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YTM Tiina Rytkölä, FM Merike Kesler & FM Tiina Karhuvirta

Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus 
yhteisen sateenvarjon alla  

– järjestön näkökulma kansalaisen taitojen kehittymiseen

Kasvatus ja opetus ovat vahvasti sidottuja jokaisen yhteiskunnan vallitsevaan 

arvomaailmaan, henkiseen ilmastoon ja poliittiseen päätöksentekoon. Myös 

globalisaatio ja sen haasteet vaikuttavat ja luovat ihanteita kasvatukseen ja 

opetukseen (esim. Nivala 2008). Koulutuksen yhtenä tavoitteena on tukea 

yksilön kehitystä monialaisesti sivistyneeksi ja osaavaksi henkilöksi, joka 

kykenee elinikäiseen oppimiseen. Tärkeitä kysymyksiä ovat, millaisia taitoja ja 

osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, ja millä keinoin kasvatus ja opetus 

näitä taitoja vahvistavat.

Kasvatuksen eri aihekokonaisuudet ja -alueet, kuten yrittäjyyskasvatus, 

muotoilukasvatus ja mediakasvatus rikastuttavat yleisiä kasvatuspäämää-

riä arvoillaan. Tarkastelemme tässä artikkelissa eri aihealueiden mahdollisia 

rajapintoja. Valitsimme tähän artikkeliin kansalais- ja demokratia-, osalli-

suus-, yrittäjyys- sekä tiedekasvatuksen kokonaisuudet. Nämä määrittelevät 

ja edistävät kansalaisen tarvitsemia taitoja. Kokemuksemme mukaan koulun 

arjessa eri aihealueiden välillä on harvoin yhteistyötä. Artikkelimme tarkoitus 

on rakentaa siltaa valitsemiemme aihealueiden välille.

Pohdimme kirjoituksessamme, miten valittujen aihealueiden käsitteitä 

voidaan lähestyä teoreettisista lähtökohdista. Avaamme lyhyesti kansalaisen 

taitojen ja aktiivisen kansalaisuuden määrittelyä. Esitämme oman järjestöm-

me – Kerhokeskus koulutyön tuki ry:n ja oman työmme esimerkkien kautta, 

että eri aihealueiden väliltä löytyy yhteisiä tavoitteita ja yhteistyö niiden välillä 

on mahdollista. 



126

Miksi aihealueita tarvitaan?

Kouluopetuksessa pyritään nykyisin ainekeskeisestä opetuksesta holistiseen 

ongelma-/teemakeskeisyyteen, jossa toiminnalliset menetelmät, kokemuksel-

lisuus, reflektointi ja pohdinta, oman oppimisen ohjaaminen sekä oppimisym-

päristöjen rikastaminen ovat keskeisiä menetelmiä (Kumpulainen ym. 2010) ja 

laveammin osa koko koulun toimintatapaa. Perinteisten oppiaineiden tueksi ja 

täydennykseksi on haluttu tuoda aihekokonaisuuksia, jotka eivät ankkuroidu 

pelkästään tietyn oppiaineen sisältöihin, eikä niillä ole selvästi omaa ainedi-

daktiikkaa, vaan niiden avulla pyritään laveammin vastaamaan yhteiskunnan 

koulutustarpeisiin.

Voimassa olevissa lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteis-

sa (Opetushallitus 2003; 2004) kansalais-, osallisuus- ja demokratiakasvatus 

näkyvät sekä perusopetuksen arvopohjassa että aihekokonaisuuksissa, yrit-

täjyyskasvatus omana osana aihekokonaisuutta ja tiedekasvatus ensisijas-

sa luonnontieteellisten oppiaineiden sisällöissä. Haasteena on, miten niille 

kaikille soveltuvat tavoitteet ja menetelmät tunnistetaan pedagogisessa yh-

teisössä ja saadaan kaikkien opettajien käyttöön. Vaadittavat tiedot, taidot, 

oppimisympäristöt ja työtavat konkretisoituvat vasta yhteisen pedagogisen 

keskustelun avulla. (esim. Smeds ym. 2010.) Mikäli siihen ei ole aikaa, aihe-

kokonaisuuksien tavoitteet jäävät helposti toteutumatta (esim. Seikkula-Leino 

2007). Väitämme, että samanaikaisten, monien ja päällekkäisten aihealuei-

den olemassaolo ilman keskinäistä yhteistyötä hankaloittaa kasvatuksen ja 

opetuksen ymmärrettävyyttä ja toteuttamista.

