021.) Kohu herättikin pohdintaa siitä, missä määrin opettajat 

voivat esiintyä koulussa yksityishenkilöinä, joilla on oma poliittinen mielipide ja 

milloin virka-asema asettaa esteen yksilön henkilökohtaisten mielipiteiden ilmai-

suun. Perussuomalaisten nuorten huoli opettajien puolueellisuudesta ei ole Suo-

men historiassa uusi, sillä opettajakunnan poliittisuutta on tarkasteltu ja kritisoitu 

milloin liian oikeistolaiseksi ja milloin liian vasemmistolaiseksi. 1900-luvun sotien 

aikainen ja jälkeinen Suomi eli erityisesti aikaa, jolloin opettajien poliittista suun-

tautuneisuutta tarkkailtiin, rajoitettiin ja se saattoi jopa vaikuttaa työpaikan saami-

seen tai sen säilymiseen (Rantala, 2010, 107–108). 

 

Tässä tutkielmassa käsitän poliittisuuden ihmisyyden piirteeksi, jota jokainen ih-

minen yhteiskuntaan syntyessään kantaa. Yhteiskunnan vallankäyttäjät sekä yh-

teiskunnassa toimivat instituutiot ovat poliittisen kamppailun tulosta ja ilmentävät 

näin vallalla olevaa poliittista ilmapiiriä. Yhtenä koulun ja koulutuksen tehtävänä 

on valmistaa lapsia yhteiskunnan kansalaisuuteen (Gordon & Lahelma, 1998, 

252). Opetussuunnitelmat antavat koululle poliittiset suuntaviivat kasvatustyö-

hön, jolloin koulukin voidaan nähdä edustavan poliittisia teemoja. Suomessa on 

korostettu viime aikoina erityisesti kriittisen kansalaisen käsitettä kansalaiskas-

vatuksen tavoitteena, toisin kuin poliittisen vakaumuksen tai puoluepoliittisen 

mielipiteen syntymistä (Navarro-Medina & de-Alba-Fernandes, 2015). Suomalai-

sen peruskoulun neutraaliksi leimattua suhtautumista yhteiskunnallisia teemoja 

ja politiikkaa kohtaan on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu johtuvan peruskou-

lun syntymisen aikoina käydyistä poliittisista valtakamppailuista sekä toisaalta 
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opettajien kykenemättömyydestä käsitellä yhteiskunnallisia tai poliittisesti latau-

tuneita teemoja.  

 

Suomalaisesta peruskoulusta valmistuu kansainvälisessä vertailussa tiedoltaan 

osaavia kansalaisia. Useat tutkimukset kuitenkin esittävät, ettei hyvä yhteiskun-

nallinen tieto kuitenkaan ole johtanut aktiiviseen yhteiskunnalliseen tai poliittiseen 

osallistumiseen (esim. Harrinvirta, 2018; Suutarinen, 2006; Ahonen, 2005). Kou-

lulaitoksen ja opettajien on väitetty suhtautuvan neutraalisti tai jopa passiivisesti 

yhteiskunnallista vaikuttamista ja politiikkaa kohtaan. Lisäksi opettajien tietojen ja 

taitojen aktiiviseen kansalaisuuteen ja demokratiaan kasvattajina on havaittu ole-

van puutteellista. (Fornaciari & Männistö, 2017; Räisänen, 2014.) Eri puolueiden 

edustajat ovat ehdottaneet muun muassa täydennyskoulutusta opettajille, kan-

salaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi (Hansen, 

2016, 51).  Opettajien passiiviseen suhtautumiseen yhteiskunnallisia ja poliittisia 

aiheita ja osallistumista kohtaan on pyritty muuttamaan esimerkiksi opettajankou-

lutukseen kohdistuneilla hankkeilla. Tämän tutkimuksen tarkoitus on lähestyä ai-

hetta luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten kautta, subjektiivisen kansalaispä-

tevyyden käsitettä hyödyntäen. Subjektiivisella kansalaispätevyydellä viitataan 

yksilön kykyihin käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita sekä kokemukseen 

mahdollisuudestaan osallistua yhteiskunnassa (Kestilä-Kekkonen, 2005; Jää-

saari & Martikainen, 1991).  
 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset 

omista kyvyistään käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita sekä käsitykset 

omasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisestaan. Omista kyvyistä ja niiden käytön 

mahdollistamisesta käytän termiä sisäinen, eli subjektiivinen kansalaispätevyys, 

joka näyttäytyy luokanopettajaopiskelijoiden tuottamien käsitysten kautta. Ole-

massa oleva opettajien kansalaiskuva ja käsitykset yhteiskunnallisesta ja poliitti-

sesta osallistumisesta saattavat olla vanhanaikaisia ja vaatia siten uudelleen-

määrittelyä (ks. Mietola, Koskinen, Suni & Kiilakoski, 2021; Harrinvirta, 2019; van 

Deth, 2016). Teoriaosuudessa pyrin tarkastelemaan aktiivisen yhteiskunnallisen 

ja poliittisen osallistumisen teemoja yleisesti, sekä koulun ja opettajien näkökul-

masta.  
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2 Koulu kansalaiskasvatuksen paikkana 
 

2.1 Tieto aktiivisen kansalaisuuden rakentajana 
 

Keskustelua ja väittelyä peruskoulun asemasta poliittisesti neutraalina instituu-

tiona on käyty aina sen synnystä lähtien. Okkonen (2017, 22) esittää väitöskirjas-

saan peruskoulun vastustajien huolena olleen yhteiskuntajärjestyksen muuttumi-

nen ja ”sivistys- ja kulttuurilaitosten politisoituminen”. Peruskoulun nähtiin siis uh-

kaavan oikeistolaista koulutuslaitosta ja politisoitumisen voidaankin nähdä kos-

kevan vasemmistolaisen ajattelun ja ideologian tulemista sivistyksen kentälle. 

Kysymys sivistyksestä ja sen määritelmästä aiheutti eripuraa peruskoulukeskus-

telussa ja valtion johtamasta koulusta pelättiin tulevan ”yhteiskunnallisen etutais-

telun kenttä” (Ahola, 2003, 147). Räisäsen väitöskirjassa (2014) nousi esiin opet-

tajien ammattijärjestön OAJ:n vahva sitoutuminen kulloinkin vallitseviin poliittisiin 

tavoitteisiin, mutta koulutuspolitiikkaan kohdistuvaan kyseenalaistukseen, saati 

kritiikkiin, ei Räisäsen mukaan ole kuitenkaan annettu tilaa. 

Opettajan rooli ja vastuu kasvattajana ja yhteiskunnallisena toimijana on merkit-

tävä, kun opettajan oletetaan tuottavan tietoa ja jakavan sitä totuutena oppilaille 

(Räisänen, 2014, 24–25).  Tiedon ja totuuden käsittäminen keskenään vaikutta-

vina termeinä on kohdannut murroksen tämän päivän yhteiskunnallisessa kes-

kustelussa. Yhä harvemmin asioita voidaan sanoa totuuksina ja joudumme koh-

taamaan termit sen kautta, että tieto ja totuus ovat harvoin objektiivisia. Siksi tä-

män ajan koulunkin pakotetaan pohtimaan kysymystä ”Kenen totuus on ky-

seessä?” Totuuden voidaan nähdä olevan vallankäytön väline (Vihma, Hartikai-

nen, Ikäheimo & Seuri, 2018, 60–61). Valta kytkeytyy puolestaan yhteiskuntajär-

jestyksen ylläpitoon ja on siten myös poliittista. Vallan ja tiedon yhteen kietoutu-

minen asettaakin mielenkiintoisen tarkastelupinnan demokraattisessa yhteiskun-

nassa ja siihen kasvattamisessa, kun yhtäältä kannustetaan individualismiin ja 

vapauteen, toisaalta myös yhteiskunnassa toimiminen edellyttää yhteisen totuu-

den takana seisomista ja kenties oman ajattelun rappeutumista.   
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Kansalliset opetussuunnitelmat, jotka ohjaavat opettajan työtä, edustavat yhden-

laista totuutta ja yhteiskunnallista näkökulmaa ja opetussuunnitelman totuus voi-

daan nähdä rakentuvan totuuksia tuottavin diskurssein (Räisänen, 2014, 35). 

Opettajien tulisi kasvattajina ja vallan käyttäjinä olla tietoisia omasta valta-ase-

mastaan sekä sen vaikutuksesta oppimiseen ja oppilaiden käsityksiin ymmär-

täen, että opetussuunnitelman ajama totuus on virallisesti sovittu näkökulma, 

eikä se siten palvele välttämättä kaikkia (Männistö & Fornaciari, 2017,40, 43, 46.) 

Tämä ei tarkoita sitä, että opettajien tulisi jättää noudattamatta opetussuunnitel-

maa sen poliittisen latautuneisuutensa vuoksi, vaan että opettajien tulisi pohtia 

sen syvempää yhteiskunnallista merkitystä ja toteuttaa opetustaan rohkeammin 

opetussuunnitelman laveuden mahdollistamalla tavalla (Ahonen, 2005, 22). Ope-

tussuunnitelma edustaa sen laatimishetkellä vallitsevia yhteiskunnallisia arvoja ja 

kansalaiskasvatuksen tavoitteita. Opetussuunnitelmatutkimuksen lisäämistä 

opettajankoulutukseen on ehdotettu ratkaisuksi opetussuunnitelman laajem-

paan, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen ymmärtämiseen (Hakala, Maaranen & Rii-

tajoki, 2017, 172.) 

Kun totuus ja tieto on hajautunut yhä vaikeammin yleistettäviksi ”yleissivis-

tykseksi”, on haasteita yhteiskuntaan tuonut se, että melkein mitä vain voidaan 

saada näyttämään tiedolta, vaikka sisältö olisikin kaukana tieteestä (Vihma, ym. 

2018, 61). Ilmiö ei ole uusi, sillä jo lukutaidon yleistyessä jokainen lukutaitoinen 

saattoi selvittää ja tulkita ympäristöään, mikä merkitsi lähinnä kykyä lukea ja tul-

kita Raamattua itsenäisesti. Tämä herättikin kysymyksen siitä, miten ylläpitää yh-

dessä sovittua tulkintaa yhteiskunnassa ja näin välttää ideologisia törmäyksiä ja 

kumouksellisuutta. (Saari, 2021, 87–88.) Yhteiskunnassa yleisesti päätetylle to-

tuudelle ja sen eteenpäin saattamiselle on siis nähty yhteiskuntarauhaa ylläpitävä 

vaikutus. Koulu on saanut vallan yhteiskunnassa hyväksytyn, tutkitun tiedon 

eteenpäin saattajana ja opetussuunnitelmien rajaama sisältötieto, opetustavoit-

teet ja arvoperusta nähdään yhteiskunnan kivijalkana. Perälän (2021) mukaan 

koulun sivistys- ja kasvatustavoitteina ei voida pitää tiedon eteenpäin saattamista 

eikä oppijalta ainoastaan tiedon omaksumista. Hän korostaa opetussuunnitel-

mienkin näkemystä tiedon arvioimisesta ja sen mukaan toimimista, eli harkitse-
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mista. Biesta (2013) puolestaan huomauttaa maailman olevan itsessään poliitti-

nen ja sen esiintuomiseksi tulisi koulussa keskittyä yhteiskunnallisten haasteiden 

pohtimiseen ja ratkaisuihin.   

 

Vuonna 1999 tehdyssä Civic–tutkimuksessa verrattiin oppilaiden, sekä heidän 

opettajien ja rehtoreiden arvioita ja käsityksiä yhteiskunnallisesta opetuksesta, 

sen tavoitteista ja toteutumisesta. Vaikka tutkimus ei ole tuore, eikä siten ole re-

levantti tämän päivän yhteiskunnallista kasvatusta tarkasteltaessa, on mielenkiin-

toista huomata yhtäläisyys sen ja vuoden 2016 ICCS–tutkimuksen tulosten 

kanssa. Kun vuonna 2016 opettajat ja rehtorit kokivat koulun vähiten tärkeim-

mäksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi antaa valmiuksia tulevaa poliittista osallistu-

mista varten, vuonna 1999 opettajat ja rehtorit korostivat koulun yhteiskunnalli-

sessa kasvatuksessa vähiten oppilaiden yhteiskunnallista ja poliittista osallistu-

mista (Suutarinen, 2006, 106). Jo tämän perusteella on aiheellista väittää yhteis-

kunnallisen kasvatuksen arvojen ja asenteiden muuttumisen olevan hidasta ja 

vaatii siten jatkuvaa päivitystä ja tarkkailua tutkimuksen kentällä. Toisaalta 

vuonna 1999 korostui yhteiskunnallisen tietoaineksen merkitys yhteiskunnalli-

sessa kasvatuksessa, kun vuonna 2016 tiedon kriittinen arviointi nähtiin tärkeim-

pänä. Näin ollen tietoon suhtauduttaisiin tänä päivänä aikaisempaa kriittisemmin 

ja tiedon omaksumisen sijaan korostetaan sen arviointia. Teknologian kehityk-

sellä voi olla osansa tässä muutoksessa (ks. Vihma, ym., 2018.)  

 

2.2 Aktiivisen kansalaisuuden ihanne on muuttuvaa 
 
Kansalaisuuden termi on moniulotteinen ja se vaatii jatkuvaa päivittämistä yhteis-

kunnallisten ja kulttuuristen muutosten seurauksena. Kansalaisuus on ajan saa-

tossa rakentunut ulossulkien, rajoittaen, mutta myös oikeuksia antaen. Kansa-

laisoikeudet ovat laajentuneet hiljalleen koskemaan yhä useampaa yksilöä yh-

teiskunnassa (Keskinen & Vuori, 2012, 13–15). Yksinkertaistetusti kansalaisuu-

della tarkoitetaan nationalistista, eli kansallista jäsenyyttä valtioon. Kansalaisuus 

voidaan määritellä jäsenyyden lisäksi osallisuuden kautta, jolloin korostuu sen 

sosiaalinen aspekti. (Harinen, 2005, 283; Keskinen & Vuori, 2012, 11.) Tiedos-

taen kansalaisuuden termin laajuuden, määritän kansalaisuuden tässä tutkiel-
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massa yhteiskunnan jäsenyytenä. Termi aktiivisuus puolestaan ilmentää toimin-

taa, jolloin aktiivinen kansalaisuus voidaan määritellä yksilönä ja kansalaisena 

yhteiskunnassa toimimisen kautta. Näin ollen pelkän yhteiskunnallisen dialogin 

käyminen ei vielä ilmennä aktiivista kansalaisuutta. Aktiivinen kansalainen toimii 

yhteiskunnan jäsenenä pyrkien vaikuttamaan toiminnallaan yhteisiin asioihin. 

(Harju, 2004; Laitinen & Nurmi, 2003.) Aktiivisen kansalaisen määritelmään on 

liitetty suoran toimimisen lisäksi kriittisen suhtautumisen ympäröivää maailmaa 

kohtaan (Harju, 2002, 102).   

Suomessa kansalaiskasvatus nähdään suurelta osin koulun tehtävänä. Kansa-

laiskasvatusta voidaan kouluissa toteuttaa eri tavoin. Yksi keino kansalaiskasva-

tukselle on erillinen oppiaine, joka kehittää oppilaiden tietämystä yhteiskunnalli-

sista asioista, kansalais- ja ihmisoikeuksista ja politiikasta (Blascó, Vera-Toscano 

& Costa, 2019, 368). Suomessa yhteiskuntaoppi lienee lähinnä tätä tarkoitusta. 

Toinen keino on opettaa kansalaistaitoja, kuten demokratiataitoja, osana koulun 

arkea (Blascó, ym. 2019, 368). Ottamalla oppilaita mukaan toiminnan suunnitte-

luun ja toteuttamiseen, voitaisiin käytännössä kannustaa itse toimimaan. Tästä 

esimerkkeinä ovat erilaiset osallistavat oppimismuodot, joissa oppilaat otetaan 

osaksi päätöksentekoa. Olennaista olisi, että oppilaskuntatoiminnalla tai muuten 

oppilaita itseään päätöksentekoon osallistamalla, lapset ja nuoret saisivat harjoi-

tella vaikuttamista oppilaitoksensa tai koko yhteiskunnankin asioihin.  Oppilas-

kuntatoiminta on mainittu perusopetussuunnitelman perusteissa esimerkkinä 

osallistavasta toiminnasta. Perusopetuslaki (628/1998) 47 a§, velvoittaa oppilas-

kuntatoiminnan jokaiseen kouluun kuuluvaksi ja sen todetaan olevan oppilaiden 

osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tukevaa (POPS, 2014, 28, 35). Kolmas 

keino toteuttaa kansalaiskasvatusta, on toimia koulun ulkopuolisissa järjestöissä 

(Blaskó, ym, 2019, 368).  

Koulun kansalaiskasvatuksen yhtenä päämääränä on aktiivinen kansalainen ja 

sen vastakohtana ja jopa uhkana nähdään passiivinen kansalainen. Perusope-

tuksen opetussuunnitelmassa (2014) aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen 

esiintyy muun muassa seuraavasti:  
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”Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yh-

teiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena 

ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuk-

sissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan 

yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.” (POPS, 2014, 261)  

Aktiiviseen kansalaisuuteen tähtäävä kouluopetus on opetussuunnitelmissakin 

esiin tuleva tavoite ja yhteiskuntaoppia on lisätty jo alakoulussa opiskeltaviin op-

piaineisiin. On siis selvää, että politiikka ja yhteiskunnallinen osallistuminen ovat 

läsnä niin tavoittein kuin käytännön harjoituksin koululaisten elämässä. Esimer-

kiksi aktiivisen kansalaisuuden tavoitteisiin on pyritty vastaamaan kouluissa op-

pilaskuntatoiminnalla. Toisaalta aktiivisesta kansalaisuudesta, kansalaistoimin-

nasta ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta puhuttaessa on huomattava, ettei-

vät ne merkitse kaikille samaa (Harju, 2004; Cantell, 2005, 35). Kansalaiskasva-

tus heijastaa niitä arvoja ja taitoja, joita yhteiskunta tarvitsee kansalaisiltaan tule-

vaisuudessa ja tätä prosessia kuvataan termillä sosialisaatio. Sosialisaatiopro-

sessissa yksilölle kehittyy yhteiskunnan kulloinkin arvottamaa käyttäytymistä ja 

asenteita (Blaskó, ym. 2019). Koulu on Suomessa lapsia ja nuoria yhteiskuntaan 

sosiaalistava instituutio ja siksi opetussuunnitelmatkin keskittyvät sosialisaatioon 

(Harinen, 2005, 282; Rokka, 2011). 

Opettajien rooli sosialisaatioprosessissa on merkittävä, sillä oppilaat omaksuvat 

opettajan toimintakulttuurista yhteiskunnassa toimimisen taitoja (Cantell, 2005, 

44). Toisaalta ICCS 2009 -tutkimuksen myötä sosialisaatioprosessissa kes-

keiseksi tekijäksi nousi kotien poliittisuus lasten ja nuorten yhteiskunnallis-poliit-

tisen kiinnostuksen ja tietämyksen syntymisessä ja vahvistumisessa (Elo, 2012, 

25). Tämä on hyvä huomioida opetuksessa, jossa koulun ja kodin arvomaailmat 

saattavat poiketa toisistaan. Oppilailta voidaan olettaa kodista kumpuavia poliitti-

sia mielipiteitä ja näkemyksiä, joiden käsittelemiseen opettajalta vaaditaan paitsi 

tietämystä, myös taitoa käydä poliittisesti latautunutta keskustelua. Aktiiviseen 

kansalaisuuteen siis kannustetaan niin koulun kuin koko yhteiskunnankin taholta 

ja aktiiviset, osallistuvat kansalaiset nähdään demokratian säilymisen edellytyk-

senä. Sen sijaan kansalaisaktivismi nähdään usein negatiivisena terminä ja il-

miönä, jossa aktiivinen kansalaistoiminta on johtanut jopa laittomaan ja siten tuo-
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mittavaan toimintaan (Cantell, 2005, 36–37). Kansalaisuuden käsittäminen aktii-

visena tai passiivisena tulisi Biestan (2013) mukaan keskittyä ensisijaisesti poliit-

tisen toiminnan mahdollisuuteen ja sen toteutumiseen. Koulussa tämä tarkoittaa 

esimerkiksi oppilaiden mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.  

Opettajat ovat saaneet kritiikkiä näyttäytymällä tämän päivän yhteiskunnas-

samme neutraalina ja puolueettomana ammattikuntana. Puolueettomuuden kat-

sotaan koskevan puoluepoliittista maltillisuutta sekä kritiikittömyyttä koulutuspoli-

tiikkaa kohtaan (Fornaciari & Männistö, 2015). Opettajankoulutukseen ja opetta-

jiksi opiskeleviin on kohdistettu tarkastelua, sillä sitä tutkimalla ja kehittämällä voi-

daan parantaa koulussa tapahtuvaan kasvatustyötä. Kansalaistoiminnan on 

opettajaopiskelijoiden keskuudessa nähty olevan vähäistä ja onkin syytä pohtia 

aktiivista kansalaisuutta koulun kasvatustavoitteena, mikäli opettajat eivät siihen 

itsekään kykene. Opetussuunnitelman ympäripyöreät tavoitteet antaisivat opet-

tajille tilaa tulkita ja toteuttaa opetusta vapaammin mitä opettajat tällä hetkellä 

tekevät (Ahonen, 2005, 22, 24). Aktiivisen kansalaisuuden syntymisen ehdoiksi 

on esitetty kouluopetusta, joka kehittäisi oppilaiden osallistumista demokraatti-

seen yhteiskuntaan (Karhuvirta & Lestinen, 2015) ja harjoittaisi kriittistä tarkaste-

lua niin politiikkaa, päätöksentekoa kuin yleisesti maailmankuvaakin kohtaan 

(Fornaciari & Männistö, 2015; Tiainen, Leiviskä & Brunila, 2019).  

Opettajakunnan on todettu olleen historiallisessa tarkastelussa kuitenkin varsin 

aktiivisia osallistumaan kunnalliseen, kirkolliseen ja järjestötason politiikkaan. 

Kansakoulun opettajat edustivat erityisesti aktiivista ja osallistuvaa kansa-

laisihannetta. (Isosaari, 1989.) Tähän on nähty vaikuttaneen opettajan verrattain 

arvostettu ”kansankynttilän” yhteiskunnallinen rooli. Väestön koulutustason nou-

sun myötä opettajiin kohdistunut aktiivisen ja esimerkillisen osallistujan rooli alkoi 

hiipua, joskin erilaisiin luottamustehtäviin osallistuminen jatkui aktiivisena. 1970 - 

luvulla käytiin poliittista valtakamppailua, jossa oikeistolaista opettajakuntaa alkoi 

haastaa vasemmistolaisen ideologian esiintyminen sivistyksen kentällä (Räisä-

nen, 2014; Okkonen, 2017). 2000-luvulle tultaessa opettajien osallistumista po-

liittiseen toimintaan on jatkunut ja siihen on suhtauduttu suopeasti. Opettajien 

osallistumisen poliittiseen toimintaan on nähty kuuluvan tämän henkilökohtaiseen 
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elämään ja vapaa-aikaan. (Räisänen, 2014, 132.) Yhdeksi syyksi aktiiviselle osal-

listumiselle on arvioitu opettajakunnan suhteellisen yhteneväiset, keskiluokkaiset 

arvot. Radikaalia, tai muuten yleisestä konsensuksesta poikkeavaa poliittista toi-

mintaa on vältetty. (Rantala, 2010.)  Voidaan siis todeta opettajien poliittisen toi-

minnan olevan tiettyihin rajoihin saakka hyväksyttyä. Rajat toiminnalle asettaa 

ympäröivä yhteiskunta, joka puolestaan on jatkuvassa muutoksessa asettaen ak-

tiiviselle kansalaisellekin tavoitteita, ajan poliittisesta ilmapiiristä riippuen.  

