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Opettaja-aktivismi opettajan- 
koulutuksen opetussuunnitelmissa

Nieminen, Tuomas – Mankki, Ville. 2019. OPETTAJAAKTIVISMI OPETTAJANKOULU
TUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA. Kasvatus 50 (3), 216–225.

Opettaja-aktivistit pyrkivät yhteiskunnallisen vaikuttamisen avulla esimerkiksi edistä-
mään tasa-arvoa ja purkamaan sortavia rakenteita. Tarkastelemme tutkimuksessamme 
opettaja-aktivismin kehittymisedellytyksiä opettajankoulutuksen kirjoitetuissa opetus-
suunnitelmissa – tarkemmin opettajakelpoisuuden tuottavissa pedagogisissa opinnoissa. 
Tutkimusaineistona ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Oulun yliopis-
tojen luokan- ja aineenopettajien pedagogisiin opintoihin sisältyvien opintojaksojen ku-
vaukset. Analysoimme aineiston teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulokset 
osoittivat, että opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa pyritään tukemaan opettaja-
opiskelijoiden tietoisuutta yhteiskunnallisista epäkohdista sekä kasvatuksen mahdolli-
suuksista muutoksen toteuttamisessa. Yhteiskunnallisen toiminnan tukeminen jää peda-
gogisissa opinnoissa kuitenkin puutteelliseksi tai vähintäänkin piileväksi, kun esimerkik-
si velvoitetta koulun ulkopuoliseen yhteiskunnalliseen toimintaan ei opetussuunnitel-
missa eksplikoida. Näin jo aiemmin opettajankoulutukseen kohdistettu kritiikki riittä-
mättömästä tuesta ja kannustuksesta todelliseen yhteiskunnalliseen aktivismiin vaikuttaa 
perustellulta.

Asiasanat: opettaja-aktivismi, opettajankoulutus, opetussuunnitelma, pedagogiset 
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Johdanto

Yhteiskunnan muutokset laajentavat ja moni-
mutkaistavat opettajan työnkuvaa (mm. Bal-
let & Kelchtermans 2009; Vermunt & Endedi-
jk 2011) ja asettavat yhteiskuntakasvatuksel-
le uusia vaatimuksia (Fornaciari & Männis-

tö 2015; Suutarinen 2006). Yhtenä kasvatus-
näkökulmana yhteiskunnallisten muutosten 
aiheuttamiin haasteisiin voidaan pitää yhdys-
valtalaiseen kasvatusteoriaan nojaavaa opet-
taja-aktivismia. Opettaja-aktivistit tiedostavat 
entistä paremmin yhteiskunnan sosiaalisia, 
taloudellisia ja ekologisia ongelmia, sitoutu-
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vat toimimaan niiden korjaamiseksi ja antavat 
oppilailleen toiminnallisia valmiuksia yhteis-
kunnallisen muutoksen edistämiseksi (mm. 
Hytten 2015; Picower 2012a, 2012b). Opetta-
ja-aktivismilla pyritään lisäämään ihmisten vä-
listä tasa-arvoa ja näin tukemaan hyvinvointia 
kokonaisvaltaisesti (Oyler, Morvay & Sullivan 
2017). Vaikka opettaja-aktivismi on Suomessa 
vähäisesti käsitelty teoreettis-toiminnallinen 
kasvatustraditio, kriittisen yhteiskuntatietoi-
suuden ja yhteiskunnallisen muutoksen edis-
tämisen ihanteet kytkevät sen kansalaisvaikut-
tamisen perinteeseen (ks. esim. Ahonen 2005; 
Cantell 2005). 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ei Suo-
messa ole koettu kuuluvan opettajan tehtä-
viin (Syrjäläinen, Värri & Eronen 2005). Kou-
luissakin poliittiseen toimintaan on suhtau-
duttu varsin epäluuloisesti, eivätkä suomalai-
set opettajat useinkaan tunnustaudu poliitti-
sesti aktiivisiksi, saati radikaaleiksi (Räisänen 
2014). Koulujärjestelmää onkin hallinnut 
ihanne sosiaalisista ja poliittis-yhteiskunnal-
lisista ilmiöistä ja aatteista riippumattomasta, 
etäisestä ja neutraalista opettajasta (Fornaciari 
& Männistö 2015; Suutarinen 2006). Pyrki-
mys riippumattomuuteen on hallinnut myös 
opettajankoulutusta, jossa yhteiskunnallisten 
rakenteiden kriittisen tarkastelun sijaan on ta-
vattu nojata niiden neutraaliin ylläpitämiseen 
(Riitaoja 2013). Kasvatuksen yhteiskunnalli-
sen kontekstin ja vaikuttavuuden tiedostami-
nen on kuitenkin tärkeää, sillä muuten kasva-
tus typistyy ainoastaan näköalattomaksi sään-
töjen seuraamiseksi sekä ammatilliseksi itse-
sensuuriksi (Autio 2010). 