Vaikka aihekokonaisuuksien kasvatuskäsitystä ei ole määritelty, toiminnan 

lähtökohtina voidaan pitää hermeneuttista ja kommunikatiivista kasvatuskä-

sitystä: toisaalta kasvattajalla on velvollisuus tukea ja ohjata oppimisprosessia, 

toisaalta kasvattajan ja kasvatettavan suhde on ymmärrettävä tasa-arvoisena, 

vastavuoroisuuteen ja dialogiin perustuvana (Smeds ym. 2010). Oppimiskäsi-

tys perustuu sosiokulttuuriselle oppimiskäsitykselle, jossa oppiminen ymmär-

retään kulttuurisena, kontekstuaalisena, aktiivisena (tavoitteellisena) ja sosi-

aalisena prosessina (Opetushallitus 2004).

Mitä on kansalaiskasvatus?

Eurooppalaisessa EPACE-hankkeessa etsittiin yhteiseurooppalaista määritel-

mää kansalaiskasvatuksesta sitä löytämättä. Samalla havaittiin myös, että 

yhteinen määrittely siitä, mistä aktiivinen kansalaisuus koostuu ja mikä sen 

suhde kansalaiskasvatuksen on, puuttuu. (Ahokas 2010.)
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Kansalaiskasvatuksen tavoitteita on vaikea määritellä yksityiskohtaisesti ta-

voitteiden monitasoisuuden takia: tavoitteet ovat sekä yksilöllisiä, jokaisen 

kansalaisen henkilökohtaisen kasvun tukemiseen tähtääviä, että yhteiskun-

nallisia, jolloin pohditaan sitä, millaisia kompetensseja kulloinkin kansalaiset 

tarvitsevat. Kansalaiskasvatuksen teema näyttää nousevan esiin erityisesti 

yhteiskunnallisissa murroksissa (ks. esim. Arola 2003; Lehikoinen 2002; Nivala 

2008).

EPACE-hankkeessa kansalaiskasvatus määriteltiin tavoitelähtöisesti: ”Kan-

salaiskasvatuksen tarkoituksena on opettaa demokratiaa koskevia taitoja, 

tietoja ja asenteita” (Ahokas 2010, 14). Kansalaiskasvatuksen lähtökohtia voi 

kuitenkin avata useasta lähtökohdasta käsin: millaisena ymmärrämme so-

sialisaatioprosessin, kuka määrittelee, millainen yhteiskunnallinen toiminta 

on suotavaa, kuinka ymmärrämme yhteiskunnan integraatiopyrkimykset, 

millainen on kasvattajan kasvatus- ja ihmiskäsitys (Nivala 2007) ja millaisia 

kansalaisia lapset ja nuoret ovat, ovatko he kansalaisia ”sinänsä” vai vasta 

tulevia kansalaisia (esim. James 2011).

Kansalaiskasvatuksen lähtökohtana voi kuitenkin pitää laaja-alaista 

näkemystä siitä, että yksilön kansalaisuus toteutuu toimintana yhteiskunnas-

sa. Kansalaisuus mielletään tällöin poliittista tai valtion juridista kansalaisuut-

ta laajempana käsitteenä. (Nivala 2008.) Kansalaiskasvatus on yksilön yhteis-

kunnallisten toimintavalmiuksiin keskittyvää toimintaa, joka pitää sisällään 

yhteiskunnan kaikki tasot, poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen.

Demokratiakasvatusta, osallisuuskasvatusta vai kasvatusta aktiiviseen  
kansalaisuuteen?

Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa 

(17/2010) määrittelee demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen suomalaisen 

demokratian keskeiseksi haasteeksi ja mahdollisuudeksi. Sen mukaan ”osal-

listuvassa demokratiassa äänestäminen on vain yksi, joskin tärkeä, kansan-

vallan toteuttamisen muoto. Kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat myös 