 

2.3 Demokratiakasvatus 
 
Suomessa kansalaiset kasvavat ja toimivat demokraattisessa yhteiskunnassa. 

Tästä syystä kansalaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden tietämystä 

demokratiasta ja sen toiminnasta sekä demokratiassa toimimisen taitoja (ks. 

POPS, 2014, 261). Demokratiakasvatuksen yhteys kansalaiskasvatukseen on 

perusteltua todetessa yhteiskunnassa vallitsevan demokratian olevan se hallin-

tomuoto, jossa elämme ja johon myös lapset kasvavat.  Käsitän aktiivisen kan-

salaisen ja demokraattisen kansalaisen rinnakkaisina käsitteinä, joilla on monin 

paikoin samoja pyrkimyksiä. Tässä tutkielmassa käytän demokratian käsitettä, 

mutta sisällytän käsitteeseen liberaalin demokratian määritelmiä, joita Suomes-

sakin voidaan nähdä vallitsevan. Liberaali demokratia on hallitusmuoto, jossa 

kansalaisten perusoikeuksia turvaamaan valitaan päätöksentekijöitä säännölli-

sesti toistuvilla vaaleilla. Valituista edustajista muodostuvaa hallitusta ja sen toi-

mivaltaa rajoittaa ja säätelee perustuslaki. (Setälä, 2003, 204.) Tyypillistä liberaa-

lin demokratian määrittelyssä on sen erottelu valtion ja yksilön yhteiskunnaksi, 

jossa vallitsee toimijoiden intressien autonomia esimerkiksi markkinoissa ja ta-

louselämässä. Liberaali demokratia pyrkii turvaamaan kansalaisten oikeuden 

elinkeinoon ja markkinoihin, mutta myös yksilön perusoikeuksiin. (Heywood, 

2013, 99–100.) Perälä (2021) jatkaa määrittelyä liberaalista demokratiasta koros-

taen sen olevan ”julkiselle keskustelulle perustuva kansanvalta”. Julkinen kes-

kustelu puolestaan vaatii kansalaisilta harkintaa sananvapauden käyttämisessä 

ja ymmärtämisessä, sillä se palvelee demokratian periaatetta tasa-arvosta vain 

pyrkiessään totuuteen ja sen edellytyksenä nähdään muun muassa ”moraalisten 

taitojen kehittäminen”. (Perälä, 2021, 47.) Haasteita(liberaalille) demokratialle 
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asettaa sen samanaikainen pyrkimys arvostaa vapautta, perustua lakiin ja puo-

lustaa ihmisoikeuksia, mutta myös edistää tasa-arvoa, suvereeniutta, sekä sa-

manaikaisesti hallita (governing) ja olla hallittavana (governed) (Mouffe, 2005, 2–

5).  

Demokratiaan kasvattaminen on Suomessa yksi kansalaiskasvattamisen pääta-

voitteista ja aktiivisen kansalaisuuden ydin, mikä kohtaa ristiriidan yksilön ja yh-

teisön tarpeiden yhdistämisessä ja erottamisessa. Männistön (2022, 47) mukaan 

demokraattisesti toimimista ei voida olettaa ilman kasvatusta, jossa tuetaan ”toi-

seuden ymmärtämistä ja kykyä käydä dialogia”.  Opettajan valtasuhde herättää 

dilemman autonomiaan kasvattamisesta riippuvuussuhteessa, joka kasvatetta-

van ja kasvattajan välillä vallitsee (Fornaciari & Männistö2017, 41). Eräässä tut-

kimuksessa opettajaopiskelijoiden demokratiakasvatuksessa havaittiin kaksi on-

gelmakohtaa, joita tutkijaryhmä kutsui kriiseiksi. Ensinnäkin opettajaopiskelijat 

kokivat hankalaksi luokkahuoneessa vallitsevan keskustelukulttuurin ja vuorovai-

kutuksen muodostamisen demokraattiseksi. Toiseksi, ja kenties edellistä selit-

täen, omat koulukäsitykset vaikuttivat opiskelijoiden tapoihin toimia opetustilan-

teissa. Käsitys opettajan roolista auktoriteettina ja tuomarina (oikean ja väärän 

arviointi) ja oppijan roolista passiivisena tiedon ja käyttäytymisen omaksujana 

näytti olevan yhä vallitsevana. (Hiljanen, Tallavaara, Rautiainen & Männistö, 

2021, 355–360.)  

Ahola (2018, 32) on huomauttanut, että koulun pyrkimys neutralisoida ideologiset 

erimielisyydet johtaa depolitisoitumiseen, eikä näin ollen edistä kansalaiskasva-

tuksen tavoitteita osallistuvasta ja demokraattisesta kansalaisesta. Journell 

(2016) puolestaan näkee opettajien olevan poliittisia henkilöitä ja yhteiskunnan 

kansalaisia, joilla on omia ideologioita ja poliittisia mielipiteitä, mutta pelko ideo-

logisesta vaikuttamisesta, eli indoktrinaatiosta, saa heidät pyrkimään poliittiseen 

neutraaliuteen (Journell, 2016, 102). Ideologisuus puolestaan on haastava kä-

site, sillä sitä koskee usein empansipaation logiikka: ideologia usein piilottaa 

oman ideologisuutensa (Saari, 2021, 176) ja näin ollen yksilö saattaa tietämät-

tään edistää ideologisia päämääriä. Neutraalius kouluopetuksessa voidaan 

nähdä binäärin ajattelun kautta, jossa vastakkain asettuvat ideologisuus, tavoit-

teellinen vaikuttaminen ja aivopesu, sekä toisessa ääripäässä neutraalius, eli 
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täysi irtaantuminen politiikasta. Kitkaa asetelmaan tuo opetuksen ja koululaitok-

sen poliittinen asema yhteiskunnassa, sillä opettaja, joka toimii opetussuunnitel-

man mukaisesti, ei toimi poliittisesti neutraalisti (Journell, 2016, 101–102; Hakala, 

Maaranen & Riitaoja, 2017). Realistisen lähtökohdan poliittisuuden käsittämiselle 

ja näkymiselle koulussa vaatisi neutraaliuden pyrkimyksestä luopumista ja opet-

tajien käsittämisen poliittisina kansalaisina ja opetussuunnitelman poliittisena 

asiakirjana.  

Oppilaiden väitetään oppivan erottamaan mielipiteen faktasta opettajan tuodessa 

esiin omia mielipiteitään ja aatteitaan. Omat mielipiteet tulisi kuitenkin ilmaista 

selkeästi omina mielipiteinä ja samalla kohdata vastakkaiset mielipiteet vertaisi-

naan. Näin muodostuisi dialogia totuuden kyseenalaistamisesta sen sijaan, että 

opettajan opetus tulkittaisiin tietyn mielipiteen pohjalta ideologiaan pakottami-

sena tai aivopesuna.  (Journell, 2016, 104.) Neutraaliuteen pyrkivällä opetuksella 

ja esittämistavalla saattaisi näin ollen olla etäännyttävä vaikutus oppijaan it-

seensä ja tämän kokemukseen itsestään osana yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia 

teemoja. Sen sijaan syrjivät, ihmisoikeuksia loukkaavat tai muuten lain vastaiset 

mielipiteet ovat kyseenalaisia ja johtavat varmasti seuraamuksiin, sillä kenen-

kään oppilaan ei tulisi opettajan mielipiteiden tai käyttäytymisen takia kokea olo-

aan uhatuksi tai turvattomaksi. Opettajan mielipiteillä voi näin ollen olla ikäviäkin 

seurauksia ja opetussuunnitelmaa mukaileva ajatusmaailma koetaan turvallisim-

pana ideologisia yhteentörmäyksiä välttävänä. Neutraalius voidaan nähdä nega-

tiivisessa valossa sen salliessa kritiikittömyydellään valtarakenteet ja yhteiskun-

nassa esiintyvät epäkohdat (Saari, 2021, 157).  

Demokratiaan kasvaminen ja sen ylläpitäminen vaativat kansalaisilta tietynlaisia 

arvoja, asenteita, sekä tietämystä ja kriittistä ymmärrystä (Rautiainen, 2018, 8–

11). Kriittisen kansalaisuuden uhkana kuitenkin on kritiikki demokratiaa kohtaan 

(deokratiakriittisyys) niin, että demokratia menettää asemaansa vallan muotona 

(Harrinvirta, 2019, 117). Kriittisen kansalaisen rinnalle Perälä (2021) esittää har-

kitsevaa kansalaista, joka pitää sisällään sananvapauden turvaamisen totuuteen 

perustuvassa dialogissa disinformaation sijaan. Passiivinen kansalaisuus 

nähdään uhkana erityisesti demokratian säilymisen kannalta, jolloin passiivisuus 
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on esimerkiksi päätöksenteosta ulos jättäytymistä (Harrinvirta, 2019, 115). Toi-

saalta pelkästään äänestysaktiivisuutta tarkastelemalla on harhaanjohtavaa 

muodostaa käsitystä demokratian tilasta, sillä äänestämättä jättäminen voi olla 

myös kritiikkiä ja kannanottoa poliittisia päättäjiä ja yleisesti koko poliittista järjes-

telmää kohtaan (Kestilä-Kekkonen & Vento, 2019, 20). Tämän lisäksi on huomat-

tava, että poliittisen osallistumisen tulisi demokratiassa lähteä yksilön omasta va-

paasta tahdosta (van Deth, 2006). Äänestysaktiivisuuden laskemisen tulisi sen 

sijaan olla itsereflektion paikka päätöksentekijöille ja demokraattiselle systeemille 

ja siten myös tutkimuksen kohde niiden syiden selvittämiseen, mitkä äänestys-

päätökseen tai äänestämättä jättämiseen johtavat. 

Demokratiaan kasvamisen tulisi lähteä ajatuksesta, että olemme vaihtelevan tie-

don erilaisten mielipiteiden ympäröimänä, eikä yhteiskunnassamme vallitseviin 

ilmiöihin ja ongelmiin ole aina yksiselitteistä ratkaisua, eikä siten yhteiskun-

taamme hallitse muuttumaton totuus. Jotta kouluopetuksen lähtökohtana voidaan 

pitää yhden totuuden kyseenalaistamista ja pohtimista eri näkökulmista, tarvitaan 

luokkaan mielipiteitä ja niiden ilmaisun harjoittamista. Kriittisyys on seurausta to-

tuuden ymmärtämisestä useammasta näkökulmasta ja demokratia tarvitsee sitä 

kehittyäkseen ja ollakseen olemassa. Kasvatustyössä puolestaan on aina se di-

lemma, että opettajan ja oppilaan välillä vallitsee valtasuhde, jolloin haasteeksi 

muodostuu yksilön kasvaminen autonomiseksi, eli itsenäiseksi toimijaksi jatku-

van riippuvuussuhteen alaisuudessa (Fornaciari & Männistö, 2017, 43).  

 

Neutraalin kouluopetuksen voidaan toisaalta nähdä tarkoittavan pedagogiaa, 

jossa ei keskitytä siihen mitä ajatellaan vaan miten ajatellaan. Mielipiteen muo-

dostamisen harjoittelun tulisikin olla taito, eikä keskittyä sen sisältöön (Journell, 

2016, 103–104). Näin ollen tieto muodostetaan sisällön omaksumisen sijaan itse 

eri näkökulmia tarkastelemalla. Demokratiakasvattajalta voidaan vaatia demo-

kraattisen yhteiskunnan periaatteiden tiedollista sisäistämistä, mutta myös taidol-

lista sisäistämistä, jolloin henkilö toimii edistäen demokratiaa samalla kyseen-

alaistaen kuitenkin kaikkitietävää auktoriteettiaan (Hiljanen, ym. 2021, 360). Ku-

ten Mouffe (2005) esitti demokratian haasteeksi samanaikaisen hallitsijan ja hal-

littavan roolin, voisi demokratiakasvattajaan kohdistetun ristipaineen nähdä mu-
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kailevan samaa dilemmaa. Opettajalta voidaan olettaa samanaikaisesti demo-

kratiaan kasvattajan kuin demokratiaan kasvajan roolia (Hiljanen, ym. 2021, 363). 

Elon (2012, 19, 25) mukaan sosialisaatioprosessissa tulisi korostua vuorovaiku-

tuksellisuus, jonka on nähty olevan yhteydessä politiikkakiinnostukseen. Vuoro-

vaikutuksessa korostuu keskustelu kotona vanhempien kanssa, ja toisaalta kou-

lussa opettajan kanssa.  
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3 Opettajat kansalaiskasvattajina 
 
 
3.1 Opettajien kansalaispätevyys 
 

Koulutuksen ja kiinnostuneisuuden politiikkaa kohtaan on todettu lisäävän odo-

tuksia demokratiaa ja kriittisyyttä poliittista järjestelmää kohtaan. Toisaalta kiin-

nostuneisuus politiikkaa kohtaan näyttäisi lisäävän luottamusta puoluejärjestel-

mään. Puolueen kanssa jaetun arvomaailman on puolestaan todettu olevan yh-

teydessä luottamukseen puoluejärjestelmää kohtaan. (Kestilä-Kekkonen & 

Vento, 2019, 26.) Kansalaispätevyydellä viitataan poliittiseen kompetenssiin, eli 

kykyyn ymmärtää ja käsitellä politiikkaa ja poliittisia teemoja (Jääsaari & Martikai-

nen, 1991, 49). Kansalaispätevyyden käsite on jaoteltu sisäiseen ja ulkoiseen 

kansalaispätevyyteen. Sisäisen, eli subjektiivisen kansalaispätevyyden käsite 

viittaa yksilön subjektiiviseen tuntemukseen ja arvioon omista kyvyistään ymmär-

tää yhteiskunnallisia ja poliittisia asioita (Kestilä-Kekkonen, 2015). Käsitykset 

omista kyvyistä toimia yhteiskunnassa kertovat itseluottamuksesta, jolla taas on 

vaikutus muun muassa yhteiskunnallisiin asenteisiin sekä yksilön tekemiin valin-

toihin (Mehtäläinen, ym. 2017, 35).   

 

Suomessa sisäisen kansalaispätevyyden on katsottu olevan keskimäärin muita 

Pohjoismaita alhaisempi, mikä on huomioitava, kun todetaan sisäisen kansalais-

pätevyyden olevan yhteydessä kansalaisten luottamukseen poliittista järjestel-

mää kohtaan (Bäck, Kestilä-Kekkonen & Söderlund, 2016). Heikolla sisäisellä 

kansalaispätevyydellä puolestaan on vaikutusta luottamukseen poliittista järjes-

telmää kohtaan, sillä poliittiseen järjestelmään tulisi ideaalitilanteessa kohdistaa 

kriittistä arviointia (Kestilä-Kekkonen, 2015). Ulkoisella kansalaispätevyydellä ar-

vioidaan sitä, miten yksilö kokee pystyvänsä vaikuttaa politiikkaan ja sen proses-

seihin. Ulkoisella kansalaispätevyydellä voidaan myös viitata responsiivisuuteen, 

eli siihen missä määrin päätöksentekijät ottavat huomioon kansalaisten mielipi-

teet ja kansalainen näin kokee tulleensa kuulluksi. (Jääsaari & Martikainen, 1991, 

52.)  
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Opettaja-kansalaiselle on asetettu eri aikoina erilaisia vaatimuksia, joihin tämän 

on pitänyt pyrkiä käyttäytymisellään, olemuksellaan ja opetustyylillään. Uno Cyg-

naeus (1810–1888) korosti opettajien roolia sivistyneinä ja siveellisinä kansalai-

sina koulun ollessa Herran huone ja opettajan ollessa Herran palvelija (Isosaari, 

1989, 18).  Isänmaallisuus oli ihanne, jonka tuli näkyä niin asenteissa, koulun 

arjessa, kasvatustyössä kuin vapaa-ajallakin. Opettajan rooli on ollut pitkään ul-

koa käsin määritelty ja rajattu, sillä opettaja on edustanut yhteiskunnallista tietoa 

ja totuutta. Kuten esitin demokraattisen yhteiskunnan haasteista vastata saman-

aikaisesti yksilön vapauden vaalimiseen, mutta myös yhteisön toiminnan lainmu-

kaisuuden ja talouden turvaamiseen, kohtaa koulukin vastaavanlaista ristipai-

netta. Opettajien tulee vastata opetuksellaan ja kansalaiskasvatuksellaan muut-

tuvan maailman tarpeisiin ja tulevaisuuden yhteiskuntaan, mutta myös huomioida 

ja tukea jokaisen oppijan yksilöllistä kasvua ja kehitystä omaksi itsekseen (Kt. 

Matikainen, Männistö & Fornaciari, 2018).  

 

Siinä missä opettajalta voidaan olettaa tiedollisen auktoriteetin roolia, demokra-

tiakasvattaja ei ole pelkkä tiedonsiirtäjä. Opettajien tuleekin ymmärtää roolinsa 

uudelleen kulkien oppilaiden rinnalla, heidän kanssaan oppien ja heidän kasvu-

aan ja demokraattista toimijuutta tukien. Näin ollen opettajan auktoriteetti ja rooli 

tarvitsee uudelleen määrittelyä, jotta demokratiakasvatuksen voidaan nähdä to-

teutuvan. (Männistö, 2022, 42.) Uusliberalismin ja demokratian välinen kitka on-

kin nähty yhtenä isona tekijänä demokratiakasvatuksessa ja demokraattisen elä-

mäntavan synnyssä. Männistö (2022) huomauttaa individualistisen uusliberalis-

min korostavan yksilön toimintaa omassa elämässään, mutta monet yksilön elä-

mässä esiintyvät ongelmat saattavat olla osa laajempia, jopa globaaleja ongel-

mia. Tällöin yksilön on mahdoton korjata niitä itse omalla toiminnallaan välittö-

mästi. (Männistö, 2022, 37.)   

 

3.2 Opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana 
 

Yhteiskunnan muuttuessa kansalaisilta vaadittavia taitoja ja tietojakin tulee jatku-

vasti päivittää. Opettajakunnalta näin ollen odotetaan paitsi tietynlaista mallikan-

salaisuutta, myös koulutuspolittiisiin muutoksiin sopeutumista. Värri (2002) on 
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esittänyt termin elinikäinen oppiminen, olevan esimerkki koulutus- ja talouspolitii-

kan läsnäolosta oppimisteorioiden ja opetussuunnitelmien muodostamisessa. 

Elinikäisen oppimisen ideologialla saadaan hänen mukaansa luotua opettajille 

ulkoa käsin tuotettua kansalaisihannetta, jolla kannustetaan ottamaan haltuun 

yhteiskunnan muutoksen tuloksena syntyneitä muuttuneita käytänteitä. Opetta-

jien on mukauduttava muuttuvan yhteiskunnan ja koulutuspolitiikan tarpeiden 

mukaisesti lunastaakseen paikkansa yhteiskunnan rattaissa. Kun taas tavoit-

teena on maailman muuttaminen tietoja ja taitoja oppimalla, edellyttää se tietoi-

sesta poliittista toimintaa (Arendt, 2017).  

Vaikka opettajakuntaa on kritisoitu yhteiskunnallisesti ja poliittisesti passiivisiksi, 

on myös tutkimustuloksia siitä, että luokanopettajaopiskelijat kokivat itsensä yh-

teiskunnallisina vaikuttajina ja aktiivinen kansalaisuus ja osallistuminen erilaisiin 

järjestötoimintoihin koettiin tärkeäksi ja avartavaksi toiminnaksi. Samaan aikaan 

aktiivinen osallistuminen nähtiin myös aikaa vievänä ja mahdollisesti opintoja hi-

dastavana toimintana. (Syrjäläinen, ym. 2006a, 50.) Tämä tulos kertoo siis opis-

kelijoiden kokemusten olevan jokseenkin ristiriidassa väitetyn opettajakunnan 

passiivisen suhtautumisen kanssa ja äänen antaminen opiskelijoille itselleen 

saattaa tuoda uusia näkökulmia ja selityksiä ilmiölle.  

Tampereen yliopiston TARU-projektissa (2016) tutkittiin eri koulutusaloista tule-

vien yliopisto-opiskelijoiden poliittista orientaatiota. Tutkimuksessa ilmeni kasva-

tustieteiden opiskelijoiden olevan moraaliarvoiltaan konservatiivisia ja tämä he-

rätti pohdintaa siitä, hakeutuuko alalle keskimäärin konservatiivisempia ihmisiä 

vai sosiaalistaako ala kohti konservatiivista maailmankuvaa (Avonius, Kaunis-

vaara, Kestilä-Kekkonen, Koivisto, Leinonen, Rantala, Ruotsalainen, Tiihonen, 

Vahvelainen & Westinen, 2016). Konservatiivisten arvojen voidaan nähdä viittaa-

van yhä opettajakunnan kansankynttilän rooliin ja toisaalta vakiintuneiden ja hy-

väksi havaittujen opetusmenetelmien käyttämiseen. Perinteisten arvojen ja pe-

rinteikkyyden liittäminen opettajana toimiviin, saattaa aiheuttaa ulkopuolelta tule-

via paineita tai tarkkailua opettajan työtä kohtaan. Kansainvälisen Yhteiskunnal-

liset tiedot, osallistuminen ja asenteet ICCS - tutkimuksen raportissa opettajat ja 

rehtorit kokivat yhteiskunnallisen kasvatuksen tärkeimpinä tavoitteina oppilaiden 

kriittisen ajattelun edistämisen. Sen sijaan vähiten tärkeimmäksi nousi kyselyssä 
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yhteiskunnallisen kasvatuksen tavoite antaa oppilaille valmiuksia tulevaa poliit-

tista osallistumista varten. (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen, 2017, 16.) Mikäli 

opettajien on tuotava kriittisyyttä ja vapautta opetukseensa, on heidän kyettävä 

itse ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan omaa suhtautumistaan ja rooliaan 

opetettavia teemoja kohtaan (Matikainen, Männistö & Fornaciari, 2018, 7).  

 

3.3 Yhteiskunnallisen tiedon opettaminen  
 

Yhteiskunnallisen kasvatuksen määrittely oppiaineiden sisällöissä on todettu ole-

van moninaista. Joissakin kouluissa yhteiskunnallisia aiheita on integroitu maan-

tiedon, elämänkatsomustiedon, uskonnon ja terveystiedon oppiaineisiin Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) velvoittaman integroivan 

opetuksen ja laaja-alaisten tavoitteiden vuoksi. (Löfström, Virta & Salo, 2017). 

Itsenäisenä oppiaineena yhteiskuntaoppia järjestetään pääsääntöisesti perus-

koulun viimeisellä luokalla, mutta esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden, yrittäjyy-

den ja demokratiakasvatuksen laaja-alaisia tavoitteita esiintyy jokaisella luokka-

asteella. Opetussuunnitelmauudistuksen tuloksena yhteiskuntaoppi on lisätty jo 

alakoulussa opetettaviin oppiaineisiin (Opetushallitus, 2014). Vuoden 2017 nuo-

risobarometrista oli havaittavissa nuorten heikon poliittisen osallistumisen selittä-

jänä koulusta saadun yhteiskunnallisen vaikuttamisen olevan olematonta (Teno-

joki, Rantala & Löfström, 2017). Mikäli yhteiskunnassa toimimisen ja osallistumi-

sen taitoja ei opita koulusta, jää se vanhempien vastuulle, jolloin kansalaisten 

taidot jäävät väistämättä riippuvaisiksi vanhempien taidoista.  