Tutkimuksessamme tarkastelemme yhteis-
kunnallisen aktiivisuuden kehittymismahdol-
lisuuksia suomalaisessa opettajankoulutukses-
sa ja sen kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa 
opettaja-aktivismin näkökulmasta. Kirjoitet-
tu opetussuunnitelma eli etukäteissuunnitel-
ma kuvaa sitä, millaista opetusta yliopistoissa 
tavoitellaan (vrt. toteutettu tai opittu opetus-
suunnitelma) (Luoto & Lappalainen 2006). 
Kirjoitettu opetussuunnitelma ylläpitää ja 
 uusintaa poikkeuksetta tietynlaista todelli-

suutta sekä välittää tieteen- ja koulutusalojen 
ydintä käytäntöön (Pinar 2012). Rajaamme 
kirjoitettujen opetussuunnitelmien tarkaste-
lun opettajan pedagogisten opintojen opin-
tojaksojen kuvauksiin, koska juuri pedagogiset 
opinnot ovat yhteisenä edellytyksenä opetta-
jakelpoisuudelle niin peruskoulussa, lukios-
sa kuin ammatillisessa koulutuksessakin (ks. 
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista 1998). Tutkimuskysymyksem-
me on seuraava:
• Miten opettaja-aktivismin kehittymistä tu-

etaan opettajan pedagogisten opintojen kir-
joitetuissa opetussuunnitelmissa?

Vaikka opettajankoulutuksen opetussuunni-
telmia on tutkittu esimerkiksi opettajadiskurs-
sin muutoksen näkökulmasta (Sitomaniemi-
San, 2017), on opettajankoulutusten kirjoitet-
tujen opetussuunnitelmatekstien sisällöllinen 
analysointi jäänyt vähemmälle. Opettajankou-
lutuksen opetussuunnitelmia on tarkasteltu lä-
hinnä Opetushallituksen sekä opetus- ja kult-
tuuriministeriön tilannekatsauksissa, joissa on 
selvitetty esimerkiksi perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (Vitikka, Salminen 
& Annevirta 2012) sekä ihmisoikeus- ja de-
mokratiakasvatuksen (Rautiainen, Vanhanen-
Nuutinen & Virta 2014) ilmenemistä opetta-
jankoulutusyksiköiden opetussuunnitelmissa. 
Näin tutkimuksemme tuottaakin kontribuu-
tion suomalaisen opettajankoulutuksen ope-
tussuunnitelmien tutkimukselle.

Opettaja-aktivismi

Opettaja-aktivismi sijoittuu jännitteisesti kont-
rolliin tähtäävän koulutuksen sekä so siaalista 
oikeudenmukaisuutta parantavien uudistus-
ten väliin (Oyler ym. 2017). Opettaja-aktivis-
teja yhdistää paitsi huoli yhteiskunnallisista 
epäkohdista myös tahto toimia vallitse vien 
käytäntöjen muuttamiseksi aiempaa oikeu-
denmukaisemmiksi (Hytten 2015; Marshall 
& Anderson 2009; Picower 2012a, 2012b). 
Oppilaistaan opettaja-aktivistit pyrkivät kas-
vattamaan tiedostavia, kriittisiä ja empaatti-
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sia yhteiskunnallisten rakenteiden uudistajia, 
joilla on riittävät valmiudet yhteiskunnallisen 
muutoksen edistämiseen (Ayers 2009; Hack-
man 2005). Yhteistä heille on myös koulujen 
ymmärtäminen paikkoina, joissa muutoksen 
alkuun saattaminen on otollista (Cochran-
Smith ym. 2009; Picower 2012a). Opettaja-
aktivismin toteuttamisen muodot kuitenkin 
vaihtelevat tapauskohtaisesti (Marshall & An-
derson 2009). Näkyvän toiminnan ja tunnus-
piirteiden yksiselitteisten kuvausten puute 
onkin vaikeuttanut sen määrittelyä, mitä ak-
tivismi opettajan työssä käytännössä tarkoit-
taa (Dunn, Farver, Guenther & Wexler 2017). 
Kirjallisuuden perusteella on kuitenkin erotel-
tavissa kolme asiaa, joita aktivismin integroi-
minen opettajan työhön edellyttää. 

Ensinnäkin opettajan on tiedostettava 
kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset 
ja poliittiset sidokset sekä osattava kriitti-
sesti analysoida yhteiskunnallisia rakentei-
ta (Hackman 2005; Picower 2012a). Tiedos-
tumalla kriittisesti vallitsevista rakenteista 
ja yhteiskunnallisista järjestelmistä opettaja 
kykenee visioimaan niille myös vaihtoehtoja 
(Hytten 2015). Samalla hänen on mahdollis-
ta ymmärtää omat vaikutusmahdollisuuten-
sa ja potentiaalinsa aktivistina. Mikäli kriitti-
sen tiedostumisen näkökannat jäävät kuiten-
kin uupumaan, on riskinä passivoituminen ja 
opettajan työn yksipuolistuminen ainoastaan 
kritiikittömäksi sääntöjen seuraamiseksi (ks. 
Autio 2010).