vaalien välisenä aikana sekä yksilöinä että yhdistyksissä, etujärjestöissä ja 

kansalaisverkostoissa.” (Oikeusministeriö 2010, 8.) Toisin sanoen valtioneuvos-

ton tasolla tunnustetaan myös muut, ehkä vielä muotoaan hakevat osallis-

tumistavat, kuten verkkovaikuttamisen ja epämuodolliset kansalaistoiminnan 

muodot. Periaatepäätöksessä määritellään demokratiakasvatusta nostamalla 

esiin yhteiskunnan tarjoamat osallistumiskanavat ja kuulemisjärjestelmät 

lapsille ja nuorille, nuorten osallisuuden vahvistaminen järjestötoiminnassa 

ja erilaisissa verkostoissa. Samalla todetaan, että nämä tavoittavat vain osan 
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ikäluokista. Niinpä koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 

ovat keskeisiä valmiuksien kehittäjinä. Periaatepäätöksen mukaan demokra-

tiakasvatuksen tulee tarjota aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuk-

sia ja osallistumisessa tarvittavaa tietosisältöä. (Oikeusministeriö 2010.) 

Demokratiakasvatuksen sisältöalueita ovat poliittiset järjestelmät, päätöksen-

tekoprosessit ja toiminen kansalaisyhteiskunnassa. Osallisuus- ja demokratia-

kasvatus kytkeytyvät toisiinsa koulussa esimerkiksi oppilaskuntatoiminnassa, 

jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia omassa 

lähiympäristössään. 

Vesikansa (2007) esittää kaikkien osallisuutta painottavaa citizenship education 

-mallia, jossa kansalaiskasvatuksessa on kyse kokonaisvaltaisesta kasvatuksel-

lisesta toimintapolitiikasta. Tällöin huomiota kiinnitetään yhteisön tarjoamiin 

toimintamahdollisuuksiin, jotka vahvistavat lasten ja nuorten demokraattisia 

valmiuksia. Tämä edellyttää pohdintaa siitä, millainen demokratiakäsitys on, 

ja millaiseen demokratiaan haluamme lapsiamme kasvattaa (ks. demokratia-

teorioiden malleista esim. Setälä 2003; Vesikansa 2007). 

Osallisuuskasvatuksella tarkoitetaan niitä toimia ja toimintamuotoja, joissa 

nuorilla on mahdollisuus toteuttaa vaikuttamista ja osallistumista päätök-

sentekoon, ja toimintamahdollisuuksia, joissa nuorten ja erityisesti lapsien 

on mahdollista toteuttaa demokraattista kansalaisuuttaan. Gretschel (2007) 

erottaa osallisuudessa kaksi tasoa: osallisuuden omasta elämästä, yhteisös-

tä ja yhteiskunnan hyvinvoinnista (nk. EU:n sosiaalinen osallisuus) ja osalli-

suuden vaikuttamisessa. Osallisuuden omasta elämästä tavoitteena on oman 

elämän hallinta, hyväksyttävänä pidettävä elintaso ja elämänlaatu. Tavoittee-

na on yhä useampi onnellinen peruskansalainen. Osallisuuden vaikuttamisen 

tavoitteena on Gretschelin mukaan halu vaikuttaa ja vaikuttamisen taidot, 

jotka muuttavat maailmaa parempaan suuntaan ja tavoitteena on nimen-

omaan yhä useampi onnellinen aktiivinen kansalainen. (Gretschel 2007.)

Miten yrittäjyyskasvatusta voidaan lähestyä?

Yrittäjyyskasvatusta voidaan lähestyä teoreettisesti liiketaloustieteistä ja kas-

vatustieteistä käsin (esim. Seikkula-Leino 2007). Yrittäjyyskasvatuksella on 

lisäksi yhtymäkohtia kansalaiskasvatukseen sekä osallisuus- ja demokratia-

kasvatukseen (ks. esim. Brant & Wales 2009; Ikonen 2006) sekä tiedekasvatuk-

seen, kuten seuraavassa luvussa tuodaan esiin. Suomalaisen yrittäjyyskasva-

tuksen muotoutumista tutkineen Ikosen (2006) mukaan yrittäjyyskasvatus on 

osa kansalaiskasvatusta, kuten demokratia-, media- tai kuluttajakasvatuskin. 
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Hänen mukaansa kaikkien aihekokonaisuuksien tavoitteena on elämänhallin-

nan edistäminen. 