 

Nuorten heikon osallistumisen selittäminen kouluopetuksella näyttäisi olevan 

usean tutkijan näkemys. Eräässä tutkimuksessa kuitenkin huomattiin oppilaiden 

nimeävän koulun merkittävimmäksi yhteiskunnallisen ja poliittisen tiedon läh-

teeksi silloin kuin nämä olivat opiskelleet yhteiskuntaoppia. Sen sijaan sellaiset 

oppilaat, joilla yhteiskuntaoppi ei kuulunut opetettaviin aineisiin, arvioivat kodin 

tärkeimmäksi tietolähteekseen. (Korventausta, Järvinen, Jaakkola & Vermans, 

2021.) Näin ollen merkittäväksi tekijäksi näyttäisi muodostuvan se, miten ja mil-

laista opetusta järjestetään koulussa. Yhteiskuntaoppia on opetettu historiasta 
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erillisenä oppiaineena vasta 2000-luvun alusta, ja tällöinkin ainetta opetettiin suu-

rilta osin vain peruskoulun viimeisellä luokalla (Löfström, Virta & Salo, 2017, 83). 

Yhteiskuntaopin opettajien opinnoissa on esiintynyt niin ikään haasteita siten, 

että ainepätevyys on usein hankittu historian aineopettajuuden rinnalle. Niinpä 

yksistään yhteiskunnallisiin teemoihin keskittyvää opettajankoulutustakaan ei ole 

liioin ollut saatavilla. Nyt kun yhteiskunnalliset teemat ovat nousseet keskeisiksi 

kasvatustavoitteiksi alakoulussakin, herättää se pohdintaa opettajien pätevyy-

destä entisestään.  

 

Zafer Kus (2005) on tutkinut kiistanalaisten kysymysten käsittelyä oppitunneilla. 

Hänen mukaansa yhteiskuntaopin opettajat perustelivat kyseisten asioiden käsit-

telyä opetussuunnitelmalla ja kokivat niiden käsittelyn kuuluvan kouluun. Sen si-

jaan luonnontieteiden opettajat kokivat kiistanalaiset asiat sopimattomiksi luok-

kahuoneisin: niistä voitiin puhua ”kansalaisina” koulun ulkopuolella. (Kus, 2005, 

87.) Näin ollen oppiaineiden opettajien keskuudessa voisi olla eroja heidän suh-

tautumisessaan yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aiheisiin luokassa. Helsingin yli-

opistossa luokanopettajan opintosuunnassa yhteiskuntaopin opettajan pätevyy-

den saa opiskelemalla vapaavalintaisina opintoina taloustiedettä, politiikka ja 

viestintää sekä sosiaalitieteitä. Tutkijat ovat kuitenkin esittäneet epäilynsä siitä, 

etteivät yliopisto-opinnot välttämättä anna tarvittavia eväitä yhteiskuntaopin opet-

tamiseen, muun muassa yhteiskuntaopin monitahoisen luonteensa vuoksi (Löf-

ström, ym., 2017, 87–89.)  

 

Passiivinen kansalaisuus on tulosta usein liian neutraalista ja kritiikittömästä kou-

luopetuksesta (Fornaciari & Männistö, 2015) ja yleisesti äänestysaktiivisuuden 

pienentymisen lisäksi demokratian uhaksi nähdään ihmisten heikon kyvyn käsi-

tellä poliittisia teemoja (Boxberg & Heikka, 2009, 25). Luokanopettajaopiskelijat 

valmistuttuaan ja työelämään siirtyessään saavat vastuulleen opetussuunnitel-

mien ”ympäripyöreät tavoitteet” aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisesta. 

Mielenkiintoista onkin selvittää millaisin käsityksin omista tiedoistaan ja osallistu-

mistavoistaan luokanopettajia valmistuu, useiden opettajankoulutuksen kansa-

laisvaikuttamishankkeidenkin jälkeen.  
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3.4 Poliittinen osallistuminen 
 
Yhteiskunnassa vaikuttaminen mielletään usein tapahtuvan poliittisen osallistu-

misen kautta. Kiinnostuksen politiikkaa kohtaan on todettu olevan vahvasti yhtey-

dessä tietämykseen yhteiskunnallis-poliittisista aiheista (Elo, 2012, 22). Kiinnos-

tuksen on myös nähty lisäävän kansalaisten halua osallistua poliittiseen toimin-

taan (Bengtsson & Grönlund, 2005, 166.) Tietämys puolestaan korostuu äänes-

tyskäyttäytymistä tutkittaessa, sillä äänestäjän ymmärrys siitä mihin äänestä-

mällä voi vaikuttaa ja lähtökohtaista ymmärrystä äänestämisestä edustuksellisen 

demokratian osallistumismuotona on yhteydessä todennäköisyyteen äänestää 

vaaleissa (Elo, 2012, 27). Poliittinen sosialisaatio on prosessi, jossa yksilölle 

muodostuu käsitys omista arvoistaan ja valinnoistaan, sekä yhteiskunnassa toi-

mimisen taitoja. Poliittisen sosialisaation voidaan katsoa alkavan kasvatuksessa 

vanhemmalta lapselle, mutta 1970-luvulta lähtien on korostettu sukupolvikoke-

muksia ja sosialisaatioprosessin katsotaan kattavan koko yksilön elämän ja sen 

vaihtelevat ympäristötekijät. (Wass, 2008.) Koulutuksella ja sen tuomalla sosiaa-

lisella ympäristöllä on myös osansa poliittisessa sosialisaatiossa ja eri koulutus-

alojen poliittista suuntautuneisuutta onkin tutkittu (Avonius, ym. 2016, 11). Jo var-

haislapsuuden kokemukset vaikuttavat kehittyvään arvopohjaamme ja ovat osa 

poliittista sosialisaatiota, mikä muodostaa myöhemmin yksilön poliittista orientaa-

tiota (Wass, 2008). Poliittisen sosialisaation on todettu olevan yhteydessä myös 

poliittiseen luottamukseen niin demokratiaa, rakenteita kuin päättäjiäkin kohtaan 

(Kestilä-Kekkonen & Vento, 2019, 24–25).  

 

Poliittinen osallistuminen on korostunut demokraattisissa yhteiskunnissa ja käsit-

teellä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan kansalaisen toimintaa ja vaikuttamista 

politiisten teemojen parissa. Käsite on kohdannut aikojen saatossa radikaaliakin 

muutosta yhteiskuntarakenteiden muuttumisen ja teknologian kehittymisen seu-

rauksena. Tämän päivän poliittinen osallistuminen voi olla yhä moninaisempaa 

lähtien äänioikeuden käyttämisestä vaaleissa, tuotteiden tai tilaisuuksien boiko-

teista, mielenilmauksiin osallistumisesta ja päätöksentekijöihin kohdistetusta pai-

nostamista eri tavoin. Esimerkiksi kahvin ostaminen tekona ei itsessään ole po-
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liittista, mutta mikäli kulutusvalintaan liittyy tietoista pyrkimystä ottaa kantaa kulu-

tustuotteen maahantuontiin tai kahviviljelijöiden oikeuksiin, tulee siitä poliittista 

toimintaa (vanDeth, 2016.)  

 

Poliittinen osallistuminen on eritelty perinteisiin ja ei-perinteisiin osallistumistapoi-

hin. Perinteiset tavat ovat äänestäminen ja osallistuminen puolueiden toimintaan. 

Ei-perinteisillä osallistumistavoilla tarkoitetaan instituution ulkopuolella tapahtu-

vaa vaikuttamista, kuten vetoomusten allekirjoittamista sekä mielenilmauksiin ja 

boikotteihin osallistumista. (Marsh & Kaase, 1979, 84.) Suomessa ei-perintei-

sestä osallistumisesta on käytetty termiä uusi politiikka, joka käsittää epäsuoran-

kin vaikuttamisen osana poliittista osallistumista (Harrinvirta, 2018). Bengttson ja 

Grönlund (2005, 163–164) ovat löytäneet poliittista osallistumista tutkiessaan 

neljä erilaista osallistumisprofiilia: aktiiviset osallistujat, traditionaaliset osallistu-

jat, uusaktivistit ja passiiviset osallistujat. Aktiiviset osallistujat osallistuvan niin 

perinteisin kuin ei-perinteisinkin keinoin. Traditionaaliset osallistujat osallistuvat 

pääsääntöisesti vain perinteisin tavoin. Traditionaalisten osallistujien vastakoh-

tana voidaan pitää uusaktivisteja, jotka osallistuvat lähinnä ei-perinteisin keinoin. 

Passiiviset osallistujat puolestaan eivät osallistu perinteisin tai ei-perinteisin kei-

noin.   

 

Verkko ja sosiaalinen media ovat teknologian kehityksen myötä nousseet uuden-

laisiksi alustoiksi vaikuttaa. Eri verkon ja sosiaalisen median kanavien merkitys 

on korostunut muun muassa vaalikäyttäytymistä tutkittaessa. Yhä useampi ää-

nestäjä kokee etsivänsä saavansa tietoa ehdokkaista verkon kautta (esim. vaali-

kone) ja tämä on kohdistanut poliitikkojenkin toimintaa verkkoalustoille. (Strand-

berg & Borg, 2020.) Niin kutsutut perinteisen median kanavat, kuten radio, tele-

visio ja sanomalehdet, ovat kohdanneet sosiaalisesta mediasta haastajansa. Eri-

laisia sosiaalisen median alustoja on kehitelty viime vuosina ja niiden käyttäjä-

määrät ovat kasvaneet merkittäviksi. Demokratian näkökulmasta sosiaalisen me-

dian kanavat ovat mahdollistaneet kansalaisten äänen esiin tuomisen. Kehitys on 

ollut positiivista erityisesti sellaisten väestönryhmien osalta, jotka ovat perinteisen 

median välityksellä jääneet marginaaliin. Sosiaalisen median on nähty kasvatta-

neen moniäänisyyttä mediaympäristössä. (Ikäheimo & Vahti, 2021.) Korkeat 
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käyttäjämäärät ovat mahdollistaneet myös yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikut-

tamisen kansalaisen ulottuviin. Viime vuosina sosiaalisen median kanavissa on-

kin noussut laajoja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ilmiöitä. Esimerkiksi #metoo 

lähti kiertämään sosiaalisen median alustoilla. Kyseinen hashtag nosti esiin nai-

siin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja sai tapahtuvan häirinnän yleisyyden nä-

kyviin ja yleiseen keskusteluun maailmanlaajuisesti. Poliittinen osallistuminen on 

tämän päivän yhteiskunnassa yhä moninaisempaa ja määritelmältään monita-

hoista toimintaa. Tässä tutkielmassa käsitän poliittiseksi osallistumiseksi sellaiset 

vaikuttamisen tavat, joilla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan. Näin 

ollen käsitän passiivisen osallistumisen poliittisena kannanottona, joka voi tuoda 

uudenlaisia tapoja käsittää yhteiskuntaan ja poliittisiin asioihin vaikuttaminen. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

4.1 Tutkimustehtävän kuvaus 
 
Aktiiviseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan osallistumisen on nähty 

olevan yhteydessä yksilön kansalaispätevyyteen. Sellaiset kansalaiset, jotka ko-

kevat ymmärtämään politiikkaa ja kokevat voivansa omalla toiminnallaan vaikut-

taa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin, todennäköisimmin myös ovat aktiivisia 

toimijoita. Nuorten poliittista tietämystä, osallistumista ja kansalaispätevyyttä tut-

kitaan säännöllisesti (esim. ICCS-kyselytutkimukset ja Nuorisobarometrit). Sieltä 

saatujen viitteiden mukaan peruskoulusta ei ole saatu tarpeeksi tietoa ja keinoja 

yhteiskunnallista vaikuttamista ja poliittista osallistumista varten (Harrinvirta, 

2019; Tenojoki, ym. 2017; Suutarinen, 2009). Syyksi on esitetty muun muassa 

opettajien oman passiivisuuden yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita kohtaan, 

sekä opettajankoulutuksen kritiikittömän opetuksen. Sen sijaan opettajiksi opis-

kelijoiden kansalaispätevyyttä ja sen yhteyttä ilmiöön ei ole tutkittu samassa tah-

dissa. 

 

Tutkimukseni on tarkoitus selvittää, miten luokanopettajaopiskelijoiden kansa-

laispätevyys on linjassa aktiivisen kansalaisuuden tavoitteiden ja aikaisemman 

tutkimuksen kanssa. Uuden näkökulman tutkimukselle asettaa tutkimusjoukkoni 

muodostumisen opettajaopiskelijoista, jotka saavat aineenopettajan pätevyyden 

yhteiskuntaopin oppiaineeseen. Yhteiskuntaopettajan pätevyys antaa aihetta 

olettaa tutkimusjoukon olevan kiinnostunut yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan. 

Suomessa yhteiskunnallisten ja poliittisten teemojen käsittely painottuu usein 

juuri yhteiskuntaopin oppitunneille, jolloin ainetta opettavien opettajien pätevyyttä 

käsitellä kyseisiä aiheita on syytä selvittää. Koska kansalaistoiminnan on opetta-

jaopiskelijoiden keskuudessa todettu olevan vähäistä, tarkoituksenani olisi selvit-

tää onko tämän tutkimuksen luokanopettajaopiskelijoilla vaihtoehtoisia, uuden 

politiikan keinoja osallistua yhteiskunnassa ja tuoko yhteiskuntaopin opettajuus 

uudenlaisia kansalaispätevyyden kokemuksia, mitä aikaisemmissa tutkimuksissa 

ei ole havaittu.  
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Toteutin tutkimuksen laadullisena haastattelututkimuksena, sillä pyrkimyksenäni 

oli päästä tutkimaan opiskelijoiden käsityksiä ja arvioita omista yhteiskunnallisista 

tiedoistaan, taidoistaan ja osallistumisestaan. Tutkimustehtävän muodostuttua 

käsitysten tutkimiseen, näin tehokkaimmaksi tutkimustavaksi laadullisen haastat-

telututkimuksen. Haastattelemalla annoin äänen tutkittaville itselleen. Arendt 

(2017) on todennut puheen ja toiminnan olevan yhteydessä toisiinsa: puhumalla 

ihminen ilmaisee ajatuksensa maailmasta ja toiminnassa alkaa rakentaa maail-

maa mieleisekseen. Puhumalla haastateltavilta oli siis odotettavissa parhaiten 

heidän ilmaisemiaan käsityksiä tutkittavista ilmiöistä. Laadullisessa tutkimuk-

sessa toistettavuus ei ole välttämätöntä ja pyrinkin toistettavuuden sijaan keskit-

tymään mahdollisimman laadukkaaseen aineiston analysointiin ja käsitysten ku-

vaamiseen. Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani oli lähestyä tutkittavaa teemaa 

mahdollisimman aineistolähtöisesti kuitenkin tunnusten, että täydellistä empiiri-

sestä aineistosta käsin johdettua teoriaa on lähes mahdotonta rakentaa (Eskola 

& Suoranta, 1998, 19; Paloniemi, 2004, 49.) Aineistolähtöisessä analyysissä py-

rin tiedostamaan oman aikaisemman tietoni merkitystä analyysissä siten, ettei se 

johdattelisi minua aineistoa tulkittaessa. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole tuot-

taa yleistettävää tietoa, vaan pureutua syvällisesti ilmiön kokemiseen ja selittä-

miseen. Ilmiön selittäminen puolestaan on todistamisen sijaan, sen näkyväksi te-

kemistä (Alasuutari, 1994, 209).   

 

Uudenlaisen asetelman tutkimukseen tuo tutkimusjoukon oletettu yhteiskunnalli-

nen kiinnostuneisuus, yhteiskuntaopin aineopettajan kaksoispätevyyden vuoksi. 

Tutkimuskysymyksiä muodostin kaksi, sillä halusin selvittää tutkittavien näke-

myksiä omista kyvyistä käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita sekä miten 

he kokevat voivansa vaikuttaa yhteiskunnassa.  
 

1. Miten luokanopettajaopiskelevat arvioivat kykynsä käsitellä yhteiskunnal-

lisia ja poliittisia aiheita?  

2. Miten luokanopettajaopiskelijat arvioivat voivansa vaikuttaa yhteiskun-

nassa?  
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4.2 Tutkimuksen toteutus 
 
Rajasin tutkimuskohteeksi luokanopettajaopiskelijat, joiden vapaavalintaiset 

opinnot johtavat yhteiskuntaopin opettajan ainepätevyyteen. Ainepätevyyteen 

vaaditaan 60 opintopistettä valtiotieteellisestä tiedekunnasta.  Pakollisina opin-

toina on sosiaalitieteiden, politiikan ja viestinnän sekä taloustieteen perusopinnot 

sekä yksi julkisoikeuden kurssi. Kaikki tutkittavat opiskelivat Helsingin yliopis-

tossa ja olivat loppuvaiheessa opintojaan, eli neljännen tai viidennen vuoden 

opiskelijoita. Lähestyin henkilökohtaisesti sähköpostitse tai whatsappissa sellai-

sia henkilöitä, joiden tiesin täyttävät tutkimukseni sisäänottokriteerit. Sain kuu-

delta opiskelijalta seitsemästä myönteisen vastauksen haastattelupyyntöön ja 

neljä niistä toteutettiin yliopistolla, etukäteen varatuissa rauhallisissa tiloissa. 

Kaksi haastatteluista toteutettiin zoomin välityksellä aikataulusyistä. 

 

Tutkittavien rajautuminen nimenomaan yhteiskuntaopin ainepätevyyden saaviin 

luokanopettajaopiskelijoihin perustui henkilökohtaiseen oletukseeni siitä, että tut-

kittavilla olisi mielipiteitä tai ajatuksia yhteiskunnallisista ja poliittisia teemoista 

paitsi omassa elämässään myös koulukontekstissa. Oletukseen voisi lisätä myös 

sen, että tutkittavani varmasti olisivat opinnoissaan käsitelleet kyseisiä teemoja 

enemmän kuin kasvatustieteiden opinnot niitä käsittelevät. Yhteiskuntaopin aine-

opintoihin vapaaehtoisesti hakeutumalla oletin heidän olevan kiinnostuneita yh-

teiskunnallis-poliittisista asioista. Ennen tutkimuskohteen rajautumista laitoin 

alustavia kyselyitä myös sellaisille opiskelijoille, joiden opinnoissa yhteiskunnalli-

set ja poliittiset teemat eivät olleet yhtä suuressa osassa. Huomasin, että heidän 

suhtautumisensa tutkimukseen oli epävarmempi kuin niiden, jotka tutkimusjouk-

koon lopulta rajautuivat.  

 

Tutkimukseen osallistuvat täyttivät ennen haastattelua lomakekyselyn, joka toimi 

niin ikään tämän tutkimuksen esitietojen kerääjänä. Lomakkeeseen pääsi vas-

taamaan linkin kautta ja se sijaitsi google forms – alustalla, oman käyttäjätunnuk-

seni takana. Ainoastaan minä tutkijana pääsin näkemään lomakkeilla esiintyvät 

vastaukset. Lähetin tutkittaville linkin lomakkeeseen henkilökohtaisesti, noin vuo-



 

 25 

rokautta ennen sovittua haastattelua. Lomakkeessa oli hyödynnetty ICCS – tut-

kimuksen (2016) vastaavaa kyselylomaketta, joskin muokattuna tämän tutkimuk-

sen kannalta olennaisin väittämin ja vastausvaihtoehdoin. Lomakkeella oli tarkoi-

tus toisaalta herätellä pohtimaan yhteiskunnallisia teemoja ennen haastattelua, 

mutta myös kartoittamaan erilaisia osallistumisen tapoja, yhteiskunnallista aktii-

visuutta, sekä tutkittavien omia arvioita kyvyistään käsitellä yhteiskunnallisia ja 

poliittisia teemoja. Pilotoin kyselylomakkeen syksyllä 2021 ja tämän jälkeen 

muokkasin sitä poistaen sellaisia väittämiä, jotka jäivät lopullisen tutkimusongel-

mani kannalta kaukaisiksi tai eivät muuten tuoneet aiheeseeni olennaista tietoa. 

Lomakkeelle jääneillä väittämillä mittasin vastaajien mielipiteitä ja omia arvioita 

yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan. Teemoittelin lomakkeen väittämät tutki-

musongelman mukaan, jolloin lomake muodosti teemoillaan haastattelurungon. 

 

Poliittista osallistumista mittaavat väittämät koskivat äänestysaktiivisuutta (kun-

nallis-, kirkollis- ja eduskuntavaaleissa), mielenilmaukseen/mielenilmauksiin 

osallistumista ja ehdolle asettumista vaaleissa tai sen mahdollisuutta. Opettajan 

yhteiskunnallista vaikuttamista mittasivat muun muassa seuraavat väittämät:   

- Opettajan oma poliittinen kanta saa näkyä opetuksessa 

- Oettaja saa kyseenalaistaa opetussuunnitelman sisältöjä 

- Oppilas voi osallistua ilmastolakkoon ilman poissaolomerkintää 

- Opettaja voi toimia puolueen aktiivijäsenenä vapaa-ajallaan 

- Opettajan tulee pyrkiä poliittiseen neutraaliuteen koulussa 

 

Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en 

osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Lisäksi vastaajan tuli arvi-

oida, kuinka usein tämä haki tietoa jostain yhteiskunnallisesta tai poliittisesta asi-

asta, julkaisi sosiaaliseen mediaan yhteiskunnallista tai poliittista sisältöä tai jakoi 

jonkun toisen vastaavaa sisältöä omassa sosiaalisen median kanavassaan. Vas-

tausvaihtoehdot olivat viikottain, kerran kuukaudessa tai harvemmin, en lainkaan 

ja en osaa sanoa. Subjektiivinen kansalaispätevyys näyttäytyi lomakkeella 

omana arviona suoriutua opetustilanteissa, joissa tulisi keskustella valtioiden vä-

lisistä konflikteista, perustella näkökanta johonkin kiistanalaiseen poliittiseen ky-

symykseen ja laatia mielipidekirjoitus jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Vastaus-

vaihtoehdot olivat erittäin hyvin, melko hyvin, en kovin hyvin ja en osaa sanoa. 



 

 26 

Lomakkeen vastausvaihtoehtojen ollessa rajattuja ja minun määrittelemiäni, oli 

haastatteluilla tärkeä tehtävä mahdollistaa myös lomakkeen ulkopuolelta kum-

puavia näkemyksiä.  

 

Esitietojen perusteella määrittelin tutkimusjoukon yhteiskunnallisen osallistumi-

sen tapoja, osallistumisen aktiivisuutta ja arvioita omista kyvyistään. Näihin tie-

toihin tarkoitukseni oli saada syventäviä vastauksia haastattelussa, tutkittavien 

itse kertomana. Esitietojen mukaan kaikki tutkimukseen osallistuvat äänestivät 

aina, tai lähes aina eri vaaleissa (kirkollisvaalit poikkeuksena). Tutkittavien esitie-

tolomakkeissa nousseet asiat ovat tarkemmin eriteltynä liitteessä 1. Näiden esi-

tietojen kautta tavoittelin syvempää ymmärrystä siitä maailmasta, jossa tutkittavat 

elävät ja niistä näkemyksistä, jotka vastausten taustalla vaikuttivat.  
 