Toiseksi opettaja-aktivistin on kriittisen tie-
toisuuden lisäksi aina kyettävä muuntamaan 
teoreettinen ymmärryksensä yhteiskunnal-
lisesti vaikuttavaksi toiminnaksi – luokka-
huoneiden lisäksi myös koulun ulkopuolella 
(Graeber 2009; Picower 2012a, 2012b). Erityi-
sesti koulun ulkopuoliseen yhteiskunnalliseen 
toimintaan osallistuminen on havaittu suo-
malaisissa kouluissa puutteelliseksi; esimer-
kiksi kansalaisvaikuttamisen on yleensä ra-
joittunut ainoastaan koulun sisäisen toiminta-
kulttuurin uudistamiseen (Ahonen 2005; Rau-
tiainen 2005). Ilman opettajan omakohtaista 
toimintaa aktivismin on kuvailtu jäävän ai-

noastaan pinnalliselle tai idealistiselle tasolle, 
vaille todellista vaikuttavuutta (Hytten 2015).

Kolmanneksi opettajan on myös ohjattava 
muutosta, vaikka opettaja-aktivistit edistävät 
yhteiskunnallista muutosta ensisijaisesti toimi-
malla itse ja oppimalla muiden toiminnasta 
(Apple 2013; Hytten 2015). Opettaja-aktivisti 
pyrkii tukemaan oppilaiden kriittistä ajattelu-
tapaa, valmiina annettujen käsitysten kyseen-
alaistamista sekä vaihtoehtoisten näkökulmien 
harkintaa ja niiden puolesta argumentoimista 
(Hytten 2015). Oppilaiden ajattelun taitojen 
kehittämisen ohella opettajien tehtävänä on 
jakaa kokemuksia ja välittää toimintamalleja, 
jotka tekevät yhteiskunnallisista vaikutusmah-
dollisuuksista ymmärrettäviä ja konkreettisia 
(Hytten 2015; Montaño, López-Torres, DeLis-
sovoy, Pacheco & Stillman 2002; Sleeter 2009). 
Opettajan mallia ja esimerkkiä on pidetty Suo-
messakin hyvänä keinona kasvattaa oppilai-
ta yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen (Ahonen 
2005; Cantell 2005; Syrjäläinen ym. 2005). 

Opettaja-aktivismi 
opettajankoulutuksessa

Opettajankoulutuksella on keskeinen rooli 
yhteiskunnallisesti vaikuttavan opettaja-akti-
vismin kehityksessä (Apple 2013; Ayers 2009; 
Cochran-Smith 2004; McDonald & Zeichner 
2009). Opettajankoulutuksen haaste aktivis-
min tukemisessa on kuitenkin se, että opettajat 
on tavattu mieltää yhteiskuntapoliittisesti pas-
siivisiksi, neutraaleiksi ja äänettömiksi toimi-
joiksi (Marshall & Anderson 2009). Myöskään 
täkäläisten opettajien ammatti-identiteetti ei 
juuri ole pohjautunut yhteiskunta poliittisiin 
tekijöihin (ks. Räisänen 2014; Simola & Rin-
ne 2006). Sen sijaan opettajaideaaliin on Suo-
messakin kuulunut yhteiskuntapoliittisesta 
kontekstista etääntyminen ja riippumatto-
muus (Fornaciari & Männistö 2015; Suutari-
nen 2006).

Myös suomalaista opettajankoulutusta on 
kritisoitu yhteiskuntatietoisuuden sivuutta-
misesta sekä riittämättömästä kannustuksesta 
yhteiskunnalliseen toimintaan (Hansen 2007; 
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Syrjäläinen ym. 2005). Esimerkiksi demokratia-
teemojen on havaittu jääneen opettajankoulu-
tuksessa pääasiassa implisiittisiksi (Rautiainen 
ym. 2014). 2000-luvun puolivälissä opettajien 
yhteiskunnallista sidosta ja aktiivista osallistu-
mista pyrittiin kuitenkin edistämään Kansalais-
vaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hank-
keen avulla. Hankkeen ensisijaisena tavoittee-
na oli arvioida kansalaisvaikuttamisen tilaa 
opettajankoulutuksessa. Samalla pyrkimyk-
senä oli kehittää opettajankoulutuksen ope-
tussuunnitelmia niin, että tulevien opettajien 
yhteiskunnallinen tietämys ja osallistuminen 
vahvistuisivat. Vaikka sekä opettajankoulutta-
jat ja opiskelijat että sidosryhmät pitivät hank-
keen teemoja mielekkäinä, ei hanke Hansenin 
(2007) mukaan kuitenkaan onnistunut raken-
teellisesti edistämään kansalaisvaikuttamisen 
sisältymistä opettajankoulutukseen.

Tulevien opettajien yhteiskunnallisen tie-
toisuuden ja aktiivisuuden tukemiseksi opet-
tajankoulutukseen pitäisi kuulua tiettyjä kes-
keisiä toimintatapoja ja sisältöjä. Ensinnäkin 
opettajankoulutuksessa pitäisi käsitellä so-
siaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä 
ja ilmiöitä (Oyler ym. 2017; Sleeter 2009). 
Opettajaopiskelijoiden kriittistä tietoisuutta 
sekä muutoksellista toimintaa olisi edistettä-
vä esimerkiksi analysoimalla aiempaa teoreet-
tisemmin sosiaalisen, poliittisen ja ekonomi-
sen eriarvoisuuden perimmäisiä syitä ja seu-
rauksia (Freire & Macedo 2005; McDonald & 
Zeichner 2009). 