Yrittäjyyskasvatusta voi määritellä käsitteiden entrepreneurship education ja 

enterprise education avulla. Ensimmäinen liittyy yritystoimintaan sekä liiketa-

lousorientoituneeseen yrittäjyyden oppimiseen ja jälkimmäinen yritteliäisyy-

teen, taitojen vahvistamiseen ja asennekasvatukseen. (esim. Brant & Wales 

2009; Jones & Iredale 2010.) Vaikka myös entrepreneurship education -määritelmä 

pitää sisällään taito- ja asennekasvatuksen, siinä keskitytään vahvistamaan 

vain niitä taitoja, joita yrittäjä ammatinharjoittamisessa tarvitsee. Enterprise 

education -määritelmässä taidot liitetään laveammin yhteiskunnassa toimimi-

seen, jolloin kyse on kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja kansalaisvelvolli-

suuksien oppimisesta, johon sisältyvät myös tieto, ymmärrys ja taito työelä-

mästä. (Jones & Iredale 2010.) Kyse on siis elämänhallinnan taidoista (Ikonen 

2006).

Brittiläistä koulutusjärjestelmää tutkineet Brant ja Wales (2009) pitävät mie-

lekkäänä yrittäjyyskasvatuksen sidosta yksilön toimintaan yhteiskunnallises-

sa kontekstissa, jolloin yrittäjyys sisältää tietoja ja taitoja osallistumisesta, 

vaikuttamisesta ja vastuullisuudesta. He korostavat yksilön yrittäjämäisten 

taitojen, kuten luovuuden, joustavuuden, ja ongelmanratkaisutaitojen kehit-

tämisen lisäksi yhteisön yrittäjämäisyyttä – yhdessä tekemistä, ideointia ja 

uusia ratkaisuja. Brantin ja Walesin (2009) näkemys yhdistyy hyvin sosiaali-

sen tai yhteisöllisen yrittäjyyden määritelmään, jossa yrittäjyyden ei tarvitse 

aina suuntautua oman tilanteen parantamiseen, vaan sillä voi olla vaikutusta 

sosiaaliseen ja/tai yhteisölliseen toimintaan ja näiden kehittämiseen. Tällöin 

uusien asioiden tekeminen saa uusia muotoja: keskeistä on yhteisön kyky 

ideoida yhdessä, tehdä yhdessä ja toteuttaa yhdessä. Yhteisöyrittäjyys ei usein 

liity taloudellisen hyödyn tavoitteluun tai kaupankäyntiin. Yrittäjämäisen 

toiminnan piirteet ovat kuitenkin havaittavissa. (esim. Johannisson & Nilsson 

1989.) 

Brantin ja Walesin (2009) näkemys yrittäjyyskasvatuksesta on samansuuntai-

nen suomalaisen koulutusjärjestelmän tapaan ymmärtää yrittäjyyskasvatus. 

Yrittäjyyteen linkittyy yrittäjämäinen toimintatapa, joka on osa vaikuttami-

seen, osallistumiseen ja demokraattisuuteen kasvamista (Opetusministe-

riö 2009) – siis hyvin lähellä osallisuus- ja demokratiakasvatusta. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen linjausten mukaan yrittäjyyskas-

vatus yleissivistävässä koulutuksessa tarkoittaa, että oppijat saavat (perus)

tiedot yhteiskunnan eri järjestelmien (poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen) 

toiminnasta (ks. Opetusministeriö 2009; Opetushallitus 2003; 2004). Lisäksi 
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oppijat saavat valmiuksia toimintaan, vaikuttamiseen ja vastuun kantoon 

sekä omassa elämässä että yhteiskunnan eri järjestelmissä. Huomion arvoista 

tässä on se, että ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyskasvatuksen tehtä-

väalue linjataan huomattavasti suppeammaksi. Opetusministeriön strategia-

asiakirjan mukaan tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat perustiedot 

yritystoiminnasta ja valmiuksia toimia yrittäjämäisesti toisen palveluksessa. 

Strategiasta puuttuvat näin poliittisen ja sosiaalisen järjestelmän näkökulmat. 

(ks. Opetusministeriö 2009.)

Myös suomalaiset perus- ja toisen asteen opettajat näyttävät ymmärtä-

vän yrittäjyyskasvatuksen laveasti taito- ja asennekasvatuksena (enterpise 

education), joka ankkuroituu yhteiskunnassa toimimisen tavoitteisiin, samalla 

tavalla kuin osallisuus- ja demokratiakasvatuksessa. Esimerkiksi Ruskovaaran 

ym. (2011) ja Seikkula-Leinon ym. (2010) tutkimustulosten mukaan yrittäjyys-

kasvatus on opettajille aktiivisuuden lisäämistä, yhteisöllisyyttä sekä vastuul-

lisuuteen ja vaikuttamiseen kasvattamista. 