 

4.3 Teemahaastattelut  
 

Teemahaastattelussa haastattelijalla ei ole valmiiksi muodostettuja kysymyksiä, 

jonka mukaan haastattelu etenee vaan haastateltavan tuottama sisältö voi oh-

jailla haastattelun kulkua. Aloituskysymyksellä on suuri valta, sillä se määrittelee 

mihin suuntaan haastattelu tulee etenemään. Tällä varmistetaan aiheen kannalta 

relevanttien asioiden, teemojen, käsittely. (Hyvärinen, Suoninen & Vuori.) Tee-

mahaastattelu soveltui aineistonkeruumenetelmäksi, sillä haastateltavien opiske-

lutausta ja esitietolomake antoivat olettaa heillä olevan jokin yhteinen kokemus 

tutkittavasta aiheesta (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 47–48). Tutkimuksen kannalta 

olennaiset teemat valikoituivat  lomakkeen tekemisen ja suunnittelun yhteydessä 

ja näin ollen koin lomakkeen yhdistämisen haastattelurunkoon sopivaksi. Lomak-

keen avulla nimetyt teemat olivat: subjektiivinen kansalaispätevyys, poliittinen 

osallistuminen ja opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Haasteena teema-

haastattelulle oli tutkimuksen fenomenografinen luonne, jossa lähtökohtana pidin 

mahdollisimman vapaata haastattelurakennetta. Pyrin vastaamaan tähän kirjaa-

malla itselleni lomakkeista nousseita vastauksia muistiin kunkin haastateltavan 

kohdalla, niin sanotusti esitiedoiksi.  
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Haastattelun alkaessa pyysin tutkittavia pohtimaan tekemiään arvioita kyvyistään 

yhteiskunnallisten asioiden käsittelyssä. Tällä pyrin siihen, että tutkittavat saivat 

vapaasti kuvailla syitä, jotka vastausten takana oli, tarvittaessa jopa muuttaa al-

kuperäisiä arvioitaan. Vältin kommentoimasta haastateltavien vastauksia siten 

että minusta olisi voinut tulkita oliko vastaus sellainen mitä hain takaa. Aineisto-

lähtöisen analyysimenetelmän vuoksi pyrin muotoilemaan esittämäni kysymykset 

sellaisiksi, joihin vastaaminen vaatii ääneen pohtimista. Vältin siis suoria ”miksi” 

– kysymyksiä jo sen syyttävän latautuneisuuden vuoksi. Haastattelut toteutuin 

yksilöhaastatteluina, jotta haastattelutilanne oli mahdollista pitää luottamukselli-

sena. Ryhmähaastattelun etuna voidaan nähdä sen keskustelunomainen haas-

tattelutilanne, sekä siten mahdollisuus käsitellä teemoja eri näkökannoilta. (Palo-

niemi, 2004, 44–45.) Tämän tutkimuksen osalta ryhmähaastatteluissa haastatel-

tavat olisivat voineet kuitenkin kokea poliittisten mielipiteiden ilmaisemisen han-

kalammaksi ryhmäkontrollin tai leimautumisen pelossa.  

 

Haastattelun aluksi kerroin haastateltaville tietoturvaa koskevat käytännöt, muis-

tutin haastattelun olevan luottamuksellinen ja että heti litterointivaiheessa koodai-

sin heidän nimensä tunnistamattomiksi. Missään ei näin ollen tullut esiintymään 

(edes tutkijalla itsellään) dokumentteja, joissa tutkittavien nimet olisivat olleet yh-

distettävissä tämän vastauksiin. Ennen haastattelun alkua kysyin myös luvan sen 

nauhoittamiseen ja kerroin nauhoitteen tuhoamiseen liittyvät käytännöt. Jokainen 

tutkittava antoi luvan haastattelun nauhoittamiseen, sekä sille että vastauksia 

käytettäisiin osana tutkimusta. Fenomenografisen haastattelun periaatteena voi-

daan pitää dialogisuutta, jossa pyritään mahdollisimman aitoon vuorovaikutuk-

seen. Haastattelijalta tämä vaatii kykyä nähdä haastateltavan esille nostamat aja-

tuskokonaisuudet ja tarvittaessa kysyä niistä tarkentavia kysymyksiä. (Paloniemi, 

2004, 45.) Yksi haastattelu kesti 20–30 minuuttia, eli yhteensä nauhoitettua haas-

tattelumateriaalia kertyi noin kolme tuntia.  

 

Haastatteluiden jälkeen litteroin saamani ääninauhan luettavaan muotoon. Litte-

roinnissa apuna käytettiin Microsoft Wordin sanelutoimintoa. Kuuntelin nauhoit-

teet useamman kerran läpi, jotta voisin olla varma litteroinnin ja haastattelun yh-

denmukaisuudesta. Tässä tutkimuksessa litteroinnin kannalta olennaista ei ollut 

keskittyä haastateltavien murteeseen, taukoihin puheessa tai intonaatioihin vaan 
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tavoitteena oli saavuttaa mahdollisimman syvällinen kuvaus siitä sosiaalisesta 

maailmasta, jota haastateltavat kuvasivat. Haastattelussa nousseet sisällöt ja 

kielelliset ilmaisut edustivat heidän kokemustaan maailmasta, josta tutkimuksen 

oli tarkoitus ottaa selvää (Eskola & Suoranta, 1998). Haastattelijana, litteroijana 

sekä tutkijana olin tietoinen litteroinnin sekä myöhemmän analyysin tulkinnanva-

raisuudesta eli siitä, mitä puhuja sanoillaan todella tarkoittaa sekä siitä, mitkä osat 

litteroidusta tekstistä ovat aineistolle olennaisia. (Hyvärinen, Nikander & Ruusu-

vuori, 2010.) Tästä syystä litteroin aluksi kaiken, myös niin kutsutut täytesanat, ja 

ennen varsinaista analyysia luin litteroinnit läpi poistaen siitä sanoja, jotka eivät 

tuoneet mitään sisällöllisesti merkittävää lauseeseen tai haastateltavan käsityk-

siin. Esimerkiksi haastateltavan miettiessä vastausta saattoi tämä toistella jotain 

sanaa kuten ”niinku”. Tallaisia sanoja poistin tekstin selkeyttämiseksi ja tutkimuk-

sen kannalta olennaisen tiedon korostamiseksi. Yhteensä litteroitua tekstiä kertyi 

47 sivua, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5.  

 

 

4.4 Fenomenografia  
 

Haastattelulla kerätty aineisto analysoitiin fenomenografisilla menetelmillä. Kes-

keistä fenomenografisessa analyysissä on tarkastella aineistossa esiintyviä eri-

laisia käsityksiä tutkittavista ilmiöistä tieteellisen totuuden etsimisen sijaan 

(Huusko & Paloniemi, 2006, 163; Häkkinen ,1996; Marton & Booth, 1997). Käsi-

tysten tutkimisessa on huomattava, että maailmaa tulkitaan ja koetaan kussakin 

tilanteessa kokijan oman olemisen kautta (Marton, 1994, 4427). Näin ollen täs-

säkin tutkimuksessa nousseet käsitykset ilmiöistä edustavat tietyllä tapaa sen 

hetkistä kokemusta ja ovat myös tilannekohtaisesti muuttuvia. Fenomenografiaa 

onkin kuvailtu vaihtoehtomenetelmänä positivismille ja sen voidaan nähdä edus-

tavan toisen asteen näkökulmaa luonnontieteissä korostuneen ensimmäisen as-

teen näkökulman sijaan. Toisen asteen näkökulma edustaa ihmisen tietoisuutta 

itsensä ulkopuolelta, sillä tietoisuus suuntautuu käsitteisiin ja kokemuksiin. (Häk-

kinen, 1996, 12–13; Åkerlind, 2005.) Tutkittavaa ilmiötä ei siis pyritä kuvaaman 

siten kuin se on, vaan miten eri tavoin ilmiö voidaan käsittää (Uljens, 1990, 83). 
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Fenomenografisessa aineistonkeruussa etuna nähdään kysymysten asettelun 

avoimuus, jolloin erilaiset käsitykset tulevat herkemmin esiin. Käsitykset muodos-

tuvat tietoisuudessa todellisuutta koskevien kokemusten kautta ja niissä ilmene-

vät yksilölle ja yhteisölle ominaiset piirteet. Yksilö ja maailma nähdään suhteessa 

toisiinsa: on olemassa yksi maailma, joka on sekä todellista että koettua. (Huusko 

& Paloniemi, 2006, 164.) Haastattelua on pidetty fenomenografisessa tutkimuk-

sessa hyvänä tapana kerätä aineistoa, sillä se antaa tutkittaville tilan tuoda esiin 

henkilökohtaisia näkemyksiään tutkittavista ilmiöistä. Toisaalta haastatteluissa 

on huomattava, että mitä strukturoidumpi se on sitä enemmän se vaikuttaa haas-

tattelussa nouseviin ilmiöihin, lähinnä kaventamalla niitä. Aineistolähtöisyys on 

fenomenografialle tyypillistä, sillä empiirisestä aineistosta käsin, tässä tutkimuk-

sessa haastatteluista käsin, muodostetaan kategoriajärjestelmiä. Näiden katego-

rioiden perusteella aineistosta pyritään kuvailemaan, analysoimaan ja ymmärtä-

mään tutkittavalle ilmiölle annettuja käsityksiä (Huusko & Paloniemi, 2006, 163). 

Fenomenografiassa haastattelulta vaaditaan dialogisuutta ja etukäteen suunni-

teltuja, tarkkoja kysymyksiä tulisi välttää, jotta aineisto pysyisi mahdollisimman 

avoimena tutkittavien tuottamalle sisällölle (Marton, 1994, 4427). Toisaalta on 

huomattava, että teemoitellussa haastattelussa halutaan tietoa tutkimuksen kan-

nalta olennaisesta ilmiöstä ja aiheiden teemoittelu ennen haastattelua on jo tie-

tynlaista teoreettista rajausta. Tässä tutkimuksessa pyrittiin toisaalta avoimuu-

teen siten, että tutkittavat saivat itse määritellä tutkittavat termit. Näin ollen ei syn-

tynyt tilannetta, jossa tutkijana olisin määritellyt termit ja rajannut siten keskuste-

lua teoriapohjaisesti. 

Fenomenografista tutkimusta on kritisoitu sen pyrkimyksestä kuvata yhtä todelli-

suutta, joka kuitenkaan ei ole kaikille sama. Käsitysten tutkimisessa on tällöin 

huomattava, ettei todellisuudesta voida olettaa nousevan samanlaisia käsityksiä. 

Hyväksymällä sen sijaan sen, että on olemassa kaikille yhteinen todellisuus, 

jonka yksilöt kuitenkin kokevat ja käsittävät eri tavoin, voidaan todellisuudesta 

muodostaa yksilöiden kautta yhteinen elämismaailma, joka kuitenkin ilmenee jo-

kaiselle eri tavoin. (Paloniemi, 2004, 40–41.) Kun tutkimuksen kohteena ovat yk-

silön käsitykset tutkittavasta ilmiöstä on huomattava ilmiöiden olevan koettavissa 

ja ymmärrettävissä monin eri tavoin (Marton, 1988,143). Tässä tutkimuksessa 

mielenkiinto kohdistuu juuri ilmiön kokemisen ja käsittämisen yhtäläisyyksiin ja 
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eroihin. Tutkijana pyrin tiedostamaan omien käsitysteni vaikutuksen aineiston tul-

kinnassa. Toinen kritiikki, ja haaste fenomenografiselle tutkimukselle, on käsitys-

ten tutkiminen ilman kieliteoriaa, jolloin voidaan kysyä: onko kaikilla tutkittavilla 

yhtäläiset mahdollisuudet ilmaista käsityksiään tutkittavasta ilmiöstä varsinkin, 

jos oletuksena on käsitysten osittainen tiedostamattomuus (Häkkinen, 1996, 47)? 

Yksilölliset erot omien käsitysten ilmaisussa tai kykyyn ilmaista niitä kielellisesti, 

asettaa kategorisoinnissa tutkijan valta-asemaan, jossa oletukset ilmaistuista kä-

sityksistä perustuvat osittain haastateltavan kielellisiin kykyihin. 
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5 Aineiston analyysi ja luokittelu 
 

 

5.1 Käsitysten muodostaminen 
 

Varsinaisen analyysin toteutin neljässä vaiheessa (esim. Uljens, 1991, 90–91). 

Ensimmäisessä vaiheessa typistin aineiston tutkimuskysymysten mukaisten 

merkitysten esiintymiin tekstissä. Tämän toteutin kopioimalla ja liittämällä löytä-

mäni ilmaisut uudelle Microsoft Word -tiedostolle. Kopioin alkuperäisestä litteroin-

titiedostosta ilmaisut suurimmaksi osaksi siten, että se sisälsi myös ilmaisun kon-

tekstin. Tällä pyrin varmistamaan sen, etten hävittänyt haastateltavan ilmaisua 

sen alkuperäisestä merkityksestään vaan otin tulkinnassani mukaan mahdolli-

simman laajasti sen yhteyden, jossa haastateltava ilmaisun loi. Litterointivai-

heessa olin värikoodannut haastateltavat, jolloin kunkin haastateltavan ilmaisut 

olivat tunnistettavissa värin perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa keskityin il-

maisuihin aineistossa, eli ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla siihen mi-

ten käsitykset omista kyvyistä ilmaistiin ja toisen tutkimuskysymyksen osalta kes-

kityin käsityksiin, joilla omaa poliittista osallistumista kuvattiin. Yhdessä virk-

keessä saattoi olla useita eri ilmauksia ja siksi tämä analyysivaihe vaati erityistä 

tarkkuutta. Ilmaisuiden havaitseminen vaati litteroidun tekstin lukemista ajatuk-

sella useaan kertaan. Seuraavassa esimerkissä havainnollistan, miten yksi virke 

sisälsi useita eri merkityksen ilmaisuja.  
H: No mitä sä luulet että vaikuttaa siihen että joidenkin on hankala, kun sä sanoit 
että jotkut opiskelukaverit esimerkiksi ei kykenisi suoriutumaan tämmöisistä erit-
täin hyvin, niinku sä olet itse ajatellut, niin mikä erottaa sinut sitten tämmöisistä 
opiskelijoista? 
H1: No mä itse koen ehkä että se… jotenkin se tietopohja että toisaalta 
[olen]opiskellut näitä asioita ja toisaalta hakenut itse tietoa – –  

 

Alleviivasin ilmaisut tekstistä helpottamaan niiden hahmottamista. Alla olevassa 

aineistokatkelmassa haastateltavan (H1) vastauksessa on havaittavissa kolme 

ilmaisua omille kyvyilleen: tietopohja, opiskelu ja itsenäinen tiedonhaku. 
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Analyysin toisessa vaiheessa irrotin ilmaukset niiden kontekstista ja vertailin pelk-

kiä ilmaisuja keskenään. Yllä olevassa esimerkissä jätin tarkoituksella myös 

haastattelijan esittämän kysymyksen aineistooni, jotta ilmaisut olisivat selkeästi 

yhdistettävissä kuvailuun omista kyvyistä. Vertailun avulla sain muodostettua kä-

sityksiä, jotka pitivät sisällään samaa käsitettä kuvaavia ilmauksia. Tarkoitukse-

nani ei ollut löytää samanlaisia ilmauksia ja ryhmitellä niitä keskenään vaan sa-

maa käsitettä kuvaavia ilmauksia, jolloin ne saattoivat olla sisällöltään toisistaan 

poikkeavia. Näin ollen käsitykset kuvasivat fenomenografiselle analyysille tyypil-

lisesti saman merkityksen erilaisia ilmauksia.  
Saatan kommentoida[somessa] jos jollain on joku hyvä pointti tai joku ei niin hyvä 
pointti niin saatan kommentoida… mutta aina niinku sit henkilökohtaisesti. (H6) 
 

Yllä oleva lainaus oli monitulkintainen, sillä siinä ilmaistiin sosiaalisen median 

käyttämistä poliittisten aiheiden kommentoinnissa, mutta lisättiin kommentoinnin 

olevan henkilökohtaista, eli tapahtuvan sen henkilön kesken, jolla on ollut hyvä 

tai ei niin hyvän pointti. Toisaalta ilmaisun olisi voinut tulkita aktiivisuudeksi sosi-

aalisen median käytössä ja sosiaalisen median hyödyntämisenä poliittisen kan-

nanoton ja sitä kautta osallistumisen väylänä, mutta tulkitsin katkelman nimen-

omaan julkista kannanottoa välttävänä ja henkilökohtaista keskustelua painotta-

vana käsityksenä.  
 

Mikäli jokin ilmaisu oli tuotettu epäsuorasti, koin sen typistämisen yhden sanan 

tai lausuman varaan riskiksi sille, että sen konteksti häviää ja ilmaisu tulee tulki-

tuksi liian yksioikoisesti. Tällaisissa tapauksissa lisäsin kontekstin hakasulkeisiin 

ilmaisun yhteyteen. Alla olevassa aineistokatkelmassa haastateltava on pohtinut 

konfliktia ja sotaa aikaisemmin ja ilmaisee kykyjään niihin pohjaten. Koin tärke-

äksi lisätä kontekstin hakasulkeisiin, jotta sana ”sitä” ei saisi analyysin edetessä 

vääriä tulkintoja. 
– – jos mä en osaa selittää sitä [konfliktia/sotaa] vaikka ikätason mukai-
sesti… (H3) 

 

Käsitysten muodostamisessa asettelin samaa käsitettä kuvaavat ilmaukset aina 

teemoittain omaan osioonsa, jolloin pääsin lopuksi tarkastelemaan ilmausten lu-

kumääriä kutakin teemaa kohti. Tämä vaihe vaati aikaa ja kykyä tulkita käsityksiin 

liitettyjä ilmaisuja, jotta muodostetut käsitykset kuvailivat samaa ilmiötä. Jotkin 

käsitteet saattoivat pitää sisällään vain yhden ilmauksen, mutta pääsääntöisesti 
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yhdistin ja laajensin käsitteen koskemaan useita ilmauksia. Esimerkiksi ilmaus 

mä luen uutisia, muodosti aluksi käsitteen Uutisten lukeminen tuo tietoa, ilmaus 

seuraan ajankohtaisohjelmia muodosti käsitteen Ajankohtaisohjelmien seuraami-

nen tuo tietoa ja ilmaus oon seurannut politiikkaa muodosti käsitteen Politiikan 

seuraaminen tuo tietoa. Yhdistin nämä kolme käsitystä yhdeksi ja nimesin sen 

käsitteeksi: Tietoa saadaan eri lähteistä. Käsitteeseen sisältyi myös googlettami-

seen ja puolueiden sivuilla vierailemiseen liittyviä ilmauksia. Yhteistä kaikille il-

mauksille oli niiden pyrkimys tuottaa henkilölle tietoa.    

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisista ilmauksista muodostui yhteensä 

17 käsitystä omiin kykyihin liittyen ja toisen tutkimuskysymyksen mukaisista osal-

listumisen ilmauksista muodostui 17 käsitystä.  Haasteita analyysiin toi jaottelu 

ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen kannalta relevantteihin sisältöihin. 

Omat kyvyt ja osallistuminen yhteiskunnassa kulkivat paikoin rinnakkain, jolloin 

tulkinta vaati aikaa ja tarkkuutta merkitysten tulkitsemisessa. Esimerkiksi keskus-

teleminen nousi kummankin tutkimuskysymyksen kohdalla merkittäväksi tee-

maksi. Vaati huolellisuutta erottaa keskustelun ja omien kykyjen yhteys sekä kes-

kustelun ja sen käsittäminen yhteiskunnallisen osallistumisen toimintana. Sellai-

set keskusteluun viittaavat ilmaisut, jotka tuotettiin pohdinnassa omasta osallis-

tumisesta yhteiskunnassa tai omasta aktiivisesta tai passiivisesta kansalaisku-

vasta, tulkitsin kuvaamaan omaa osallistumista. Osa ilmaisuista oli selkeästi tul-

kittavissa, kuten seuraava lainaus osoittaa. Ilmaisut on alleviivattu aineistopät-

kästä.   
Mä koen että mun poliittista osallistumista on myös sen tavallaan vaalien lähes-
tyessä juttelee lähipiirissä ystävien kanssa siitä ja sen mä näen niinku tosi tär-
keänä tavallaan demokraattisessa yhteiskunnassa että niistä asioista uskalletaan 
niinku puhua (H2) 
 

Lainauksessa tuotettiin kahdenlaisia käsityksiä omalle vaikuttamiselle ja osallis-

tumiselle. Poliittiseksi osallistumiseksi koettiin keskustelut vaalien alla. Ilmaisun, 

että keskusteleminen ja asioista puhuminen on tärkeää demokraattisessa yhteis-

kunnassa, tulkitsin siten, että keskusteleminen itsessään on demokraattisessa 

yhteiskunnassa vaikuttamista. Tämän ilmauksen nimesin käsitykseksi keskuste-

luilla voi vaikuttaa.   
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Analyysin kolmannessa vaiheessa muodostin käsityksistä käsitysryhmiä, eli 

alemman tason kategorioita. Tämä analyysivaihe vaati palaamista käsitysten 

konteksteihin ja syventämään tulkintaa siitä, miten käsitys tuotettiin. Tämän jäl-

keen lähdin ryhmittelemään käsitteitä, jotka käsittelivät samoja teemoja keske-

nään. Käsitysryhmien tarkoituksena oli tiivistää aineistoa siten, että sieltä nousisi 

tutkimustehtävän kannalta olennaiset ilmauksen käsitykset. Olennaista ryhmitte-

lyssä oli, että samankaltaiset käsitykset muodostivat keskenään ryhmän (Uljens, 

1991, 91). Ryhmissä esiintyvien käsitysten ei tarvinnut olla keskenään kuiten-

kaan täysin samanlaisia ilmaisultaan tai sävyltään, vaan riitti että ne kuvasivat 

samankaltaista käsitystä ilmiöstä. Kuvailen ja erittelen käsitysryhmät tutkimusky-

symyksittäin tarkemmin luvuissa 5.2 ja 5.3.  

 

 

5.2 Kykyjä kuvaavat käsitysryhmät  
 
Omien kykyjen taustalla esiintyneistä käsityksistä muodostui yhteensä 7 käsitys-

ryhmää ja oman osallistumisen käsityksistä muodostui 5 käsitysryhmää. Kuten 

taulukosta 1 on nähtävissä, eniten käsityksiä esiintyi ryhmässä Yhteiskunnallinen 

ja poliittinen tieto auttaa aiheiden käsittelyssä. Analyysin kannalta ei kuitenkaan 

ollut olennaista käsitysten määrä, vaan se, että se käsitti ilmiötä omalla tavallaan.  
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Taulukko 1. Omien kykyjen käsityksistä muodostetut käsitysryhmät 
 
Käsitysryhmä: Käsitykset: 

 
Yhteiskunnallinen ja poliitti-
nen tieto auttaa aiheiden kä-
sittelyssä 

1. Oma tietämys auttaa käsittelemisessä 

2. Tietoa saadaan eri lähteistä  

3. Opettajan tehtävänä on jakaa ja arvioida 

tietoa 

4. Opinnot ovat tuoneet tietoa  

 
Kiinnostus yhteiskunnallisia 
ja poliittisia aiheita kohtaan 
auttaa aiheiden käsittelyssä 

5. Mielenkiinto aiheisiin  

6. Opettajalta odotetaan yhteiskunnallisista 

asioista tietämistä  

7. Itseä ei voi eristää uutisoinnilta 

 
Keskustelun taito auttaa yh-
teiskunnallisten ja poliittis-
ten aiheiden käsittelyssä 

8. Aiheista helppo puhua  

9. Opettajaopiskelijoiden kesken keskustel-

laan  

10. Oppilaiden kanssa on käyty keskustelua  

 

 
Opettajana tulee tiedostaa 
oma auktoriteettiasema ope-
tuksessa  

11. Omat arvot ja poliittinen suuntautuminen 

eivät saa näkyä liikaa  

12. Opettajan tulee harkita miten asioita tuo 

esille  

13. Ulkopuolelta tulevat paineet aiheuttavat 

epävarmuutta  

 

Opettajankoulutuksen merki-
tys kykyihin 

14. Yhteiskunnallisten aiheiden käsittely ollut 

opettajankoulutuksessa vähäistä tai ole-

matonta 

15. Opettajankoulutuksessa ei oteta kantaa 

ja aloiteta keskustelua vaikeista asioista  

 

Opetussuunnitelma ja lain-
säädäntö tukevat aiheiden 
käsittelyä oppitunnilla 

16. Opetussuunnitelmaan ja lainsäädäntöön 

noudattaminen  

17. Opetussuunnitelman kritiikki  
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tieto auttaa aiheiden käsittelyssä  

 

Tämän käsitysryhmän muodostivat neljä käsitystä, jossa omiin kykyihin nähtiin 

vaikuttavan tieto yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista. Omia kykyjä selitettiin 

suoraan omaan tietämiseen viitaten tai käsityksillä, jossa jokin itsestä lähtevä toi-

minta on tuottanut tietoa. Tietoa koettiin saavan itse sen ääreen hakeutumalla, 

kuten uutisia seuraamalla tai puolueiden sivuilla vierailemalla. Tietämisen nähtiin 

olevan opettajalle tärkeää, sillä hänen katsottiin edustavan tiedollista auktoriteet-

tia: mun mielestä opettajalla on myös ehkä tietynlainen tehtävä jakaa tietoa. Kä-

sityksissä korostui, että opettajan on itse kyettävä arvioimaan tietoa ja antamaan 

virheelliseen tietoon parempaa tietoa. Opintojen käsitettiin antaneen tietoa ja ky-

kyä tulkita tieteellistä tutkimusta. Käsityksessä kuitenkin ilmeni ristiriitaa sen suh-

teen, mistä opinnoista tieto oli peräisin. Pääsääntöisesti koettiin, että omiin kykyi-

hin käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita vaikuttivat vapaavalintaiset yh-

teiskuntaopin sivuaineopinnot. Käsitysryhmän käsityksen erosivat toisistaan si-

sällöllisesti, mutta yhteistä kaikille käsityksille oli niiden käsittävän tiedon ja tietä-

misen olennaisena omien kykyjen rakentajana, yhteiskunnallisia ja poliittisia ai-

heita käsiteltäessä.  