Toiseksi opettajankoulutuksen opiskeli-
joille olisi tarjottava runsaasti sosiaalisen osal-
listumisen mahdollisuuksia, koska aktivismi 
ei ole koskaan mahdollista sosiaalisesti eris-
tyksissä (Oyler ym. 2017). Aktivismin suoran 
toiminnan ihanteen mukaisesti (ks. Graeber 
2009) opettajankoulutuksessa olisi harjoitel-
tava yhteiskunnallista toimintaa (Cochran-
Smith 2004; Montaño ym. 2002; Oyler ym. 
2017). Erityisesti kannustamista ja tukea to-
delliseen yhteiskunnalliseen toimintaan on 
pidetty suomalaisessa opettajankoulutukses-
sa aiemmin riittämättömänä (Hansen 2007; 
Syrjäläinen ym. 2005).

Kolmanneksi tulevien opettajien yhteis-
kunnallisen toiminnan kehittämisessä olisi 
korostettava erityisesti yliopistojen ulkopuo-
listen yhteisöjen kohtaamista opettajaopinto-
jen aikana (McDonald & Zeichner 2009; Pi-
cower 2012a; Sleeter 2009). Erityisesti poikki-
kulttuuristen ja vuorovaikutuksellisten yhtei-
söprojektien on havaittu tukevan tehokkaasti 
opettaja-aktivismin kehittymistä sekä lisää-
vän tulevien opettajien ymmärrystä esimer-
kiksi opetusryhmien heterogeenisistä taus-
toista (Oyler ym. 2017). Yhteiskunnallisen 
toiminnan harjoittelu eri konteksteissa syn-
nyttääkin yhteyksiä teorian ja käytännön vä-
lille sekä avaa uusia perspektiivejä sosiaalis-
ten ristiriitojen käsittämiseen (Agarwal, Eps-
tein, Oppenheim, Oyler & Sonu 2010; Hyt-
ten 2015).

Tutkimuksen toteutus

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme opettaja-
aktivismin kehittymistä tukevia tavoitteita ja 
sisältöjä suomalaisen opettajankoulutuksen 
kirjoitetuissa opetussuunnitelmissa. Seuraa-
vassa kuvaamme tutkimusaineiston keräämi-
sen, tutkimusmenetelmän sekä aineiston ana-
lyysin.

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistonamme ovat Helsingin (HY), 
Itä-Suomen (ISY), Jyväskylän (JY), Oulun 
(OY) ja Tampereen (TaY) yliopistojen opet-
tajankoulutusten luokan- ja aineenopettajille 
suunnatut opettajan pedagogisiin opintoihin 
sisältyvien opintojaksojen kuvaukset. Rajasim-
me aineistomme koulutusohjelmien pedago-
gisiin opintoihin niiden tavoittavuuden perus-
teella; peruskoulun luokan- ja aineenopetta-
jat tavoittavat kokonaiset ikäluokat kaikkein 
laajimmin. 

Pedagogisten opintojen opintojaksojen si-
sältö- ja tavoitekuvaukset on noudettu kun-
kin yliopiston verkkosivuilta ja sähköisistä jär-
jestelmistä joulukuussa 2017. Kaikkiaan yh-
teen tekstitiedostoon siirrettyä aineistoa ker-
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tyi 127 sivua (fontti 12 ja riviväli 1). Luokan- 
ja  aineenopettajien opintojen rakenne oli eri 
opettajankoulutusyksiköissä varsin yhtenäi-
nen. Opintojen rungon muodostivat kasva-
tustieteen perusopinnot, ja eroja koulutusoh-
jelmien välillä ilmeni lähinnä harjoittelujen 
laajuuksissa ja tavoitteissa.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmänä käytimme teorialäh-
töistä sisällönanalyysiä, joka mahdollistaa eri-
laisten tekstiaineistojen systemaattisen järjes-
telemisen tutkimuskysymysten kannalta tar-
koituksenmukaisesta näkökulmasta (Krippen-
dorf 2013). Sen tarkoituksena on tarkastella 
olemassa olevaa teoriaa uudessa kontekstissa, 
jolloin aineiston analyysiä ohjaa teoreettinen 
analyysirunko (Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Aineiston analyysiä ohjasivat opettaja-akti-
vismin kaksi ensimmäistä, opettajan henkilö-
kohtaiseen kehittymiseen tähtäävää tasoa – tie-
toisuus ja toiminta. Opettaja-aktivismin kolmas 
edellytys, muutoksen ohjaaminen, rajattiin tutki-
muksen ulkopuolelle kahdesta syystä. Ensin-
näkin näimme muutoksen ohjaamisen olevan 
mahdollista vasta sitten, kun opettaja on itse 
tietoinen ja kykenevä toimimaan muutoksen 
edistämiseksi. Toiseksi muutoksen ohjaami-
sen tutkimiseen soveltuvat nähdäksemme ope-
tussuunnitelman tarkastelua paremmin muut 
tutkimusaineistot. Näin päädyimme tarkaste-
lemaan opettajaopiskelijoiden opettaja-akti-
vistiksi kehittymisen mahdollisuuksia kahdel-
la ensimmäisellä tasolla, joita yhteiskunnalli-
sen muutoksen ohjaaminen opettajan työltä 
edellyttää.

Aineiston analyysi

Opettajankoulutusyksiköiden tai luokan- ja ai-
neenopettajan pedagogisten opintojen keski-
näisen vertailun sijaan tarkastelimme aineistoa 
yhtenä kokonaisuutena. Analyysin ensimmäi-
sessä vaiheessa luimme pedagogisten opinto-
jaksojen kootut sisältö- ja tavoite kuvaukset 
useaan kertaan läpi. Tämän perusteella muo-

dostimme kokonaiskäsityksen opettajan pe-
dagogisista opinnoista sekä niiden tavoittele-
masta osaamisesta.

Seuraavassa vaiheessa etsimme aineistosta 
sanasta, lauseesta tai niitä laajemmista ajatuk-
sellisista kokonaisuuksista koostuvia analyysi-
yksiköitä, joiden tulkitsimme sopivan teoreet-
tiseen analyysirunkoon (ks. Tuomi & Sarajärvi 
2009). Analyysirunkoon kiinnittyi ensin run-
saammin analyysiyksiköitä, mutta lopulliseen 
sisällyttämiseen vaadittiin molempien tutki-
joiden yksimielisyys kustakin analyysiyksikös-
tä. Opintojaksojen sisältö- ja tavoitekuvausten 
välillä oli päällekkäisyyttä, joten huomioimme 
vain kertaalleen yksittäisen opintojakson si-
sältämät toisiaan vastaavat tai identtiset ana-
lyysiyksiköt. 

Analyysin lopuksi tarkistimme tulkinto-
jen relevanssin ja johdonmukaisuuden ana-
lyysirungon muodostamassa teoreettisessa ke-
hyksessä. Löysimme opettajan pedagogisten 
opintojen kuvauksista kaikkiaan 150 opetta-
ja-aktivismiin kiinnittyvää analyysiyksikköä. 
Niistä 131 tuki yhteiskunnallisen tietoisuu-
den ja 19 yhteiskunnallisen toiminnan kehit-
tymistä. 

Koska tutkimuksemme tarkastelee kirjoi-
tettua opetussuunnitelmaa, pitäytyy myös 
analyysimme opintojaksojen kuvausten ta-
solla. Tämä kirjoitetun opetussuunnitelman 
analyysi ei suoraan mahdollistakaan yksityis-
kohtaisten päätelmien tekemistä toteutunees-
ta opetussuunnitelmasta, koska pedagogisissa 
opinnoissa tarjottu opetus voi erota paljonkin 
kirjoitetussa opetussuunnitelmassa tavoitel-
lusta opetuksesta (ks. Luoto & Lappalainen 
2006). 

Opettaja-aktivismi 
opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelmissa

Tulososiossa kuvaamme opettaja-aktivismin 
ilmenemistä opettajankoulutuksen opetus-
suunnitelmissa kahdesta näkökulmasta, joita 
ovat yhteiskunnallinen tietoisuus (mm. Pico-
wer 2012a) ja toiminta (mm. Hytten 2015). 
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Aineistositaattien perään on kirjoitettu yliopis-
ton lyhenne sekä opintojakso ja sen laajuus 
opintopisteinä.

Tietoisuus

Opettaja-aktivismi edellyttää kasvatuksen yh-
teiskunnallisten yhteyksien tunnistamista 
(Hackman 2005; Picower 2012a). Vaikka suo-
malaista opettajankoulutusta onkin kritisoi-
tu yhteiskuntatietoisuuden sivuuttamisesta 
(ks. Hansen 2007; Rautiainen ym. 2014; Syr-
jäläinen ym. 2005), osoittautui yhteiskunnal-
listen yhteyksien tunnistaminen opettajan-
koulutusten pedagogisten opintojen opetus-
suunnitelmien merkittäväksi osaksi. Tavoit-
teena on esimerkiksi ”analysoida kasvatuksen 
moni tahoista ja arvosidonnaista yhteiskunta-
sidosta” (HY: kasvatuksen yhteiskunnalliset, 
kulttuuriset ja filosofiset perusteet, 5 opinto-
pistettä), ”tutustua kasvatuksen ja koulutuksen 
peruskysymyksiin ja -rakenteisiin niiden yh-
teiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä” 
(TaY: kasvatus, koulutus ja yhteiskunta, 5 op) 
sekä ”tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen 
liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia 
ja poliittisia ilmiöitä” (JY: kasvatus, yhteiskun-
ta ja muutos, 5 op). 