 

Kiinnostus yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita kohtaan auttaa niiden käsittelyssä 

 

Mielenkiinnon koettiin tuovan jotain ”annettavaa” aiheiden käsittelyyn. Tulkitsin 

tämän tarkoittavan, että mielenkiinnon kautta haastetavat kokivat saavansa sisäl-

töä, joka auttaa yhteiskunnallisten ja poliittisten aiheiden käsittelyssä. Sen sijaan 

sellaisella henkilöllä, jolla ei ole kiinnostusta aiheisiin, ei olisi myöskään aiheista 

mitään sanottavaa, toisin kuin haastateltavalla, jolla mielenkiintoa aiheeseen löy-

tyy. 
Mulla on itsellä tosi iso mielenkiinto näihin asioihin – – niin sit mä ajattelin että 
ehkä käänteisesti se on sitten jollain toisella se juttu että ei ole mitään itsellä edes 
annettavaa siitä, saati mielenkiintoa joka niinku auttaisi siinä. (H1) 

 

Yhteiskunnallisten ja poliittisten aiheiden seuraamisen tulkitsin kertovan kiinnos-

tuksesta. Itsestä puhuttaessa haastateltavat korostivat aiheiden seuraamisen 
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johtuvan omasta mielenkiinnosta. Opettajalle annettiin toisaalta vapautus aihei-

den seuraamisesta, kuten ilmaisussa on varmaan ihan hyviä opettajia, jotka ei 

seuraa ja toisaalta korostettiin opettajan työn vaativan jatkuvaa seuraamista, jotta 

ei olisi ihan pimennossa asioista. Käsityksessä oli siis eroja sen suhteen puhuiko 

haastateltava itsestään vai ”opettaja-minästään”. Kiinnostuksesta kertoi toisaalta 

se, että aiheita haluttiin seurata, vaikka ne tuntuisivat raskailta. Asioista ”perillä 

pysyminen” vaikutti siis olevan jonkinlainen normi tähän tutkimukseen osallistu-

neille luokanopettajaopiskelijoille.  

 

Keskustelun taito auttaa yhteiskunnallisten ja poliittisten aiheiden käsittelyssä 

 

Yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden käsittelyssä auttoi kyky käydä keskus-

telua vaikeaksikin koetuista aiheista.  
[M]ä uskoisin tai siis tiedän että kyllä minä selviydyn koska mä pystyn keskuste-
lemaan tästä aiheesta että ei ne ole mitenkään haastavia niin kun ottaa pu-
heeksi – – (H5) 

 

Lähes kaikki haastateltavat korostivat keskustelun tärkeyttä yhteiskunnallisten ja 

poliittisten aiheiden käsittelyssä. Sillä, että keskustelua osattiin ja uskallettiin 

käydä, selitettiin myös omia kykyä aiheiden käsittelyssä. Aiheista on helppo pu-

hua – käsityksessä puhumisen helppous näyttäytyi siten, että aiheista on helppo 

aloittaa keskustelu ja aiheista keskusteltaessa ”ei menisi lukkoon” vaan olisi jo-

tain tuotettavaa keskustelulle itselleen. Opettajaopiskelijoiden kesken yhteiskun-

nallisista ja poliittisista aiheista koettiin keskustelevan enemmän kuin muiden ka-

vereiden. Keskustelun taidon nähtiin olevan eduksi myös oppilaiden kanssa asi-

oita käsiteltäessä. Käsityksessä nousi esiin omien onnistumisen kokemusten vai-

kuttaneen omiin arvioihin omista kyvyistään käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia 

aiheita.  Keskustelun merkitys omiin kykyihin nähtiin tärkeäksi erityisesti opetus-

tilanteissa, sillä yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden käsittelyn nähtiin tapah-

tuvan keskustelun kautta.  

 

Opettajana tulee tiedostaa oma auktoriteettiasemansa opetuksessa  

 

Yhteistä tämän ryhmän käsitysten ilmaisulle oli niiden käsittäminen koulukonteks-

tissa ja käsitysten ilmaisu tuotettiin opettajan positiosta käsin. Käsitysryhmässä 
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korostettiin, että omat poliittiset näkemykset ja mielipiteet auttavat aiheiden käsit-

telyssä ja siten niitä voisi tuoda ja oli tuotukin esille oppitunneilla. Esimerkkinä 

tuotiin opiskelijoiden omat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät poliittiset 

arvot, joita aiottiin tuoda opettajana toimiessa luokkahuoneeseen. Käsityksessä 

omista näkemyksissä ilmaistiin, että opettaja ei voi erottaa itseään omista (poliit-

tisista) arvoista ja näkemyksistä vaan tahtomattaankin tulee välittäneeksi niitä 

opetuksessa. Opettajalta ei myöskään voida vaatia käsityksen mukaan ”robottina 

olemista”, vaan tämä saa olla luokassa omana itsenään, kuitenkin siten että ku-

kaan ei tuntisi opettajan persoonaa turvattomaksi.  
– – että ettei ole edes sitä niinku omaa mielipidettä asiasta niin sitten siitä on aika 
vaikea tai omaa semmoista jotenkin niinku pohdintaa asiasta niin sitä on vaikea 
opettaa eteenpäin kellekään. (H1) 
 

Omien mielipiteiden nähtiin auttavan asioiden käsittelyssä. Toisaalta koettiin, että 

omien mielipiteiden, näkemysten ja poliittisen suuntautumisen näkymisen kanssa 

tulee olla varovainen, sillä niitä ei ole tarkoitus siirtää oppilaille. Tässä käsitysryh-

mässä kuitenkin esiintyi eniten epävarmuutta omista kyvyistä. Epävarmuutta ni-

mittäin myös tuottivat opetustilanteet, joissa yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita 

käsiteltiin. Huolena nähtiin muun muassa epävarmuus aiheiden käsittelyyn lasten 

iälle sopivalla tavalla. 
Mitä jollekin ykkös-kakkosluokkalaiset… Sillä eihän niille voi kertoa kaikkea niin 
sitten ehkä siinä kohtaa pelottaa et vahingossa sanoisin niinku liikaa niille pie-
nille… (H3) 

 

Oppilaiden kotoa nähtiin kohdistuvan paineita yhteiskunnallisten ja poliittisten ai-

heiden käsittelemiseen. Käsitysryhmässä myös nousi esiin pelko siitä, että ope-

tuksessa omat arvot tai poliittiset mielipiteet näkyisivät liikaa. Opettajan omaan 

auktoriteettiin suhtauduttiin siis toisaalta kriittisesti ja tietoisesti, toisaalta epävar-

masti ulkoisten paineiden vuoksi.  

 

 

Opettajankoulutuksen merkitys kykyihin on vähäinen 

 

Pääsääntöisesti opettajankoulutuksen rooliin omien kykyjen taustalla suhtaudut-

tiin kriittisesti. Näkemykset ilmaistiin siten, että opettajankoulutus ei ole käsitellyt 

yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita tai se on ollut vähäistä.  
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– – jotenkin ehkä kuitenkin tuntuu että se miten näitä on saanut käsitellä niinku 
opinnoissa ja sitten tavallaan tässä kasvatus- ja koulutusympäristössä niin se 
on kuitenkin aika niinku vähäistä. (H2) 
 

Valta ja valtahierarkioita ei ole luokanopettajaopiskelijoiden mukaan opettaja-

opinnoissa käsitelty. Käsitysryhmä piti sisällään ristiriitaisiakin ilmaisuja opetta-

jankoulutuksen merkityksestä omiin kykyihin. Toisaalta nostettiin esiin koulutuk-

sen herättäneen mielenkiintoa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin, toisaalta 

kuitenkin kritisoitiin opettajaopintoja kritiikittömästä ja vaikeita teemoja välttävästä 

opetuksesta. Yhteiskunnallisten ja poliittisten aiheiden vähäisyyteen opettaja-

opinnoissa oli herätty yhteiskuntaopin aineopintojen parissa. Käsityksissä koros-

tettiin yhteiskuntaopin opintojen tuoneen kriittisyyttä ympäröivää yhteiskuntaa, ja 

opetussuunnitelmaakin, kohtaan.  

 

Opetussuunnitelma ja lainsäädäntö tukevat aiheiden käsittelyä oppitunneilla 

 

Tässä käsitysryhmässä painotettiin opetuksen perustuvan aina opetussuunnitel-

miin. Tästä syystä sellaisten aiheiden käsittelyn, jotka eivät esiintyneet suoraan 

opetussuunnitelmassa, koettiin haastaviksi. Esimerkiksi sota oli aihe, johon olisi 

kaivattu opetussuunnitelmasta tukea. Toisaalta käsite piti myös sisällään ilmai-

sun, jossa opetussuunnitelma ei ole sataprosenttisesti kaiken opetuksen takana, 

vaan ”opettajan oma harkinta… et varmaan sanottaisiinko 70 % opsista ja sitten 

loput on opettajan semmoista rationaalista harkintaa.” Opetussuunnitelmalla ja 

lainsäädännöllä kuitenkin perusteltiin opetuksen toteuttamista myös siten, että 

kaikki opetuksessa tehdyt valinnat tulee perustua opetussuunnitelmaan ja lain-

säädäntöön. Tähän tukeutumalla poliittisestikin latautuneita teemoja oli helpompi 

käsitellä, kun aiheet voitiin liittää omista mielipiteistä ja arvoista riippumattomiin 

tekijöihin. Opetussuunnitelman arvoperusta nähtiin myös sellaisena, että siihen 

opettajan tulee sitoutua riippumatta tämän poliittisista mielipiteistä. Opetussuun-

nitelmaan kohdistettiin myös kritiikkiä. Tässä käsityksessä opetussuunnitelma 

nähtiin lobbausryhmien ja eri eturyhmien poliittisena dokumenttina, eikä ky-

seessä ole kaikkia palveleva tai autuaaksi tekevä asiakirja.  
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5.3  Vaikuttamista kuvaavat käsitysryhmät  
 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin tarkastelemaan subjektiivisen kansa-

laispätevyyden vaikuttamisen ulottuvuutta. Omaa vaikuttamista kuvaavista ilmai-

suista oli havaittavissa 17 erilaista käsitystä. Käsityksistä muodostui puolestaan 

5 käsitysryhmä, joissa korostui käsitysten kuvaavan samaa ilmiötä eri tavoin.   

 
Taulukko 2. Omaa vaikuttamista kuvaavat käsitysryhmät 
 
Käsitysryhmä: Käsitykset: 

 
Suoran poliittisen toiminnan 
kautta voi vaikuttaa 

1. Äänestäminen on keino vaikuttaa  

2. Mielenilmauksilla voi vaikuttaa  

3. Yhteydenotto poliitikkoihin  

4. Boikotoinnilla ei ole vaikutusta 

5. Ehdolle lähteminen ei kiinnosta 

 
Yhteiskunnallisista ja poliitti-
sista asioista keskustelu on 
vaikuttamista   

6. Keskusteluilla voi vaikuttaa 

7. Keskustelemalla saa uusia näkökulmia  

8. Keskustelu on tärkeää demokratialle  

 

 
Opettajana toimiminen on yh-
teiskunnallista vaikuttamista  

9. Koulussa voi vaikuttaa  

10. Oppilaille ei kerrota omaa puoluekan-

taa 

11.  Luokanopettajaopiskelijana vaikuttami-

nen  

12. Opettaja voi osallistua politiikkaan va-

paa-ajallaan 

 
Julkinen kansalaistoiminta on 
 rajoittunutta  

13. Opettajan työ rajoittaa julkista poliittista 

toimintaa  

14. Sosiaalisen median käyttö varovaista  

 

 
Passiivisesti vaikuttaminen  

15. Passiivinen kansalaiskuva itsestään 

16. OAJ ei kannusta osallistumaan 

17. Passiivisuudellakin voi vaikuttaa 
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Poliittisen toiminnan kautta voi vaikuttaa 

 

Tässä käsitysryhmässä korostui poliittinen osallistuminen tapana vaikuttaa yh-

teiskunnassa. Yhteistä käsityksille oli yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapahtu-

van poliittisen osallistumisen kautta. Äänestäminen koettiin suorana keinona vai-

kuttaa ja siihen suhtauduttiin tunnollisesti. Esimerkiksi boikoteilla ei nähty voivan 

vaikuttaa, toisin kuin äänestämällä. Käsityksessä korostui, että kulutusvalinnoilla 

vaikuttaminen saa aikaan toivotun vaikutuksen vasta kun saman valinnan tekee 

usea kuluttaja. Näin ollen yksittäisen ihmisen kulutuspäätöksellä ei tämän käsi-

tyksen mukaan koettu olevan vaikutusta tai sitä ainakin epäiltiin.  Äänestäminen 

oli määritelty esitietolomakkeeni pohjalta eduskunta-, kunta- ja kirkollisvaaleissa 

äänestämiseksi. Kirkollisvaalit olivat ainoat vaalit, jotka jakoivat äänestysaktiivi-

suutta, mutta tämä selittyi sillä, etteivät kaikki haastateltavat kuuluneet kirkkoon 

ja siten kirkollisvaalipiiriin. Äänestäminen on keino vaikuttaa - käsityksen ilmai-

suissa korostettiin äänestämistä oman äänen kuuluviin tuomisen tapana. Mielen-

ilmaukset käsitettiin tavaksi saada näkyvyyttä ja siten myös yhteiskunnallista 

muutosta aikaan. Mielenilmauksin vaikuttamisessa korostui näkemyksen henki-

lökohtainen puoli, jossa haastateltava itse koki vaikuttavansa osallistumalla mie-

lenilmauksiin. Käsityksessä myös esiintyi itsestä ulkopuolisia merkityksiä, ilman 

omankohtaista kokemusta.  
Koen, koen että niillä asioilla [mielenilmauksilla] on tosi paljon merkitystä ja niillä 
voi tuoda esiin semmosta… tyytymättömyyttä. (H6) 
 

Kuitenkaan vastaavaa aktiivisuutta mielenilmauksiin osallistumisessa ei esiinty-

nyt mitä äänestämisen kohdalla korostui. Ehdolle lähtemisen käsitykset ilmaistiin 

toteamalla, ettei ehdolle lähteminen kiinnosta, joskin ehdolle lähtemisen nähtiin 

tapana vaikuttaa. Aktiivisen osallistumisen keinoiksi esitettiin muun muassa ”puo-

lueeseen liittymistä, ehdolle menemistä tai ehdokkaan avustamista”, mutta näi-

hinkään ei itse koettu kiinnostusta. Opettajuuden ei nähty olevan esteenä ehdolle 

asettumisessa, vaan opettajan katsottiin voivan vapaa-ajallaan osallistua esimer-

kiksi puolueiden toimintaan tai omaan poliittiseen uraan.  
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Puhumalla voi vaikuttaa 

 

Keskustelun kautta vaikuttamisen nähtiin tapahtuvan erityisesti kahdenkeski-

sissä tai pienissä porukoissa tapahtuvissa keskusteluissa, eli haastateltavaa lai-

natakseni ruohonjuuritasolla. Yksi haastateltava kertoi henkilökohtaisen koke-

muksen tilanteesta, jossa hänen ja toisen henkilön käymät keskustelut olivat vai-

kuttaneet tämän ”radikaaliin ajatteluun” siten, että ne olivat muuttuneet ”vähem-

män radikaaleiksi” keskustelun jälkeen. Tästä oli haastateltavalle jäänyt käsitys 

keskustelun olevan yhteiskunnallista ja poliittista vaikuttamista. Ruohonjuurita-

son vaikuttamiseen liittyi myös ajatus, ettei vaikuttamisen tarvitse tapahtua isoilla 

areenoilla ollakseen merkittävää vaan yksittäisten ihmisten elämässä. Toisaalta 

käsityksessä ilmaistiin myös vastakkaisia näkemyksiä keskustelulla vaikuttami-

sesta siten, että kovin eri mieltä asioista olevien kanssa keskustelu on jopa turhaa 

tai sillä ei olisi toivottavaa vaikutusta. Tämän tulkitsin ilmaisusta ”niin miks sä ees 

yrität”.   
[M]ä en usko semmoseen että jos ne [keskustelun] vastapuolet on kaukana toi-
sistaan nii miks sä ees yrität… (H5) 

 

Yhdessä käsityksessä keskustelua korostettiin osana demokraattista yhteiskun-

taa. Näin ollen keskustelun käymiselle annettiin yhteiskunnallinen merkitys. 

 

Opettajana toimiminen on yhteiskunnallista vaikuttamista 

 

Tämän käsitysryhmän käsityksissä korostui opettajana toimiminen ja sen yhteis-

kunnallinen merkitys. Tähän ryhmään liitin myös käsitykset, joilla selitettiin luo-

kanopettajaopiskelijana vaikuttamista. Opettajantyö käsitettiin toisaalta sellaise-

naan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja toisaalta vasta luokkahuoneessa ta-

pahtuvan kansalaiskasvatuksen kautta. Esimerkiksi oppilaiden ehdotuksiin tart-

tumalla tai ilmastolakkoon oppilaiden kanssa osallistumalla, opettaja pystyi vai-

kuttamaan työnsä kautta. Kuitenkaan omia poliittisia mielipiteitä tai poliittista uraa 

ei koulussa nähty voivan tuoda esiin.  

 

Luokanopettajien näkemysten mukaan opettajaksi opiskeleminen on muokannut 

omaa poliittista suhtautumista – – jos mä tarkastelen niinku opettajaidentiteettiä 
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niin kyllä mä uskon että se vaikuttaa moneen poliittiseen näkökantaan. Koulutuk-

sen aikana nähtiin siis muodostuneen jonkinlaisen opettajaidentiteetin, jonka 

koetaan vaikuttavan omiin poliittisiin näkemyksiinkin. Luokanopettajaopiskeli-

jastatuksen ei kuitenkaan koettu rajoittavan yhteiskunnassa toimimista. Tälle toi-

mimiselle ei annettu tarkempaa kuvausta, joten näin parhaaksi olla tulkitsematta 

sitä julkisen osallistumisen käsitteeksi, jossa puolestaan opettaja- ja opettajaopis-

kelijastatuksen nähtiin rajoittavan julkista osallistumista.  Konkreettisesti luokan-

opettajaopiskelijana koettiin voivan vaikuttaa tekemällä yhteiskunnallisesti mer-

kittävä pro gradu -tutkielma. 

 

Tämän käsitysryhmän käsitteessä Opettaja voi osallistua politiikkaan vapaa-ajal-

laan, ilmaistiin ehdolle lähtemisen olevan hyväksyttyä opettajan vapaa-ajan toi-

mintana. Käsitteessä ilmaistiin opettajalla olevan vapaa-aikana mahdollisuus olla 

”oma persoonansa”, eli tulkitsin tämän tarkoittavan sitä, ettei opettajuuden pitäisi 

vaikuttaa tämän mielenkiinnon kohteisiin tai harrastuksiin. Muuhunkin poliittiseen 

toimintaan kuten eduskunnassa työskentelyyn tai jonkin puolueen aktiivijäsenyy-

teen ei nähty olevan estettä, päinvastoin sen arvioitiin tekevän opetuksesta he-

delmällistä.  

 

Julkinen kansalaistoiminta on rajoittunutta  
 

Opettajan julkisen poliittisen kannanoton käsitettiin rajoittuvan opettajan työnku-

van vuoksi. Opettajan koettiin olevan sitoudutettu luokkaan ja työyhteisöön ja tä-

män vuoksi näkymättömänä toimiminen nähtiin opettajalle helpompana tapana. 

Sosiaalisen median käyttöön liittyviä ilmauksia tuotettiin muun muassa kertomalla 

miksi, miten ja mitä sosiaalisen median alustoja käytetään. Käsitteessä Sosiaali-

sen median käyttö on varovaista, ilmaistiin lähinnä sosiaalista mediaa koskevaa 

toimintaa ja selitettiin, miksi sosiaalista mediaa vältellään yhteiskunnallisen vai-

kuttamisen kanavana. Syitä tälle oli muun muassa se, että sosiaalista mediaa ei 

koeta omaksi, siihen suhtaudutaan pidättyväisesti ja se koetaan vieraana.  

 

Sen, että itse tuottaisi omista ajatuksista muille jaettavan julkaisun, koettiin ole-

van työlästä ja siksi muiden julkaisuihin keskittyminen oli aikaa säästävä tapa 

ottaa kantaa. Yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita seurattiin sosiaalisen median 
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kanavista, mutta niihin ei itse otettu kantaa. Seuraamisen koettiin olevan turvalli-

nen tapa myös välttää poliittisia yhteentörmäyksiä. 

 

Passiivisesti vaikuttaminen   

 

Oman yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan näkeminen passiivisena, oli mie-

lenkiintoinen ja jokseenkin koko tutkimuskysymyksen kannalta ristiriitainen käsi-

tys. Ristiriitaisuus nousi esiin ensinnäkin jo siinä, että oma toiminta koettiin pas-

siiviseksi, vaikka omalle aktiiviselle osallistumiselle oli annettu esimerkkejä, joita 

olen kuvannut aikaisemmissa käsiteryhmissä. Erityisesti äänestämiseen liittyvät 

käsitykset oli ilmaistu osoituksena aktiivisesta toiminnasta, mutta tässä käsit-

teessä äänestämiselle asetettiin passiivinen merkitys: äänestäminen on jollain 

tavalla passiivisempi että ne vaalit tulee minusta riippumatta. Tällä viitattiin siihen, 

että vaikka yksilö antaa äänensä, ei vaalien järjestäminen ole kuitenkaan yksilön 

itsensä käsissä.  

 

Yhden käsityksen mukaan opettajien passiivisuuden syynä oli ammattiliitto OAJ 

ja sen antama esimerkki. Käsityksen mukaan OAJ hyväksyy alan epäkohtia ja 

antaa näin opettajille viestin, ettei asioita voi muuttaa, sillä ”aina on ollut näin”. 