Yhteiskunnallisten yhteyksien kritiikitön 
tarkastelu ei kuitenkaan riitä opettaja-aktivis-
min kehittymiseksi. Ymmärtääkseen oman 
potentiaalinsa aktivistina on opettajan kyettä-
vä myös kyseenalaistamaan vallitsevia yhteis-
kunnallisia rakenteita (Marshall & Anderson 
2009; Picower 2012b). Ilman yhteiskunnallis-
ta kriittisyyttä opettajan toiminta jää ainoas-
taan näkö alattomaksi sääntöjen seuraamiseksi 
(Autio 2010). Kriittisyys nouseekin esiin mo-
nissa kohdin opetussuunnitelmissa. Tavoittee-
na on esimerkiksi ”kyseenalaistaa niitä yhteis-
kunnallisia tekijöitä ja rakenteita, joista op-
pilaitoksen ja oppijoiden toimintaympäristö 
rakentuu” (ISY: kasvatus kestävään tulevaisuu-
teen, 5 op) sekä ”arvioida kriittisesti koulun 
merkitystä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskun-
tien välisinä kietoutumina tasa-arvon, yhden-
vertaisuuden ja demokratian näkökulmista” 

(OY: koulu yhteiskunnassa – yhteiskunta kou-
lussa, 5 op). Vaikka opettajan ammatti-identi-
teetin ja ideaa lin rakentumiseen ei perinteises-
ti ole kuulunut kriittisyys yhteiskunnallisia tai 
koulun rakenteita kohtaan (Fornaciari & Män-
nistö 2015; Räisänen 2014; Simola & Rinne 
2006), vaikutetaan opettajankoulutuksessa ai-
nakin pyrittävän yhteiskuntakriittiseen orien-
taatioon neutraalin ylläpitoperiaatteen sijaan 
(vrt. Riitaoja 2013).

Opettajan yhteiskuntakriittisen orientaa-
tion luonnollinen jatke on kasvatuksen ym-
märtäminen välineenä ja koulun näkeminen 
paikkana yhteiskunnallisen muutoksen käyn-
nistämiselle ja edistämiselle (ks. Cochran-
Smith ym. 2009; Picower 2012a). Tavoitelta-
essa ymmärrystä siitä, miten ”kasvatus ilmenee 
yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käy-
tänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana 
voimana” (JY: kasvatus, yhteiskunta ja muutos, 
5 op), pyritään opettajankoulutuksen opetus-
suunnitelmissa välittämään tuleville opetta-
jille edellä kuvattu opettaja-aktivismin ydin-
ajatus kasvatuksen ja koulun muutosvoimai-
sesta roolista.

Mitä lähemmäs opettaja-aktivismin yh-
teiskunnallista muutosta tavoittelevaa ydintä 
siirrytään, sitä voimakkaammin huomio koh-
distuu erilaisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin 
ja sortaviin rakenteisiin (ks. Hackman 2005; 
Marshall & Anderson 2009; Picower 2012a). 
Pedagogisissa opinnoissa pyritäänkin esimer-
kiksi ”tunnistamaan epätasa-arvoisia käytän-
teitä ja diskursseja sekä toiseuttamisen meka-
nismeja” (OY: moninaisuus koulussa ja kasva-
tuksessa, 5 op) sekä ”problematisoimaan kas-
vatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epä-
tasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia” (HY: 
kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja 
filosofiset perusteet, 5 op). Tällaisten sosiaa-
lisen oikeudenmukaisuuden kysymyksien ja 
ilmiöiden tarkastelua onkin pidetty erittäin 
merkityksellisenä opettaja-aktivismin kehit-
tymiselle (Oyler ym. 2017; Sleeter 2009; ks. 
myös Cantell 2005). Kun opettajankoulutuk-
sessa analysoidaan eriarvoisuuden perimmäi-
siä syitä ja seurauksia, on tulevien opettajien 
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yhteiskuntakriittistä tietoisuutta mahdollista 
kasvattaa (Freire & Macedo 2005; McDonald 
& Zeichner 2009).

Toiminta

Opettaja-aktivismi edellyttää opettajalta myös 
teoreettisen ja käsitteellisen tietämyksen siirtä-
mistä yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi toimin-
naksi (Graeber 2009; Hytten 2015; Picower 
2012a). Opettajankoulutuksen opetussuunni-
telmissa yhteiskunnallinen toiminta ilmenee 
ensisijaisesti varsin väljästi aseteltuina ja han-
kalasti arvioitavina tavoitteina; tuleva opetta-
ja esimerkiksi toimii ”muuttuvassa yhteiskun-
nassa koulutuksen asiantuntijana, yhteiskun-
nallisena toimijana ja vaikuttajana” (ISY: ope-
tusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi 
toimijaksi kehittyminen, 5 op) ja ”aktiivisesti 
ja eettisesti muuttuvissa ja monimuotoisissa 
yhteisöissä” (JY: kasvatus, yhteiskunta ja muu-
tos II, 4 op). 

Vaikka monet pedagogisten opintojen si-
sältämistä harjoitteluista mahdollistavatkin 
nykyisin perinteisten opetusharjoittelujen 
ohella ”koulutus-, kehittämis- tai tutkimus-
projektin opiskelijan valitsemassa, pedagogi-
sesti mielekkäässä kasvatusyhteisössä” (TaY: 
syventävä projekti, 5 op) tai ”oppimisympä-
ristöjä ja sidosryhmiä huomioivan projekti-
maisen kokonaisuuden toteuttamisen, joka ni-
voo opettajan työn vahvasti osaksi yhteiskun-
nallis-kulttuurista kokonaisuutta” (ISY: työelä-
mäharjoittelu, 5 op), korostuu opintojaksojen 
tavoitteissa edelleen koulu- ja luokkatason toi-
minnan harjoittelu ja kehittäminen. Kun opet-
tajankoulutuksessa toimitaan pääasiassa kou-
lukontekstissa, on varsin ymmärrettävää, että 
myös opettajien toiminta rajoittuu ainoastaan 
koulun sisäisen toimintakulttuurin uudistami-
seen (Ahonen 2005; Rautiainen 2005).

Opettajan tulisi kuitenkin kyetä siirtämään 
yhteiskunnallinen ymmärryksensä aina käy-
tännön toiminnaksi myös muodollisten op-
pimisyhteyksien ulkopuolelle (ks. Picower 
2012b). Kuvaavaa opettajankoulutuksen ope-
tussuunnitelmille onkin, että kun toteutetaan 

”pedagogisesti tavoitteellinen luovan toimin-
nan hanke, joka ulottuu myös oppilaitoksen 
ulkopuolelle” (ISY: kasvatus moninaisuuden 
kulttuureissa, 5 op), jää lopulta epäselväksi se, 
mitä oppilaitoksen ulkopuolisella ulottuvuu-
della tosiasiallisesti tarkoitetaan.

Opetussuunnitelmateksteihin ei sisälly ak-
tivisti-identiteetin kehittymisen kannalta oleel-
lista, systemaattista ja eksplisiittisesti ilmaistua 
velvoitetta sosiaaliseen yhteisötoimintaan (ks. 
Cantell 2005; McDonald & Zeichner 2009; Pi-
cower 2012a; Sleeter 2009), jossa kohdattaisiin 
esimerkiksi erilaisista kulttuureista tai erilaisis-
ta sosioekonomisista taustoista tulevia ihmi-
siä. Tulevien opettajien ohjaaminen ja kannus-
taminen koulun ulkopuoliseen yhteiskunnal-
liseen toimintaan jää siten opetussuunnitel-
mateksteissä puutteelliseksi (ks. myös Hansen 
2007; Syrjäläinen ym. 2005).

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa analysoimme opettaja-
aktivismia opettajankoulutuksen kirjoitetuis-
sa opetussuunnitelmissa – tarkemmin peda-
gogisten opintojen opintojaksojen kuvauksis-
sa. Vaikka suomalaista opettajankoulutusta on 
aiemmin kritisoitu yhteiskuntatietoisuuden si-
vuuttamisesta (ks. Hansen 2007; Rautiainen 
ym. 2014; Syrjäläinen ym. 2005), tuloksem-
me kuitenkin osoittavat, että opettajankoulu-
tuksessa pyritään kehittämään opiskelijoiden 
yhteiskuntakriittistä tietoisuutta ja kykyä tun-
nistaa kasvatuksen yhteiskunnallisia, kulttuu-
risia ja poliittisia yhteyksiä. Rakenteiden yllä-
pitämisen ja uusintamisen (ks. Riitaoja 2013) 
sijaan opettajankoulutuksessa tavoitellaan 
ymmärrystä paitsi epäoikeudenmukaisista tai 
syrjivistä rakenteista myös kasvatuksen ja kou-
lun mahdollisuuksista edistää yhteiskunnallis-
ta muutosta. 

Opettaja-aktivismissa keskeistä on yhteis-
kunnallinen toiminta, joka kuitenkin jää kir-
joitetuissa opetussuunnitelmissa paitsi luku-
määrällisesti vähäisemmäksi myös sisällölli-
sesti tulkinnanvaraisemmaksi. Näin opetta-
jankoulutukseen kohdistettu kritiikki riittä-
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mättömästä tuesta ja kannustuksesta todelli-
seen yhteiskunnalliseen toimintaan (ks. esim. 
Hansen 2007; Syrjäläinen ym. 2005) vaikuttaa 
perustellulta. Picowerin (2012b) mukaan yh-
teiskunnallisten epäkohtien tunnistamista ja 
teoriaa korostavan käsittelyn sijaan sosiaali-
sia ongelmia pitäisi kohdata ja ratkoa autent-
tisissa olosuhteissa, yhdessä niistä kärsivien 
ihmisten kanssa. 

Tulevien opettajien yhteiskunnallisen aktii-
visuuden edistämiseksi opettajankoulutukses-
sa olisikin hyvä tarjota vähintään yksi projek-
ti- tai harjoittelutyyppinen opintojakso, jossa 
irrottaudutaan koulu- ja yliopisto ympäristöstä 
ja kohdataan esimerkiksi maahanmuuttajia tai 
heikossa sosioekonomisessa asemassa olevia 
ryhmiä. Tällaisten yhteisöprojektien on muu-
alla havaittu tukevan tehokkaasti opettaja-ak-
tivismin kehittymistä ja lisäävän ymmärrystä 
oppilaiden heterogeenisistä taustoista etenkin 
silloin, jos opettajaopiskelijalla ei taustansa 
ja opettajankoulutuksen opiskeluympäristön 
puolesta ole niistä itsellään suoraa kokemus-
ta (ks. Oyler ym. 2017). Kun opettajankou-
lutukseen, kuten muuhunkin yliopistokou-
lutukseen, valikoituvat opiskelijat tulevat itse 
yleensä muita korkeammasta sosioekonomi-
sesta lähtöasemasta (ks. Alamettälä 2017; Nori 
2011), olisi koulutuksellinen velvoite esimer-
kiksi edellä mainittujen ryhmien kohtaami-
seen tuleville opettajille hyödyllinen. 