Vaikka oma toiminta nähtiin paikoin passiivisena, käsityksen Passiivisuus voi olla 

vaikuttamista, mukaan esimerkiksi kommentoimatta ja osallistumatta jättäminen 

voi olla itsessään kannanottoa. Näin ollen oman passiivinen osallistuminen käsi-

tettiin jossain määrin myös kannanottona. 
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6 Tulokset  
 
Analyysin viimeisessä, eli neljännessä vaiheessa muodostin tutkimustulosten pe-

rusteella kuvauskategoriat. Kategoriat muodostuivat käsiteryhmiä ja niiden sisäl-

töjä vertailemalla ja luokittelemalla, eli käsitysten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

tarkastelemalla. Martonin ja Boothin (1997) mukaisesti muodostin kuvauskatego-

riat siten, että jokainen kategoria toisi jonkin uuden tavan käsittää tutkittavaa il-

miötä. Kategorioiden tarkoituksena voidaan myös nähdä aineiston tiivistäminen 

mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. (Marton & Booth, 1997, 125.) Kuvaus-

kategorioiden avulla pyrin tekemään tutkimuksessa esiintyneistä käsitysryhmistä 

tulkintoja. Tulkinnasta syntyneet kategoriat toimivat näin ollen empiirisen aineis-

ton ja teorian siltana (Marton, 1988).  

 

6.1 Kuvauskategoriat omille kyvyille 
 
Taulukko 3. Kuvauskategoriat omille kyvyille 
 
Kategoriat  

Tieto ja keskustelu-
taito tuovat päte-
vyyttä  

 
Opettajan roolin tiedostami-
nen auttaa aiheiden käsitte-
lyssä koulussa 

 K
äs

ity
sr

yh
m

ät
 

• Yhteiskunnallinen ja 
poliittinen tieto aut-
taa aiheiden käsitte-
lyssä  

 
• Oma kiinnostus ai-

heita kohtaan luo 
pätevyyden tunnetta 

 
• Keskustelun taito 

helpottaa aiheista 
puhumista 
 

• Opettajankoulutuk-

sen merkitys kykyi-

hin on vähäinen 

• Opettajan tulee tiedostaa 
omat arvot, mielipiteet ja auk-
toriteettiasema opetuksessa  
 
 

• Ulkoapäin tulevat haasteet 
opetustilanteissa 
 
 

• Opetussuunnitelma ja lain-
säädäntö tukevat aiheiden kä-
sittelyä oppitunnilla 
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6.1.1 Tieto ja keskustelutaito tuovat pätevyyttä 
 

Tässä kuvauskategoriassa omien kykyjen taustalla näytti vaikuttavan oma tietä-

minen yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista, oma kiinnostus aiheista kohtaan 

sekä aiheista käytävän keskustelun taito. Pääsääntöisesti kompetenssin muo-

dostaneet käsitykset loivat positiivista kokemusta omista kyvyistään ja aiheiden 

käsittelystä koettiin selviävän. Tässä kuvauskategoriassa esiintyi eniten omaan 

pystyvyyteen viittaavia ilmaisuja ja käsityksiä.  
[S]anotaan että mun pitäis vaikka koulussa käsitellä oppilaiden kanssa, vaikka 
nyt tätä nato juttua, niin mä tiedän, että monilla on se, että ne ei edes tiedä mitä 
se tarkoittaa – –  niin sit mä ajattelin että ehkä käänteisesti se on sitten jollain 
toisella se juttu että ei ole mitään itsellä edes annettavaa siitä… (H1) 

 

Yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden käsittelyn koettiin edellyttävän kysei-

sistä asioista tietämistä ja aiheista kiinnostuneisuutta. Tietoa koettiin saavan niin 

opinnoista kuin itsenäisesti tiedon ääreen hakeutumalla, esimerkiksi uutisia ja 

ajankohtaisohjelmia seuraamalla. Tulokset mukailevat Elon (2009) näkemystä 

siitä, että poliittisella kiinnostuksella olisi yhteys poliittiseen tietämykseen. Sen, 

että aiheista tiedettiin ja oli muodostettu omia mielipiteitä, koettiin auttavan myös 

aiheista keskusteltaessa. Syrjäläinen, Värri, Piattoeva ja Eronen (2006, 47–49) 

havaitsivat tutkimuksessaan samansuuntaista asiantuntijuuden edellytystä opet-

tajaopiskelijoiden kokemana. Kansalaispätevyyden osalta koettu kompetenssi 

yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista loi pätevyyden tunnetta. Aineistossani 

tämä edellytys tulkittiin normin omaisesti siten, että ikäviäkin uutisia on seurattava 

tai niistä ei voi olla kauan pimennossa, vaikka ne tuntuisivat vaikeilta.   
– – pyrkii just käymään niin kuin keskustelua ajankohtaisista asioista ja ottaa sel-
vää ja ei silleen että niinku täysin vaikka eristää itsensä jostain uutisoinnista tai 
muusta vaikka se välillä saattaisi tuntua vaikka jotenkin epämiellyttävältä niinku 
pyrkii olemaan jotenkin ajan tasalla – – (H3) 
 

Näin ollen jokin ulkoinen normi tai edellytys yhteiskunnallisista ja poliittisista asi-

oista tietoisena olemiseen näytti vallitsevan luokanopettajaopiskelijoiden käsityk-

sissä. Opettajan työn nähtiin myös vaativan kansan kynttilänä ajan hermoilla ole-

mista.   
[O]pettajan työ on kuitenkin semmoista niinku omalla tavallaan kansan kyntti-
länä olemista tai semmoista niinku jollain tavalla joka työntää siihen että sun… 
sä et voi olla ihan pimennossa asioista ja joudut oppimaan koko ajan uutta – – 
(H1)  
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Käsitykset siitä, että opettajan tulee seurata yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja 

ollakseen perillä asioista viestii opettajan roolista valppaana kansalaisena. Yh-

teiskunnan muuttuessa, on etenkin yhteiskunnallisessa opetuksessa tärkeää 

opetuksen ajankohtaisuus ja ajan mukana muuttuminen (Löfström ym., 2017, 

54). Niinpä ajatukset siitä, ettei voi olla ihan pimennossa kertonee luokanopetta-

jaopiskelijoiden tietävän mitä maailmalla tapahtuu ja muodostavan jatkuvasti 

uutta tietoa ympäröivän yhteiskunnan ja maailman tapahtumista. 

 

Kyvyn käydä keskustelua koettiin tulosten perusteella olevan yhteydessä kykyyn 

käsitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja. Käsityksissä ilmeni jonkin verran 

eroja sen suhteen millaista keskustelua pidettiin mielekkäänä. Kiistelevää tai de-

batoivaa keskustelua ei yksimielisesti suosittu vaan toisaalta tunnustettiin saman-

mielisten kanssa keskustelun olevan helpompaa. Käsitys peilannee, hieman kär-

jistäen, suomalaista konsensushakuisuutta poliittisten aiheiden käsittelyssä (ks. 

Boxberg & Heikka, 2009). Tässä kategoriassa keskustelukyvyn nähtiin helpotta-

van aiheiden käsittelyä myös luokkahuoneessa.  
[Kyllähän mä voin] käydä keskustelua koska vaikka ei ehkä itse niin paljon… 
muuta kuin sitten koulutuksen kautta on tuottanut tekstiä mutta ei niin kun tuota… 
mä vähän koen somen vieraalta tai jotenkin että mä en niinku itse sitten esimer-
kiksi siellä kirjoittelee jotain mielipiteitä välttämättä mutta koko ajan kuitenkin poh-
din niitä niin sitten sitä kautta mä mietin että on kompetenssia myös tuoda sitä 
siihen opetukseen ja käydä oppilaittenkin kanssa semmosta keskustelua – –  
(H5) 

 
Suutarinen (2006) on esittänyt yhdeksi koulun haasteeksi sen, ettei siellä uskal-

leta käydä yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä käsitteleviä keskusteluita. 

Tässä tutkimuksessa toisaalta keskustelun taito käsitti myös onnistumisen koke-

muksia opetustilanteissa, jossa oli uskallettu käsitellä poliittista konfliktia. 
Mä oon hyvin osannu niinku herättää oppilaiden ajatuksia ilman että mä oon an-
tanut niille mitään semmosia valmiita vastauksia – – (H6)  
 

Omiin kykyihin näytti siis vaikuttavan onnistunut opetuskeskustelu. Kokemus ja 

ennen kaikkea kiinnostus keskustelevaa opetusta kohtaan, on positiivinen huo-

mio tässä tutkimuksessa. Oppilaita osallistavan ja keskustelevan opetuksen on 

todettu olevan yksi keino parantaa demokratiakasvatusta. Käytännössä opiske-

luilmapiirin muuttaminen demokraattisemmaksi vaatii sekä opettajalta että koulun 

kulttuuriltakin irtautumista totutuista tavoista. (Tammi, 2013.) Tämän tutkimuksen 
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tulokset näyttäisivät tulevien luokanopettajien opetuskäsitysten olevan delibera-

tiivisia, eli osallistavia ja keskustelevia (vrt. Kristiansson, 2022). 

 

Opettajankoulutukseen, omien kykyjen selittäjänä, suhtauduttiin kriittisesti. Luo-

kanopettajankoulutus ja sen kritiikki, oli täysin aineistolähtöinen, eli haastatteli-

jana en johdatellut keskustelua siihen suuntaan. Myös muissa tutkimuksissa on 

noussut samansuuntaista kritiikkiä. Opettajankoulutusta on kritisoitu muun mu-

assa opiskelijoiden omaa ajattelua passivoittavaksi ja koulutuspoliittisten muu-

tosten nähdään kohdistuvan toimintaan ja käytännön työhön yksilön ajatusmal-

lien kyseenalaistamisen sijaan (Esim. Kallas, Nikkola & Räihä, 2006; Syrjäläinen, 

Eronen& Värri, 2006b; Fornaciari & Männistö, 2015.). Lestinen ja Korhonen 

(2011, 466) ovat jo 21 vuotta sitten ovat todenneet yliopisto-opiskelussa opiske-

lijoiden osallistamisen olevan keskeinen kehityskohde. Kuitenkaan vielä vuonna 

2022 tämän tutkimuksen käsityksissä ei näy viitteitä yliopistopedagogiikan anta-

van opiskelijoille juurikaan keinoja rakentaa opettajuuttaan demokraattisen kou-

lukulttuurin mukaiseksi.  
[O]pettajankoulutus ei ota kantaa näihin asioihin et sitä ei jotenkin siellä jo aloteta 
sitä keskustelua niin sitä ääntä on vaikee löytää – – (H5) 
 
– – ehkä mitä niinku itse on huomannut noissa opeopinnoista niin nehän ei kä-
sittele poliittisuutta ja sitten sitä niinkun valtaa ja auktoriteettia – – (H2) 
 

Opettajankoulutuksen nähtiin tässä tutkimuksessa arvottavan tietynlaisia poliitti-

sia arvoja sen sijaan, että opetuksessa pohdittaisiin kriittisesti yhteiskuntaa ja 

siellä esiintyviä valtarakenteita. Jotain kertoo myös se, että yhteiskunnallisista 

asioista kiinnostuneet opiskelijat näkivät sivuaineopintojensa kautta saavan sel-

laista yhteiskunnallista tietoa ja kompetenssia, jota kasvatustieteen pääaineopin-

not eivät tarjoa. On huomattava, että tällöin suuri osa valmistuvista luokanopet-

tajista jää vaille näitä tietoja ja taitoja, mitä yhteiskuntaopin ainepätevyyden saa-

neet puolestaan ovat saaneet toisesta tiedekunnasta.  

 
 
6.1.2 Opettajan roolin tiedostaminen auttaa aiheiden käsittelyssä koulussa 
 

Tässä kategoriassa tietoisuuden omista poliittisista mielipiteistä koettiin vaikutta-

van omiin kykyihin käsitellä aiheita oppilaiden kanssa. Omien mielipiteiden ja ar-
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vojen tiedostamisen koettiin tärkeäksi muun muassa siksi, että käsitysten mu-

kaan opettajalta oletettiin yhä tietoisena auktoriteettina esiintymistä ja siksi pelät-

tiin omien poliittisten näkemysten näkyvän liikaa opetuksessa. Käsityksessä oli 

havaittavissa pelkoa indoktrinaatiosta, eli aatteellisesta vaikuttamisesta, jossa 

opettaja siirtää omia poliittisia mielipiteitään oppilaisiin (Journell, 2016) Tosin 

omien aatteiden esiintuomisen nähtiin olevan myös tiedostamatonta toimintaa, 

jota tapahtuu väistämättä. Samalla kuitenkin koettiin, että omat mielipiteet ai-

heista tuovat käsittelyynkin jotain annettavaa. Kategorian käsityksissä korostui 

kriittisyys niin opettajan auktoriteetin kuin tiedon jakamisen ja omien ideologisten 

ajatustenkin suhteen. 
[M]ä en voi erottaa itseäni siitä niin mä myöskin tulen välittämään tiettyjä asioita 
mistä mä olen kiinnostunut tai mun arvoja, lähtökohtia ja tulokulmia nii tottakai 
ne niinku vaikuttavat… (H5) 
 
– – et se opettaja ei niinku johdattele liikaa ajattelemaan niinkun hän vaan et se 
tarjois niitä niin kuin eri näkemyksiä ja et ne lapset vois niin kuin itse muodostaa 
sitten jossain kohtaa oman poliittisen kantansa. (H6) 

 

Tämän kuvauskategorian kautta luokanopettajaopiskelijoita huoletti omien poliit-

tisten näkemysten ja arvojen näkyvän opetuksessa liikaa ja näin aiheuttavan kit-

kaa ulkoa tuleville odotuksille.  
H: Mikä sen [opetustilanteen] pilaisi? Tai mikä tekisi siitä jotenkin ei-onnistu-
neen?  
H6: no varmaan ne mun omat arvot jotka sit luultavasti näkyis vähän liikaa – –  

 
– – Mä ehkä koen sen jotenkin… ne ulkoiset paineet ehkä siinä vaikeimpana sen 
sijaan että mä ajattelisin vaikka että siitä asiasta ei voisi keskustella lasten 
kanssa, mikä se nyt ikinä olisikaan. (H1) 
 
 

Ulkoisina paineina käsitettiin muun muassa oppilaiden kotoa tulevat arvoristiriidat 

ja odotukset opetusta kohtaan. Kotoa tulevien paineiden ei kuitenkaan katsottu 

voivan vaikuttavan opetuksen sisältöön, mutta epävarmuutta omaan toimintaan 

se saattoi aiheuttaa. Tuloksissa oli huomattavissa Biestan (2013) näkemysten 

mukaisia riskejä opetukselle, sillä opetus ei ole vuorovaikutusta robottien kanssa 

vaan elävien, itse ajattelevien ihmisten kanssa. Riskinä tässä tutkimuksessa näh-

tiin indoktrinaatio, eli liiallinen vaikuttaminen oppilaiden mielipiteisiin, mikä ilmensi 

opettajien tiedollisen varmuuden kääntyneen huoleen tiedon ilmaisemisesta op-

pilaille (ikäkaudelle) sopivalla tavalla.   



 

 50 

 

Omaan auktoriteettiasemaan opettajan roolissa ollessa suhtauduttiin myöntä-

mällä sen olemassaolo ja pyrkimällä hälventämään omaa valtaa opetustilan-

teissa. 
[M]ä oon kokenu et mä ehkä neutralisoin sitä asiaa just sillä et mä selvitän asi-
oita niiden oppilaiden kanssa yhdessä enkä oo sillee ”ei tuo asia mene noin, se 
menee näin” vaan nimenomaan lähetään yhessä selvittämään tarkemmin että 
miten se sitten toimiikaan että se ei oo sellasta te olette väärässä minä olen oi-
keessa, vaan et selvitetään miten nää asiat menee. (H6) 
 

Tulkitsin opetussuunnitelmalla omien kykyjen perustelemisen siten, että opetuk-

sen voi ikään kuin ulkoistaa omista arvoista johonkin yleisesti hyväksyttyyn ja 

näin välttää mahdollisia arvoristiriitoja. Pehmeät arvot, kuten opetussuunnitelman 

arvoperustallakin korostetut tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esiintyivät luokanopet-

tajaopiskelijoiden näkemyksissä. Niiden nähtiin olevan toisaalta omien kykyjen 

taustalla tukemassa opetuksen lainmukaisuutta ja toisaalta niihin tuli kohdistaa 

myös kriittistä tarkastelua.  
[M]ä oon jo valmiiksi sitoutunut opettajana siihen esimerkiksi, että mikä opetus-
suunnitelman arvopohja on että jos siellä on vaikka tasa-arvoinen tämmöinen 
ajatus tai yhdenvertaisuus oppilaiden kesken niin kun minä sitoudun siihen niin 
mä sitoudun mun mielestä sillä jo pois vaikka jostain öö sanotaan vaikka et mä 
olisi vaikka joku rasisti jollain tavalla tai jotain tasa-arvon vastaista, niin en mä 
voi niin kuin niitä… ajattelin jotenkin niin kun koululaitoksen kautta sitoudun jo 
tiettyyn arvopohjaan – – (H5) 
 

Opetussuunnitelman arvopohjan nähtiin rajaavan tietynlaista poliittisia näkemyk-

siä kouluun kuulumattomiksi. Sellaiset omat henkilökohtaiset näkemykset ja po-

liittiset mielipiteet, jotka voitiin liittää opetussuunnitelman arvopohjaan, nähtiin 

opettajalle hyväksytyiksi opetustilanteissa.   

 

Opetuksen toteutuksessa tuli luokanopettajaopiskelijoiden näkemysten mukaan 

käyttää myös omaa rationaalista harkintaa sokeasti opetussuunnitelman mukai-

lemisen sijaan. Opettajankoulutuksessa on pyritty tuomaan opetussuunnitelma-

tutkimuksen kautta kriittisempää näkökulmaa opetussuunnitelmaa kohtaan 

(esim. Hakala, ym. 2017). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella opetussuun-

nitelmiin kohdistettiin myös kritiikkiä, ja opetussuunnitelman todettiin olevan syn-

tynyt poliittisen lobbauksen tuloksena. Myöskään kaikkiin yhteiskunnassa tapah-

tuviin ilmiöihin opetussuunnitelman ei koettu antavan välineitä opetuksen toteut-

tamiseen.  
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Mun mielestä jos on tämmönen dokumentti joka on siis luotu… ylipäätänsä täm-
möinen eri lobbausryhmien ja eri eturyhmien… heidän toimestaan on luotu do-
kumentti, joka ottaa kantaa sitten niinku poliittisesti ja historiallisesti ja ylipää-
tänsä niinku siitä et mitä on tasa-arvo, se ilmentää sitä et mikä on sen hetken se 
niinku juttu… on pakko voida kritisoida, koska voi olla että se ei vielä sit ihan 
palvele kaikkia tai se ei ota kaikkia huomioon. (H5) 

 

Opetussuunnitelmaan kohdistettiin siis myös ideologista kriittisyyttä, joskaan suo-

ranaisesti sitä ei eritelty vaan käsitys tuotettiin hyvin yleisellä tasolla.  

 

 

6.2 Kuvauskategoriat omalle vaikuttamiselle 
 

Toisen tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset käsitykset muodostivat kolme 

kuvauskategoriaa, jotka olen eritellyt taulukossa 4.  Aineistossa ilmeni kolmenlai-

sia käsityksiä omalle osallistumiselle: omalla toiminnalla voi vaikuttaa, opettajan 

työllä voi vaikuttaa ja vaikuttamisen ei tarvitse olla julkista. Yhteistä kaikille näke-

myksille oli niiden käsittämisen osallistumisen vaikuttamisen kautta. Näin ollen 

yhteiskunnalliseksi ja poliittiseksi osallistumiseksi nähtiin toiminta, jolla oli vaiku-

tusta kansalaisiin ja sen kautta yhteiskuntaan ja poliittisiin päätöksiin. 

 
Taulukko 4. Kuvauskategoriat omalle yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle 
 

 
Kategoria 

 
Omalla toiminnalla 
voi vaikuttaa 

 
Opettajan työllä 
voi vaikuttaa 

 
Sivusta seuraaminen 
on turvallinen tapa vai-
kuttaa  

 
  K

äs
ity

sr
yh

m
ät

 

• Poliittisella  

vaikuttami-

nen 

• Puhumalla 

vaikuttami-

nen 

• Opettajana 

vaikuttami-

nen  

• Julkisen toimin-

nan välttäminen  

• Passiivinen kan-

salaiskuva 
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6.2.1 Omalla toiminnalla voi vaikuttaa 
 

Tässä kategoriassa tulkitsin vaikuttamisen olevan oman henkilökohtaisen toimin-

nan kautta saavutettavissa. Tällaisia toimintoja olivat äänestäminen, mielenil-

mauksiin osallistuminen, keskusteluiden käyminen lähipiirin kanssa ja yhteyden-

otto poliitikkoihin. Äänestämisellä koettiin yksimielisesti voivan vaikuttaa ja siinä 

oltiin aktiivisia. Äänestämisen korostuminen itse toimimisen kautta esiintyi muun 

muassa vertaamalla toimintaa boikottiin, missä puolestaan yksin ei nähty voivan 

saada aikaan tuloksia.  
– – mutta kyllä niinku enemmän uskon että sillä äänestämällä mä saan enem-
män tuloksia aikaan kun se että mä yksin teen jotain boikottia – – (H3) 

 

Äänestäminen on todettu konkreettiseksi tavaksi vaikuttaa, sillä siinä yksilö pää-

see itse määrittelemään tekonsa ja sen mahdollisen vaikutuksen. On myös huo-

mattava tutkimuskohteeni sosioekonominen asema, sillä kesimääräisesti korke-

asti koulutetut ovat aktiivisia äänestämään. (Lahtinen, 2019.) Mielenilmauksiin ei 

osallistuttu yhtä aktiivisesti kuin äänestämiseen, mutta sillä nähtiin silti olevan 

merkitystä oman tyytymättömyyden esiin tuomiseen. Keskustelemisen nähtiin 

sekä itseä avartavaksi että muiden mielipiteisiin vaikuttavana toimintana. Tällä 

tavoin vaikuttamisen koettiin olevan aktiivista ”ruohonjuuritason” vaikuttamista ja 

sillä oli koettu saavan aikaan muutosta yksilön elämässä.  
Esimerkiksi mulla oli semmoinen, tai on edelleen mut nyt ei oo nähty koronan 
takia pitkän aikaa, mutta semmoinen ystävä lukioiässä ja tota se alko radikalisoi-
tumaan. Sitä alkoi yhtäkkiä kiinnostaa aika paljon tämmöinen niinku oikeisto 
kautta äärioikeisto retoriikka ja tuota… se oli semmoinen asia, että sitten me kes-
kusteltiin siitä aika paljon koska se ei ollut semmoinen niinku kanta mitä mä jaoin. 
Ja hän tiesi sen siis me…hän oli kova keskustelee myös, niin me keskusteltiin 
siitä asiasta ja sitten siitä ehkä joku vuosi tai 2 eteenpäin hän sanoi sitä että tää 
vaihe oli vähän niinku mennyt häneltä ohi ja hän oli jotenkin irrottautunut siitä, 
että hän oli ollut niin paha olo silloin että hän oli sen takia jotenkin uppoutunut 
siihen ja sanoi, että sillä meidän… että me keskusteltiin, tai mä keskustelin hänen 
kanssaan siitä aiheesta, niin oli niinku merkittävä vaikutus siihen että hän… tai 
lainausmerkeissä ”tää radikalisaatio päätty” ja hänellä jotenkin palasi tolkku pää-
hän. Tai tää oli niinku se hänen, miten hän jotenkin ilmaisi sen. (H1) 
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Yllä oleva aineistokatkelma osoittaa, miten keskustelua käymällä haastateltavani 

oli vaikuttanut toisen ihmisen poliittisiin mielipiteisiin. Tällä tapahtumalla hän pe-

rusteli oman näkemyksensä siitä, että yksittäisen ihmisen elämässä vaikuttami-

sella voi olla poliittisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.  