On huomioitava, että vaikka kirjoitetuissa 
opetussuunnitelmissa ei laajasti oteta kantaa 
yhteiskunnallisen toiminnan ja yhteisöllisen 
osallistumisen puolesta, saattavat nämä tee-
mat kuitenkin toteutua opettajan pedagogi-
sissa opinnoissa tässä tutkimuksessa kuvattua 
voimakkaammin. Keskeiseksi tekijäksi nou-
seekin opetussuunnitelman suhde käytäntöön 
sekä erityisesti siihen, millaiseksi kirjoitetun 
opetussuunnitelman ja opettajankouluttajan 
suhde muotoutuu. Pinarin (2012) mukaan 
opettajat ovat itsenäisiä toteuttamaan ope-
tustaan (”separate but connected”), vaikka he 
noudattavatkin opetussuunnitelmaa. Opetus 
(toteutettu opetussuunnitelma) ja oppimi-
nen (opittu opetussuunnitelma) voivat erota 

paljonkin kirjoitetusta opetussuunnitelmasta, 
koska kirjoitetun opetussuunnitelman toteu-
tumisen ja autonomisten opettajien toimin-
nan arviointiin ei yliopistoissa juuri ole väli-
neitä (Luoto & Lappalainen 2006). 

Kirjoitetulla opetussuunnitelmalla on kui-
tenkin osuutensa kasvatustieteen päätehtävän 
välittämisessä sekä tietynlaisen opetuksen ta-
voittelussa (Pinar 2012). Niiden täydentämi-
nen merkityksellisinäkään pidetyillä sisällöillä 
ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Kun tut-
kimusperustaisuuteen nojaavan opettajankou-
lutuksen opetussuunnitelman laativat opetta-
jankouluttajat, korostuvat kunkin opettajan-
koulutusyksikön sisällöissä ymmärrettävästi 
opettajankouluttajien omat tutkimusintressit. 
Näin opettajankouluttajien velvoite kehittää 
opetustaan tutkimuksen avulla (ks. Kansanen 
2012) saattaa ajoittain aiheuttaa sisältöjen ka-
peutumista siten, että yhteiskunnallisen toi-
minnan ja vaikuttamisen rooli jää vähiin (ks. 
myös Rautiainen ym. 2014).

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja aktiivi-
suuden teemoja voisi olla mahdollista sisällyt-
tää opettajankoulutukseen ja sen opetussuun-
nitelmiin erilaisten kehittämishankkeiden 
avulla. Vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö 
onkin jakanut rahaa opettajankoulutuksen ke-
hittämiseen vuosina 2017 ja 2018 yli 27 mil-
joonaa euroa, ei tulevien opettajien yhteiskun-
nallisten valmiuksien kehittämiseen luokan- 
ja aineenopettajien peruskoulutuksessa ole 
myönnetty rahoitusta (ks. OKM 2017, 2018). 
Toisaalta esimerkiksi Helsingin yliopistossa on 
käynnissä hanke demokratia- ja ihmisoikeus-
kasvatuksen tukemiseksi opettajankoulutuk-
sessa (ks. Helsingin yliopisto 2018). Hanke-
rahoituksenkaan avulla yhteiskunnallisten tee-
mojen laajamittaisempi sisällyttäminen opet-
tajankoulutukseen ja sen opetussuunnitelmiin 
ei olisi itsestään selvää, vaan ne saattaisivat jää-
dä hankkeen päätyttyä pääasiassa yksittäisten 
opettajankouluttajien tai aineryhmien varaan 
(ks. Hansen 2007). 

Tämänkin tutkimuksen mukaan opetta-
jankoulutuksessa opettaja-aktivismin näkö-
kulmasta havaituilla puutteilla saattaa olla 
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pahimmillaan erittäin kielteisiä seurauksia; 
opettajankoulutuksessa omaksuttu kyvyttö-
myys ottaa kantaa ja osallistua sosiaaliseen 
ja poliittis-yhteiskunnalliseen toimintaan voi 
johtaa kasvatuksen ja koulutuksen eriytymi-
seen omaksi saarekkeekseen yhteiskunnan ul-
kopuolelle (ks. Fornaciari & Männistö 2015). 
Kuitenkin yhteiskuntakriittisen tietoisuuden 
ohella yhteiskunnalliseen toimintaan ohjaa-
vien periaatteiden sisällyttäminen opettajan-
koulutuksen yksittäisiinkin opintojaksoihin 
voisi tukea tulevien opettajien kykyä osallis-
tua havaitsemiensa epäkohtien purkamiseen 
sekä antaa myös oppilailleen konkreettisia 
toimintamalleja yhteiskunnallisen muutok-
sen edistämiseksi.
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