 

Mielenilmaukset nousivat myös tavaksi päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ja 

poliittisiin asioihin. Mielenilmausten merkitys vaikuttamisessa oli yksimielinen, 

joskaan kaikki eivät kuitenkaan kokeneet sitä omakseen. Puoluepoliittista toimin-

taa tai ehdokkaaksi lähtemistä ei kukaan kokenut itselle mieluisaksi tavaksi vai-

kuttaa – opettajastatuksella tai ilmankaan. Käsityksissä korostui, että luokanopet-

tajaopiskelijat kokivat voivansa vaikuttaa suoran poliittisen osallistumisen kautta.  

Osallistumisprofiililtaan luokanopettajaopiskelijoiden voidaan siis sanoa edusta-

van traditionaalisia osallistujia, jotka osallistuvat perinteisin keinoin (ks. Bengts-

son & Grönlund, 2005).  

 

6.2.2 Opettajan työllä voi vaikuttaa 

 

Opettajan työ itsessään nähtiin yhteiskunnallisesti merkittävänä ja opettajana toi-

misen nähtiin olevan myös keino vaikuttaa yhteiskunnassa. Luokanopettajaopis-

kelijan asemassa koettiin voivan vaikuttaa tekemällä yhteiskunnallisesti merkit-

tävä pro gradu -tutkielma. Fornaciari & Männistö (2017) ovat nimenneet omassa 

tutkimuksessaan vastaavan tavan nähdä opettajuus osana yhteiskuntaa dialogi-

suudeksi. Tässä dialogisessa näkemyksessä opettajana nähdään pääsevän vai-

kuttamaan oppilaiden ajattelun aktivoimiseen sekä erilaisten yhteiskunnallisten 

ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun. Näin ollen opettajaksi opiskelemisen koettiin 

vaikuttavan subjektiiviseen kansalaispätevyyteen vahvistaen omaa kokemusta 

kyvyistään vaikuttaa yhteiskunnassa opetuksen kautta.  
Ja sitte et miksi olen ajautunut tälle opetusalalle on syy et mä uskon että se on 
paikka vaikuttaa ja se on semmonen… minkä kautta pystyy niitä omia ajatuksia 
avaamaan ja käydä niinku sen opetuksen kautta. (H5) 

 

Vaikka opettaja nähtiin vaikuttajana, ei omaa poliittista suuntautuneisuutta koettu 

luontevaksi tuoda esiin opetustilanteissa esimerkiksi kertomalla mitä puoluetta 

äänestää: sillä ei koettu olevan mitään hyötyä ja se koettiin vääränä.  
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Ehkä lasten kanssa se tuntuu jotenkin vaikealta… mä en tiedä mikä se luonteva 
jotenkin tilanne olisi että mä yhtäkkiä vaan kerron vaikka että hei että mä äänes-
tän vaikka kokoomusta ja tässä… mikä se olisi jotenkin se konteksti että missä 
mä toisin sen ilmi että se ei näy… en mä ehkä sitten…en voi suoraan tuoda ilmi. 
(H1) 

 

Journell (2011) on havainnut samankaltaisia huomioita opettajien suhtautumi-

sessa omien poliittisten mielipiteiden jakamiseen. Omista poliittisista mielipiteistä 

vaikenemisen on opettajien mielestä se, mihin tulisikin pyrkiä, sillä siten oppilaille 

voitaisiin taata turvallinen oppimisympäristö. (Journell, 2011.) Tähän viitattiin 

myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Opettajan poliittisella suuntautuneisuudella 

todettiin nimittäin olevan rajansa, eli esimerkiksi maahanmuuttokriittisiä poliittisia 

mielipiteitä ei nähty sopivaksi esittää. Toisaalta todettiin, että opettajan omat nä-

kemykset saattavat näkyä tämän toiminnassa ja tavoissa huomaamattakin. Opet-

tajan osallistumisen politiikkaan nähtiin olevan aihe, johon ulkopuolelta tuli ole-

tuksia. Käsityksissä nousi esiin opettajakunnalta odotettu poliittinen passiivisuus 

ja mikäli opettaja oli mukana politiikassa, odotettiin häneltä tietynlaista suuntau-

tumista poliittisten aiheiden parissa.  
– – mutta opettajalta ei ehkä oleteta että se vapaa-ajallaan intohimoisesti tekee 
politiikkaa. (H1) 
 
– –  jos se opettaja tekee jotain tämmöistä vaikka jotain sosiaalipolitiikkaan liitty-
vää… se ajaa vaikka koulujen asemaa jossain valtuustossa niin sehän nähdään 
ehkä hienona asiana. (H1) 

 

Haastateltavat itse korostuvat kuitenkin, että heidän mielestään opettajan yhteis-

kunnallisen aseman ei nähty haittaavan puoluepolitiikkaan aktiivista osallistu-

mista tai ehdolle asettumista. Esimerkiksi vaalitoiminnan nähtiin kuuluvan opet-

tajan vapaa-aikaan, ja olevan näin ollen tämän henkilökohtainen asia. Opettajan 

poliittisille agendoille koettiin kuitenkin asetettavan ulkopuolisia odotuksia, kuten 

että opettaja ajaisi koulujen asemaa.  (ks. Räisänen, 2014; Rantala, 2010.)  

 

6.2.3 Sivusta seuraaminen on turvallinen tapa vaikuttaa  
 

Sivusta seuraamisen kuvauskategoriassa oma osallistuminen arvioitiin passii-

viseksi. Mielenkiintoista oli se, että passiiviseksi osallistumiseksi joltain osin kä-

sitettiin myös äänestäminen siten, että itse vaalit tapahtuvat äänestäjästä itses-
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tään riippumatta. Tämä ei kuitenkaan poissulkenut sitä, että äänestämisellä ko-

ettiin saavan aikaan muutosta, kuten Omalla toiminnalla vaikuttamisen kuvaus-

kategoriassa esitin. Tuotteiden tai ilmiöiden boikotoinnilla ei nähty yksin olevan 

vaikutusta. Sen sijaan boikotin nähtiin vaikuttavan pitkällä aikavälillä vain, jos se 

saa osakseen riittävän monta osallistujaa. 
[M]ut sit taas joskus se tuntuu siltä että onko sillä kuitenkaan, että kun on yksilö, 
että onko se et jos mä teen jonkun päätöksen niin oikeasti vaikuttaako se niinku 
mihinkään… siis toki varmasti silleen jos mahdollisimman moni yksilö tekee hyviä 
ratkaisuja nii sitten uskon että toki ne niinku tuo jotain hyvää varmasti ja silleen, 
että jos vaikka pohtii omaa kulutusta… jos otetaan vaikka esimerkkinä vaikka 
pikamuoti, niin jos niinku mahdollisimman moni jättää sitä ostamatta niin varmasti 
se jollain tavalla alkaa vaikuttaa siihen joskus… (H3) 
 

Harrinvirran (2019) esittämät uuden politiikan osallistumistavat, kuten kulutusva-

linnoin vaikuttaminen ja boikotointi, eivät tämän tutkimuksen valossa esiintyneet 

kansalaispätevyyden rakentajana, vaan niiden vaikuttavuutta kyseenalaistettiin. 

Sosiaalinen media sen sijaan nähtiin vaikuttamisalustana, jossa seurattiin mui-

den julkaisuja ja kannanottoja. Siellä ei kuitenkaan itse haluttu olla näkyvillä vaan 

joko seurattiin etäältä muiden keskustelua tai toisinaan jaettiin muiden tuottamaa 

sisältöä omalle sosiaalisen median kanavalle. Tuloksissa on yhteneväisyyttä vuo-

den 2013 nuorisobarometrin tulosten kanssa, jossa niin ikään korostui vaikutta-

mistapoina äänestäminen. Sosiaalisen median kautta osallistumista ei sen sijaan 

koettu merkittävänä. (Myllyniemi, 2014, 26.) Vaikka sosiaalisen median alustat ja 

yleinen kulttuurikin on muuttunut kyseisen nuorisobarometrin jälkeen, ei luokan-

opettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan sosiaalisessa mediassa vaikuttamista 

nähdä omaksi. Yhdeksi syyksi voidaan nähdä yhä vallitsevan pidättyväisyyden 

yhteiskunnallisten ja poliittisten aiheiden käsittelyssä (Fornaciari & Männistö, 

2015; Rantala, 2010; Suutarinen, 2006), sillä luokanopettajaopiskelijoiden käsi-

tyksissä nousi esiin julkisen poliittisen toiminnan välttäminen.  
[J]os mä olisin opettaja ja mä olisin vaikka Twitterissä tosi aktiivinen että mä jat-
kuvasti ottaisin siellä osaa johonkin tämmöisiin tosi kiivaisiin Twitter -henkisiin 
keskusteluihin, niin kyllä mä varmaan sitten miettisin vähän tarkemmin sitä vaikka 
että oppilaat löytää mutta googlettamalla mun nimellä ja sitten jos ne lukee sieltä 
mun poliittisia mielipiteitä niin se saattais olla vähän kiusallistaki… (H1) 

 

Sosiaalisessa mediassa vältettiin julkisia kannanottoja myös siksi, ettei niitä voi-

tasi käyttää myöhemmin henkilöä itseään vastaan. Tämä näkemys korostui eri-

tyisesti kannanoton ja opettajana toimimisen yhteydessä. Luokanopettajaksi 
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opiskelun aikana sosiaalisen median käyttöä oli myös vähennetty sen julkisuuden 

vuoksi, kuten seuraavassa katkelmassa haastateltava (H3) esittää. 
H: Koetko sä et jotenkin sun oma status opettajaopiskelijana jotenkin on vaikut-
tanut siihen miten sä vaikka osallistut yhteiskunnassa tai otat kantaa? 
H3: No ehkä jollain tavalla, välillä ehkä mietin sitä että koska siinä tulee olemaan 
iso vastuu niin mä oon esimerkiksi huomannu vaikka et mä siis… mä oon lopet-
tanut opintojen aikana niinku vaikka itse päivittämästä somee ihan kokonaan, 
että mulle on tullut joku outo semmonen et mua ehkä vähän jännittää että jos mä 
ottaisin vaikka tosi näkyvästi kantaa… 
 

Poliittisia kannanottojen välttäminen, jottei niitä voitaisi käyttää häntä itseään vas-

taan, kertoo opettajilta ehkä yhä odotettavan maltillista poliittista osallistumista 

(Rantala, 2010; Syrjäläinen, ym. 2006b). Sen sijaan muiden käyttäjien julkaise-

mia kannanottoja saatettiin kommentoida tai jakaa eteenpäin ja se koettiin ”hel-

pommaksi”.  
Mä koen itse niinku helpommaksi jakaa niinku esimerkiksi vaikka instagramissa 
niin muiden tavallaan poliittisia tai jotain vakaumusta edustavia näkemyksiä 
eteenpäin ja sitten laittaa siihen vaikka jonkun oman oman pienen kommentin tai 
tai jopa jakaa se ihan sellaisenaan tavallaan näkyvyyden vuoksi hänelle koska 
se on mun mielestä ollut hyvä juttu ja mä yhdyn  siihen kantaan niin sen mä koen 
tavallaan helpommaksi kuin sen että itse tavallaan kirjoittaisin jonkun jutun ja sit-
ten jakaisin sen vaikka instagramissa tai facebookissa… (H2) 

 

Ajankäytöllä omaa passiivista osallistumista on selitetty myös Syrjäläisen ja 

kumppaneiden (2006) tutkimuksessa, jossa opettajaopiskelijat kokivat aktiivisen 

osallistumisen aikaa vieväksi toiminnaksi. Tämän tutkimuksen tulosten valossa 

vastaavaa opiskelua hidastavaa käsitystä ei kuitenkaan ilmennyt. Kukaan haas-

tateltavista ei myöskään tuonut esiin mahdollista aktiivisuutta esimerkiksi ainejär-

jestön toiminnassa tai muuten yliopiston toimintaan vaikuttamisesta. Tulokset an-

tavatkin viitteitä luokanopettajaopiskelijoiden kansalaiskuvan olevan ristiriitainen: 

toisaalta opiskelijat kokivat olevansa aktiivisia kansalaisia, sillä he äänestivät tun-

nollisesti ja keskustelivat mielellään yhteiskunnallisista ja poliittisista aiheista.   
[E]n kyllä koe olevani kuitenkaan aktiivinen niinku sitten sellaisessa mittakaa-
vassa mitä on kuitenkin myös niinku paljon, en edelleen niinku et en esimerkiksi 
osallistu mielenilmauksiin tai tällaiseen että kyllä siinä on kuitenkin mulla vielä 
semmonen niinku pieni kynnys. Että en tavallaan sitten kuitenkaan koe niinku sitä 
aktiivisuutta ihan niinku sillä asteella… (H2) 

 

Toisaalta luokanopettajaopiskelijat mielsivät kuitenkin olevansa monilta osin pas-

siivisia ja välttävänsä erityisesi julkista poliittisten mielipiteiden ilmaisua tai puo-

luepolitiikkaan osallistumista.   
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[M]ä jotenkin ajattelen että mä voisin olla vielä aktiivisempi vaikka… niin kun mä 
en oikein tiedä miten mä voisin koska mä kuitenkin just niin kuin äänestän aina 
mikä ei ole kuitenkaan selkeästi enää itsestäänselvyys vaan myös perillä että 
mitä tapahtuu niinku päivän politiikassa. (H3) 

 

Se, että aktiivinen kansalaisuus käsitettiin äänestämisen ja asioista perillä olemi-

sen kautta kertoisi tämän tutkimuksen tulosten valossa luokanopettajaopiskelijoi-

den kansalaispätevyyden olevan varsin hyvällä tasolla. Kuitenkin heidän itsensä 

kokemuksen mukaan he voisivat olla aktiivisempia, mutta eivät tienneet miten. 

Kyseessä voi toki olla käsitteellinen harha, eli aktiivisen yhteiskunnallisen ja po-

liittisen osallistumisen tavat eivät ole tutkittavalle itselleen selkeitä.  

 

Tulokset asettavat passiivisuuden käsitteen tarkasteluun, sillä poliittiseksi osallis-

tumiseksi voidaan nähdä myös tietoisesti ulos jättäytyminen (Journell, 2006).  

Tutkimuksessa Opettajaopiskelijoiden kertomaa, yhden näkemyksen mukaan 

vaikeneminenkin on vaikuttamista. Tämän tutkimuksen tuloksissa oli vastaavaa 

passiivisuudella vaikuttamisen sanomaa: sekin on jo niinku kuitenkin poliittista 

jollain tavalla jos jättää vaikka kommentoimatta jotain tai ei jotenkin osallistu niin 

kyllähän sekin on tietynlainen kannanotto ja voi olla aika voimakaskin – –. 

 

Syrjäläinen, Värri, Piattoeva ja Eronen (2006) esittelevät omassa tutkimukses-

saan Heli Soukan (2003) pro gradu -tutkielman tuloksia, joiden mukaan: ” opet-

tajaksi opiskelevien käsityksen mukaan poliittinen osallistuminen ei edellytä yh-

teiskunnallista toimintaa vaan tiedostamista ja asioilla perillä olemista, mikä tulki-

taan jo sinällään osallistumiseksi”. Jossain määrin tämänkin tutkimuksen tulokset 

voisivat myötäillä samaa näkemystä: omaa yhteiskunnallista aktiivisuutta selitet-

tiin ” asioista perillä olemisella”.  
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6.3 Yhteenveto 
 

Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä luokanopettajien kansalaiskuvan 

olevan ristiriitainen. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan he ovat pe-

rillä yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista, mikä sai kansalaispätevyyden näyt-

täytymään vahvalta.  Vaikuttamisen kohdalla esiintyi toisaalta vahvaa kansalais-

pätevyyttä, kun omalla äänestyskäyttäytymisellä ja keskusteluilla koettiin voivan 

vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin. Myös opettajana toimimisen kä-

sityksissä työn itsessään nähtiin olevan aktiivista yhteiskunnallista toimintaa, jolla 

koetiin voivan vaikuttaa myös poliittisesti, esimerkiksi ilmastolakkoon osallistu-

malla ja itse tärkeäksi kokemien asioiden esille nostamisen kautta. Sen sijaan 

julkinen poliittinen toiminta tai kannanotto koettiin käsityksissä vieraana ja sitä 

kartettiin. Opettajuuden antama asema asetti jossain määri siis esteitä julkiselle 

yhteiskunnalliselle ja poliittiselle osallistumiselle (ks. Rantala, 2010). Omalla toi-

minnalla ei myöskään nähty voivan vaikuttaa yksistään, vaan jotta toiminnalla 

olisi vaikutusta, tulisi siihen osallistua useampia toimijoita.  

 

Poliittinen osallistuminen perinteisin keinoin näyttää tämänkin tutkimuksen perus-

teella pitävän pintansa. Äänestäminen koettiin tärkeäksi tavaksi päästä vaikutta-

maan yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin. Kirkollisvaaleissa äänestäminen 

nähtiin yhtenä syynä, miksi kirkkoon haluttiin kuulua: nuorena ihmisenä haluttiin 

päästä vaikuttamaan kirkon toimintaan. Kaikki vastaajat ilmoittivat äänestämisen 

olevan heidän keinonsa osallistua politiikkaan ja siten vaikuttaa yhteiskunnassa. 

Aktiivinen äänestäminen vaaleissa ei kuitenkaan näkynyt kiinnostuksessa puo-

lue- ja vaalitoimintaan. Hieman ristiriitaisesti äänestäminen koettiin myös passii-

viseksi toiminnaksi, joka ei vaadi itseltä paljoakaan, sillä vaalien toteutumisen ei 

nähty olevan yksilön omasta toiminnasta riippuvaista. 

 

Kasvisruokapäivän kannattamisen todettiin koulun kontekstissa myös opettajalle 

olevan hyväksyttyä, mutta esimerkiksi kulutustuotteiden boikotoinnilla ei koettu 

olevan merkitystä. Poliittista osallistumista mittaavia kansainvälisiä tutkimuksia 
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on kritisoitu niiden olettaen poliittisen osallistumisen olevan ainoastaan perin-

teistä, institutionaalista osallistumista (esim. Eränpalo, 2009). Tämä tutkimus 

osoittaa luokanopettajien kuitenkin arvottavan juuri tätä perinteiseksi leimattua 

tapaa osallistua, äänestämistä, mutta puolueisiin liittymisen tai vaaleihin ehdolle 

lähtemisen sen sijaan koettiin vieraaksi (Korventausta, ym. 2021). Opettajan po-

liittiselle toiminnalle oltiin tulosten mukaan myötämielisiä, joskin toiminnan täytyy 

olla lainsäädännön ja opetussuunnitelman puitteissa tapahtuvaa ja välttää julkista 

kohua. Tämän lisäksi opettajien tulee tulosten perusteella olla tietoinen omien 

poliittisten aatteiden esiintymisestä opetuksessa. Syrjäläisen, Värrin, Piattoevan 

ja Erosen (2006) tutkimuksen mukaisesti luokanopettajaopiskelijat näkivät aktii-

visen osallistumisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen omaa opettajuutta tuke-

vana toimintana. Opettajuuden nähtiin myös edellyttävän yhteiskunnallista aktii-

visuutta.   

 

Opettajankoulutuksen tulisi tarjota opettajiksi opiskeleville kasvatustraditioiden 

tuntemuksen lisäksi koulutuspoliittista ymmärrystä sekä sisältöjä, jotka auttavat 

vaikuttamaan yhteiskunnan, talouden, kulttuurin ja työelämän ilmiöihin (Värri, 

2002; Mikkola, 2006). Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat luokanopettajaopis-

kelijoiden kohdistavan kriittistä tarkastelua koulutuspolitiikkaa kohtaan ja voi-

daankin kysyä missä määrin taustalla vaikuttaa opettajankoulutuksen herättämän 

kysymykset ja missä määrin kyse on sivuaineen myötä saavutetusta tietämyk-

sestä. Fornaciari ja Männistö (2017) havaitsivat tutkiessaan luokanopettajien yh-

teiskuntasuhdetta, että suurilta osin suhdetta rakentaa työpaikan toimintakulttuuri 

ja työilmapiiri. Heidän huomioihinsa pohjaten opettajankoulutuksella ei näyttäisi 

olevan yhtä merkittävää roolia yhteiskuntasuhteen muodostumisessa kuin työ-

elämän tuomilla kokemuksilla.  Kriittinen suhtautuminen, niin opettajan valta-ase-

maa kuin opetussuunnitelmiakin kohtaan, näyttäytyi luokanopettajaopiskelijoiden 

käsityksissä ja oli positiivinen huomio (ks. Hakala, ym. 2017.)  

 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksissä nousi lähes jokaisen haastateltavan 

kohdalla, etteivät he koe tarpeelliseksi kertoa omaa puoluekantaansa luokassa. 

Tämä tulos voidaan tulkita pyrkimyksenä poliittiseen neutraaliuteen tai oman val-

lan tiedostamisena. Tietoisuus omasta auktoriteettiasemasta ja sen vaikutuk-

sesta oppilaisiin korostui käsityksissä, joissa opettaja ei saa suoraan ”pakottaa” 
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tiettyyn ideologiaan tai poliittiseen mielipiteeseen. Tällöin neutraalius saa peda-

gogisen sävyn sen pyrkiessä oppilaiden oman ajattelun kehittämiseen (ks. Jour-

nell, 2011). Asiantuntijuuden korostuminen luokanopettajien kansalaispätevyy-

den osana voisi kertoa opettajakunnan ja opettajankoulutuksen historiallisesta 

kehityksestä. Tämän päivän opettajuus rakentuu teoriaan ja tieteeseen pohjaten, 

mikä puolestaan kertoo opettajalta odotettavan päivitettyä ja asiantuntevaa tie-

toa. Myös opettajankoulutus tasapainoilee tänä päivänä teorian ja käytännön vä-

lillä, joskin yliopistoon siirryttäessä tutkinto sai yhä akateemisemman aseman. 

(Salminen & Säntti, 2017.) Näin ollen luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset tie-

tävästä opettajasta saattavat heijastua yliopiston teoreettisesta ilmapiiristä. Käy-

tännössä vaikuttamista voitiin siis tehdä keskustelemalla yhteiskunnallisista ja 

poliittisista asioista sekä kannustamalla oppilaita osallistumaan (esimerkiksi il-

mastolakkoon) sekä tarttumaan heidän ehdotuksiinsa.   
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7 Luotettavuus 
 

 

7.1 Tutkimuksen eettiset periaatteet 
 

Haastateltavat olivat haastattelijalle, eli tutkijalle itselleen tuttuja. Tämä oli hyvä 

tiedostaa sen osalta, että tutkimusaihe oli henkilökohtainen ja siksi tutulle kerto-

minen saattaa asettaa erilaisen asetelman kuin täysin tuntemattomalle. Tutki-

musjoukko oli homogeeninen: kaikki haastateltavat olivat maisterivaiheen luo-

kanopettajaopiskelijoita, joiden sivuaineopinnot antoivat pätevyyden opettaa 

myös yhteiskuntaoppia. Tällä pyrin toisaalta siihen, että osallistujilla olisi jokin yh-

teinen käsitys tutkittavista ilmiöistä ja käsitysten välisiin variaatioihin pääseminen 

vaatisikin syvempää analyysiä. Tutkimusaiheen henkilökohtaisen luonteensa 

vuoksi, ei tutkimukseen osallistuvilta kerätty henkilötietoja missään vaiheessa tut-

kimusta. Tutkijalla oli tiedossaan ainoastaan tutkittavien etunimi, monesko vuosi 

opintoja on menossa sekä pää- ja sivuaine. Etunimi koodattiin litteroinnin yhtey-

dessä sellaiseksi, että vain tutkija itse pystyi sen yhdistää haastateltavaan. Koska 

aineistoni oli kooltaan pieni, onnistui sen käsitteleminen vailla tarkempia henkilö-

tietoja. Käytännössä tämä toteutui siten, että haastattelut järjestettiin vähintään 

vuorokauden erolla toisistaan, jolloin minun oli mahdollista kontrolloida esitietolo-

makkeiden täyttämisen ajankohtaa. Lähetin lomakkeen henkilökohtaisesti haas-

tatteluvuorossa olevalle henkilölle ja käsittelin lomakkeen tiedot, haastattelun to-

teuttamisen sekä litteroinnin yksi osallistuja kerrallaan. Näin ollen minulle ei ker-

tynyt nimettömiä lomakkeita, joita olisi ollut mahdotonta yhdistää haastatteluun 

osallistujaan. Mikäli osallistujia olisi ollut enemmän, olisi tämä tapa voinut osoit-

tautua vaikeaksi toteuttaa käytännössä.  

 

Kyselylomakkeen alussa pyysin suostumusta käyttää saamiani tietoja osana tätä 

tutkimusta. Kaikki vastaajat antoivat suostumuksen tutkimukseen osallistumi-

seen. Olin täyttänyt etukäteen Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) mukaisen tietosuojaselosteen, jonka kävin henkilökohtaisesti jokaisen 

haastateltavan kanssa läpi ennen haastattelua. Lomakkeella kerroin miten tulen 

aineistoa käsittelemään, säilyttämään ja hävittämään. Vaikka tutkimusta varten 
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ei kerättykään osallistujien henkilötietoja, sähköpostiosoitteita tai muita tunniste-

tietoja, luetaan poliittiset mielipiteet arkaluontoiseksi sisällöksi ja tästä johtuen ha-

lusin korostaa tutkittaville kaiken esiin tulevan tiedon olevan vain minun käyttööni, 

eikä vastaajia voida tunnistaa aineistosta. Tutkittavien anonymiteetin suojele-

miseksi päätin, etteivät osallistujat tiedä toisistaan, sillä otantani kohdistui jok-

seenkin pieneen ryhmään yliopiston sisällä. Tietosuojaselosteessa korostin myös 

tutkittavan oikeutta vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa sekä tämän oikeutta 

olla vastaamatta esittämiini kysymyksiin. Haastatteluiden alussa kysyin vielä 

haastateltavien lupaa tilanteen nauhoittamiseen, minkä kaikki myönsivät.  

 

Tuloksissa ilmennyt äänestämisen korostuminen osana aktiivista ja osallistuvaa 

kansalaisuutta saattaa olla seurausta lomakkeella esiintyneistä äänestysaktiivi-

suuden kysymyksistä. Samoin lomakkeella kysyttiin osallistumisesta puoluepo-

liittiseen toimintaan, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että haastatteluissa tutkittavat 

keskittyivät näihin osallistumisen tapoihin. Ilman taustalla ollutta lomaketta tulok-

set olisivat voineet olla erilaisia ja keskittyä myös vaihtoehtoisiin, ei-perinteisiin 

osallistumismuotoihin. Toisaalta tutkittavat itse toivat haastattelussa esiin sen, 

että kokevat äänestämisen tärkeimmäksi tavaksi osallistua politiikkaan ja vaikut-

taa yhteiskunnassa. Näin ollen pidän tutkimukseni tuloksien kertovan niistä ta-

voista, joilla tutkittavat kokivat voivansa vaikuttaa. Esitietolomakkeen väittämien 

merkitystä tuloksiin tulee silti pohtia ja tuloksissa saattaisi nousta erilaisia käsi-

tyksiä, jos lomaketta ei olisi täytetty etukäteen. On myös huomioitava haastatel-

tavien saattavan käsittää termit eri tavoin. Jätin tarkoituksella määrittelemättä esi-

merkiksi aktiivista kansalaista, tai poliittista osallistumista, sillä halusin kuulla puh-

taasti haastateltavien omia näkemyksiä ja heidän käsityksiään tutkittavia teemoja 

kohtaan. Kuitenkin voi olla, että haastateltavien erovaisuudet käsityksissä johtui-

vat ainakin osittain heidän erilaisista tavoistaan ymmärtää esimerkiksi poliittisuus 

terminä. Jälkikäteen ajateltuna olisi voinut olla hyvä määritellä joko esitietolomak-

keessa tai haastattelun alussa termejä, kuitenkaan liian ehdottomasti.   
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7.2 Tutkijan oma vaikutus  
 

Kuten tutkimusmenetelmiä käsittelevässä luvussa totesin, yksilön maailman ku-

vaamien käsitteiden havaitseminen on aina tutkijan omaa tulkintaa. Tutkijan omat 

käsitykset ja tietämys tutkittavista teemoista saattavat vaikuttaa niihin johtopää-

töksiin tai havaintoihin, joita tämä tekee kategorisoidessaan ja käsityksiä etsies-

sään. Yhdessä haastattelussa huomasin kielellisen ilmaisun haasteen vaikutta-

van haastateltavan vastauksiin. Haaste koski suomenkielisten termien löytämistä 

ja oikeanlaista käyttöä, minkä haastateltava itse sanoitti. Haastattelijana annoin 

aikaa oikeiden sanojen ja termien löytymiselle. Haasteen noustessa esiin, on se 

otettava huomioon lopullisesta aineistoa analysoitaessa sitä kautta, että kyseinen 

haastateltava ei välttämättä saanut ilmaistua käsityksiään tarkoittamallaan ta-

valla, vaikka haastattelijana minulle jäi sellainen kuva tilanteesta. Tutkimusjoukon 

rajauksella olin pyrkinyt siihen, että tutkittavat puhuisivat niin sanotusti samaa 

akateemista kieltä eli termit, joita esitietolomakkeessa esiintyi, olisivat tuttuja ja 

haastateltava olisi jo sivuaineopintojensakin kautta niitä käsitellyt. Jokaisen haas-

tattelun jälkeen, palatessani nauhoitteen ja litteroinnin ääreen, koin yhteisen kie-

len olleen vallitsevaa. Haastateltavat toivat itse esiin myös sellaisia termejä, joita 

en ollut itse käyttänyt lomakkeella tai haastattelukysymyksissä (kuten ”kompe-

tenssi”). Tämä saattoi johtua oletuksesta, että tutkijana ja samoja opintoja suorit-

taneena olen tietoinen näistä termeistä.   
 
Aineistossa esiintyi normatiivisia lausumia yhteiskunnallisten ja poliittisten aihei-

den seuraamista kohtaan. Alasuutari (1994, 196–197) on eritellyt normatiivisten 

lausumien näkyvän, kun haastateltava ilmaisee käsityksessään, miten asian kuu-

luisi olla tai miten sen kuuluisi tehdä.  Tässä tutkimuksessa normatiivisuus näkyi 

käsityksissä, joissa opiskelijat kokivat sekä olevansa aktiivisia osallistumaan eri 

keinoin, mutta samalla he kokivat voivansa olla myös ”aktiivisempia”. Havaitsin 

normin synnyttämän ristiriidan myös käsityksissä, joissa selitettiin omaa päte-

vyyttä sillä, että seurattiin mitä yhteiskunnassa ja politiikassa tapahtuu. Jokin sai 

kuitenkin haastateltavat hakeutumaan tiedon ääreen, vaikka se tuntuikin välillä 

uuvuttavalta. Tosin tutkijana olen tietoinen myös siitä, että omat kysymykseni ja 
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koko tutkimus saattaa ylläpitää jotakin normatiivista ajatusta, esimerkiksi että pi-

täisi olla aktiivinen osallistumaan yhteiskunnassa tietyin institutionaalisin keinoin 

tai että opettajan tulee olla perillä päivän politiikasta ja maailman tapahtumista.  
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8 Pohdintaa 
 
 

Tulokset antavat olettaa luokanopettajaopiskelijoiden kansalaispätevyyden ole-

van varsin vahva, omien yhteiskunnallisten ja poliittisten kykyjen osalta. Kuitenkin 

koulukontekstin yhteydessä pätevyys näytti heikentyneen muun muassa siksi, 

ettei yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja osattu käsitellä ikäkauden mukaisesti. 

Tämä antaa viitteitä niin ikään siitä, ettei opettajankoulutus anna tarvittavia taitoja 

käydä opetuskeskustelua poliittisesti latautuneista aiheista. Tähän tutkimukseen 

osallistujat saavat valmistuttuaan yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden. Aktiivi-

sen kansalaisuuden tavoitteet ovat Perusopetuksen opetussuunnitelmassa laaja-

alaisina, yli oppiainerajat ylittävinä tavoitteina, jolloin erityisesti alakoulussa voi-

daan olettaa myös sellaisten opettajien, opettaa yhteiskunnallisia ja poliittisia ai-

heita, joilla ei ole yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyyttä. Esimerkiksi ilmas-

tonmuutos on opetussuunnitelmissa esiintyvä teema, joka on oppiainerajoja ylit-

tävä, joskin vahvasti politisoitu aihe.  

 

Yhteiskunnallisesta passiivisuudesta puhuttaessa on kiinnitettävä huomio siihen, 

mitä sillä todellisuudessa tarkoitetaan. Jos yhteiskunnallisen ja poliittisen aktiivi-

suuden mittarina pidetään esimerkiksi puolueissa tapahtuvaa osallistumista, voi-

vat uuden politiikan ja poliittisen osallistumisen tavat jäädä tilastojen ulkopuolelle 

ja vääristää todellista aktiivisuutta. Se, että luokanopettajaopiskelevat itse miel-

tävät itsensä passiivisiksi toimijoiksi herättää jatkotutkimuksen tarvetta, sillä ak-

tiiviseen kansalaisvaikuttamiseen tähdänneet hankkeet ainakaan Helsingin yli-

opiston luokanopettajaopiskelijoiden näkemysten mukaan, eivät ole herättäneet 

aktiivisuutta. Omista odotuksistani poiketen tuloksissa ei juuri noussut kulutusva-

linnoin vaikuttamiseen liittyvää aktiivisuutta. Tähän saattaa toki vaikuttaa esitie-

tolomakkeeni ja se, ettei siinä kysytty kulutusvalintoihin tai boikotteihin liittyvää 

aktiivisuutta. Esitietolomakkeen sisällöt ovat saattaneet vaikuttaa siis lopullisiin 

tuloksiin enemmän kuin osasin arvella. 
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Tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa väitteet opettajien passiivisuudesta 

yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja kohtaan eivät olleet täysin tuulesta temmat-

tuja. Kuitenkin passiivisuutta on syytä tarkastella kriittisesti. Ensinnäkin tutkimuk-

sissa, kuten ei tässäkään, välttämättä tunnisteta kaikkia tapoja osallistua. Yksilön 

oma kokemus aktiivisuudesta voi olla ristiriidassa ulkoisesti mitatun aktiivisuuden 

kanssa. Tällöin tulisi kiinnittää huomio niihin mittareihin, joilla aktiivisuutta tutki-

taan ja kohdistaa aktiivisen kansalaisen käsitteeseen muutoksia. Toisekseen on 

selvää, että opettajan ammatti kansalaiskasvattajana, kuten tämänkin tutkimuk-

sen tulokset osoittavat, vaatii jatkuvaa kehittymistä ja uuden oppimista. Jotta yh-

teiskunnan muutoksiin voidaan vastata kansalaiskasvatuksella, joutuu opettaja-

kunta vaihtuvien ihanteiden tarkkailun kohteeksi. Kun 1970 - luvun koulun ja opet-

tajien poliittisuutta pyrittiin hälventämään (esim. Räisänen, 2011), on sitä alettu 

2000 – luvulle tultaessa ruvettu vaatia. Kansainvälisessä vertailussa suomalais-

ten osallistumisaktiivisuus on verrattain passiivista (Bäck & Christensen, 2019). 

Kuitenkin opettajiin kohdistettujen odotusten valossa heidän aktiivisuuttaan tai 

passiivisuuttaan tarkkaillaan. Huolestuttavaa on, mikäli tulevat kansalaiset eivät 

saa kotoa eivätkä koulusta aktiivisen kansalaisuuden esimerkkiä.  

 

Opettajilta odotetaan toisaalta autonomista työotetta ja opetussuunnitelman kriit-

tistäkin tarkastelua. Samalla he kuitenkin ovat ”jatkuvien muutosvaatimusten ja 

tulosarvioinnin konteena”. (Värri, 2002, 53.) Opettajien työuupumuksen on to-

dettu lisääntyneen viimevuosina, mikä saattaa kertoa ammatilta odotettavan koh-

tuutonta mukautumiskykyä. Kansankynttilän rooli näyttäisi olevan tiukassa opet-

tajien omassa käsityksessään itsestään, mutta myös ulkoapäin tulevissa odotus-

kissa. Tämän tutkimuksenkin tuloksissa ilmeni ristiriitaa, sillä luokanopettajaopis-

kelijat kokivat olevansa monilta osin aktiivisia, mutta eivät kuitenkaan sallineet 

sitä itselleen täysin. Opiskelijoiden käsityksissä nousi esiin muun muassa, että 

itse voisi olla aktiivisempi ja ulkoapäin tulee odotuksia niin opetustilanteissa kä-

siteltäviin poliittisiin aiheisiin kuin asioista perillä olemiseen. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa missä määrin tutkimusjoukon läh-

tökohtainen kiinnostus yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita kohtaan vaikutti tulok-

siin. Ennen tämän tutkimuksen aineistonkeruuta kävin keskustelua työni aiheesta 
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sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka eivät vapaavalinnaisissa opinnoissaan ol-

leet käsitelleen yhteiskunnallisia teemoja. Heidän suhtautumisensa tutkimukseen 

osallistumista kohtaan oli huomattavasti kielteisempi kuin niiden, jotka tähtäsivät 

opinnoillaan yhteiskuntaopin ainepätevyyteen. Into osallistua tähän tutkimukseen 

saattoi jo itsessään kertoa kiinnostuksesta aihetta kohtaan.  

 

Tässä tutkimuksessa esiintyneiden käsitysten perustana oli tieto ja mielenkiinto 

yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita kohtaan. Huomionarvoista oli, että opiskelijat 

kokivat henkilökohtaisesti mielenkiintoa aiheisiin ja olivat hakeutuneet myös siksi 

niitä käsitteleviin vapaavalintaisiin opintoihin. Mutta entä sellaiset opettajat, joita 

em. aiheet eivät kiinnosta eivätkä he siten ole jatkokouluttautuneet niiden suh-

teen? Heidän peruskäsityksensä ja kansalaiskasvatuksensakin perustuu tällöin 

opettajankoulutukseen. Tässä, kuten useassa muussakin tutkimuksissa, on he-

rännyt huoli opettajankoulutuksen antamista niukoista valmiuksista opettaa ja kä-

sitellä yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja. Tulokset antavat aihetta tutkia il-

miötä syvemmin. Mielenkiintoista olisi syventyä tarkastelemaan mahdollisia eroja 

kansalaispätevyydessä luokanopettajaopiskelijoiden välillä, jotka saavat yhteis-

kuntaopin aineenopettajan pätevyyden ja sellaisten, jotka eivät saa. Aktiivisen 

kansalaisuuden tavoitteet ovat alakoulussa varsin laaja-alaisia ja oppiaineet ylit-

täviä, jolloin jokainen luokanopettajan tulee niitä opetuksessaan käsitellä omasta 

kansalaispätevyydestä riippumatta. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Haastateltavien esitiedot  
 

H1:  

-  5. vuoden luokanopettajaopiskelija  

- On osallistunut yhteen tai useampaan mielenilmaukseen 

- Äänestää aina eduskunta-, kunta- ja kirkollisvaaleissa 

- Ei lähtisi itse ehdolle em. vaaleihin 

- Arvioi suoriutuvansa erittäin hyvin opetustilanteissa, joissa pitäisi keskustella ar-

tikkelista, joka käsittelee valtioiden välistä konfliktia, perustella näkökanta josta-

kin kiistanalaisesta poliittisesta kysymyksestä ja laatia mielipidekirjoitus jostakin 

ajankohtaisesta aiheesta  

- Etsii tietoa yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista viikottain. Ei käytä sosiaali-

sen median alustoja lainkaan vaikuttamisväylänä 

- Opettajan oma poliittinen kanta saa näkyä opetuksessa.: ei osaa sanoa  

- Opettaja saa kyseenlaistaa ops:n sisältöjä: jokseenkin samaa mieltä  

- Oppilas voi osallistua ilmastolakkoon ilman poissaolomerkintää: ei osaa sanoa 

- Opettaja voi toimia puolueen aktiivijäsenenä vapaa-ajallaan: täysin samaa mieltä 

- Opettajan tulee pyrkiä poliittiseen neutraaliuteen koulussa: ei osaa sanoa 
 

H2: 

-  5. vuoden luokanopettajaopiskelija 

- On osallistunut yhteen tai useampaan mielenilmaukseen 

- Äänestää aina eduskunta- ja kuntavaaleissa. Ei koskaan kirkollisvaaleissa 

- Ei lähtisi itse ehdolle em. vaaleihin 

- Arvioisi suoriutuvansa melko hyvin opetustilanteessa, jossa pitäisi keskustella ar-

tikkelista, joka käsittelee valtioiden välistä konfliktia. Arvioisi suoruituvansa erit-

täin hyvin opetustilanteissa, joissa tulisi perustella näkökanta jostakin kiistanalai-

sesta poliittisesta kysymyksestä ja laatia mielipidekirjoitus jostakin ajankohtai-

sesta aiheesta. 

- Etsii tietoa yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista viikottain. Jakaa tai kommen-

toi viikottain jonkun toisen sisältöä, joka koskee poliittista tai yhteiskunnallista 

asiaa.  

Julkaisee itse sosiaaliseen mediaan yhteiskunnallista tai poliittisista aiheista si-

sältöä kerran kuukaudessa tai harvemmin 

- Opettajan oma poliittinen kanta saa näkyä opetuksessa: ei osaa sanoa  
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- Opettaja voi kyseenalaistaa opetussuunnitelman sisältöjä: täysin samaa mieltä 

- Opettaja saa kyseenalaistaa opetussuunnitelman sisältöjä: jokseenkin samaa 

mieltä  

- Oppilas voi osallistua ilmastolakkoon ilman poissaolomerkintää: 

- Opettaja voi toimia puolueen aktiivijäsenenä vapaa-ajallaan: täysin samaa mieltä 

- Opettajan tulee pyrkiä poliittiseen neutraaliuteen koulussa: jokseenkin samaa 

mieltä 

 
H3:  

- 4. vuoden luokanopettajaopiskelija 

- On osallistunut yhteen tai useampaan mielenilmaukseen 

- Äänestää aina eduskunta-, kunta- ja kirkollisvaaleissa 

- Ei lähtisi itse ehdolle em. vaaleihin 

- Arvioi suoriutuvansa melko hyvin opetustilanteissa, joissa pitäisi keskustella ar-

tikkelista, joka käsittelee valtioiden välistä konfliktia, perustella näkökanta josta-

kin kiistanalaisesta poliittisesta kysymyksestä ja laatia mielipidekirjoitus jostakin 

ajankohtaisesta aiheesta 

- Etsii tietoa yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista viikottain. Jakaa tai kommen-

toi kerran kuukaudessa tai harvemmin jonkun toisen sisältöä, joka koskee poliit-

tista tai yhteiskunnallista asiaa. Itse ei julkaise lainkaan 

- Opettajan oma poliittinen kanta saa näkyä opetuksessa: jokseenkin samaa 

mieltä 

- Opettaja saa kyseenalaistaa opetussuunnitelman sisältöjä: täysin samaa mieltä  

- Oppilas voi osallistua ilmastolakkoon ilman poissaolomerkintää: täysin samaa 

mieltä 

- Opettaja voi toimia puolueen aktiivijäsenenä vapaa-ajallaan: täysin samaa mieltä 

- Opettajan tulee pyrkiä poliittiseen neutraaliuteen koulussa: täysin eri mieltä 
 

H4:  

- 5. vuoden luokanopettajaopiskelija 

- Ei ole osallistunut yhteen tai useampaan mielenilmaukseen 

- Äänestää aina eduskuntavaaleissa, melkein aina kuntavaaleissa ja harvoin kir-

kollisvaaleissa 

- Ei lähtisi itse ehdolle em. vaaleihin 
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- Arvioi suoriutuvansa erittäin hyvin opetustilanteissa, joissa pitäisi keskustella ar-

tikkelista, joka käsittelee valtioiden välistä konfliktia, perustella näkökanta josta-

kin kiistanalaisesta poliittisesta kysymyksestä ja melko hyvin opetustilanteessa, 

jossa tulisi laatia mielipidekirjoitus jostakin ajankohtaisesta aiheesta 

- Etsii tietoa yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista viikottain. Ei jaa tai kommen-

toi yhteiskunnallisia tai poliittisia asioita sosiaalisessa mediassa lainkaan 

- opettajan oma poliittinen kanta saa näkyä opetuksessa: ei osaa sanoa 

- Opettaja saa kyseenlaistaa ops:n sisältöjä: jokseenkin eri mieltä 

- Oppilas voi osallistua ilmastolakkoon ilman poissaolomerkintää: jokseenkin eri 

mieltä 

- Opettaja voi toimia puolueen aktiivijäsenenä vapaa-ajallaan: täysin samaa mieltä 

- Opettajan tulee pyrkiä poliittiseen neutraaliuteen koulussa: jokseenkin samaa 

mieltä 

 

H5:  

- 5. vuoden luokanopettajaopiskelija 

- On osallistunut yhteen tai useampaan mielenilmaukseen 

- Äänestää aina eduskunta- ja kuntavaaleissa. Ei koskaan kirkollisvaaleissa 

- Ei lähtisi itse ehdolle em. vaaleihin 

- Arvioi suoriutuvansa erittäin hyvin opetustilanteissa, joissa pitäisi keskustella ar-
tikkelista, joka käsittelee valtioiden välistä konfliktia, melko hyvin opetustilan-

teissa, jossa tulisi perustella näkökanta jostakin kiistanalaisesta poliittisesta ky-

symyksestä ja erittäin hyvin opetustilanteessa, jossa tulisi laatia mielipidekirjoitus 

jostakin ajankohtaisesta aiheesta 

- Opettajan oma poliittinen kanta saa näkyä opetuksessa: jokseenkin samaa 
mieltä 

- Opettaja saa kyseenalaistaa opetussuunnitelman sisältöjä: täysin samaa mieltä 

- Oppilas voi osallistua ilmastolakkoon ilman poissaolomerkintää: täysin samaa 

mieltä 

- Opettaja voi toimia puolueen aktiivijäsenenä vapaa-ajallaan: täysin samaa mieltä 

- Opettajan tulee pyrkiä poliittiseen neutraaliuteen koulussa: täysin eri mieltä 
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H6:  

- 5. vuoden luokanopettajaopiskelija 

- On osallistunut yhteen tai useampaan mielenilmaukseen 

- Äänestää aina eduskunta- ja kuntavaaleissa. Ei koskaan kirkollisvaaleissa 

- Ei lähtisi itse ehdolle em. vaaleihin 

- Arvioi suoriutuvansa melko hyvin opetustilanteissa, joissa pitäisi keskustella ar-

tikkelista, joka käsittelee valtioiden välistä konfliktia, perustella näkökanta josta-

kin kiistanalaisesta poliittisesta kysymyksestä ja laatia mielipidekirjoitus jostakin 

ajankohtaisesta aiheesta 

- Opettajan oma poliittinen kanta saa näkyä opetuksessa: jokseenkin samaa 

mieltä 

- Opettaja saa kyseenalaistaa opetussuunnitelman sisältöjä: täysin samaa mieltä 

- Oppilas voi osallistua ilmastolakkoon ilman poissaolomerkintää: jokseenkin sa-
maa mieltä 

- Opettaja voi toimia puolueen aktiivijäsenenä vapaa-ajallaan: täysin samaa mieltä 

- Opettajan tulee pyrkiä poliittiseen neutraaliuteen koulussa: jokseenkin eri mieltä  

 
 