Onko tiedekasvatus vain luonnontieteiden opetusta?

Tulevaisuusluotaimessa (2006) tärkeäksi arvioidut osaamisalueet - monikult-

tuurisuuden hallinta, verkosto-osaaminen ja luovuuden sekä innovatiivisuu-

den kehittäminen - ovat avainasemassa työelämän taitojen kehittymisessä. 

Tiedekasvatuksen lähtökohtana on hyvä luonnontieteellinen osaaminen (joka 

siis perustuu luonnontieteiden opetukseen koulussa), jotta tieteen ja tekno-

logian saavutuksia pystytään hyödyntämään ja niiden tärkeyttä arvioimaan. 

Samalla tavalla kuin osallisuus- ja yrittäjyyskasvatuksessa myös tiedekasva-

tuksessa on pohdittava, millaista tiedekasvatusta tarvitaan ja miten yhteys 

kansalaisen taitoihin saavutetaan. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, 

että jokapäiväisessä elämässä käytetään (ja tarvitaan) paljon enemmän tie-

teelliseen osaamiseen perustuvia ongelmanratkaisutaitoja kuin tiedostetaan-

kaan (Duggan & Gott 2002). Asiasisältöön keskittyvä luonnontieteiden opetus 

ei yksin riitä, vaan edellä mainittujen osaamisalueiden hallintaan tarvitaan 

tiedekasvatuksen tarjoamia tietoja ja taitoja poikki- ja monitieteelliseen ym-

märtämiseen.

Tiedekasvatuksen käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti. Keskusteluissa 

se kuitenkin ymmärretään yleensä luonnontieteiden opetuksen ja yleisesti 

kasvatuksen yhteiseksi osa-alueeksi. Kansainvälisesti science education tar-

koittaa lähinnä luonnontieteiden opettamista ja luonnontieteiden opetuksen 

ja osaamisen tutkimusta, joka sisältää kuitenkin melko monipuolisesti 

myös alueita oppimisesta ja eri toimijoista (edellisten lisäksi informaalin ja 
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kolmannen sektorin toimijat) (esim. Abell & Lederman 2007). Käsite science 

literacy ei myöskään ole yksiselitteinen. Se on määritelty Suomessa luonnon-

tieteelliseksi osaamiseksi (Arinen & Karjalainen 2007), vaikka käsitteen voisi 

suomentaa myös luonnontieteelliseksi lukutaidoksi. Toisinaan käsittees-

tä puhutaan laajassa merkityksessä (kaikki tieteen ja tutkimuksen avulla 

saatu tieto), toisinaan kapeassa merkityksessä (luonnontieteiden ja teknolo-

gian kautta saatu tieto) (Rocard 2007). Pohjimmiltaan kummassakin on kyse 

samoista asioista. 

Roberts (2007) nostaa esiin kolme eri näkökulmaa käsitteen määrittelyyn: 1) 

tiedeosaamisen (science literacy), jota tarvitaan tieteiden ymmärtämiseen, 2) 

tieteellisen osaamisen (scientific litaracy), jota tarvitaan tieteisiin kytköksissä 

olevien ongelmien ratkaisemiseen ja 3) yleisosaamisen (public understanding) tai 

yleiseen sivistykseen sisältyvän osaamisen. Jo 1960-luvulla luonnontieteiden 

opetuksen uudistajat nostivat esille, että vastuu omasta osaamisesta siirtyy 

enemmän oppijalle, ja tiedeosaaminen on tärkeä taito, siinä missä lukeminen 

ja kirjoittaminenkin (Bybee 1993). Nähtiin, että jokaisen oppilaan on saavutet-

tava hyvä luonnontieteellisen osaamisen taso pärjätäkseen elämän tuomissa 

haasteissa ja kohdakseen tieteen tuomat kysymykset kansalaisena (Roberts 

2007). Tiedekasvatuksen ja yrittäjyyskasvatuksen yhtymäkohdat löytyvät 

nimenomaan luonnontieteellisen osaamisen kokonaisvaltaisen käsitteen 

piiristä. 2000-luvun aikana useat tutkijat puhuvat tiedekasvatuksen taloudel-

lisesta, käytännöllisestä, kansalaisen ja kulttuurisesta näkökulmasta (Roberts 

2007), joissa yksilön yritteliäät ominaisuudet ovat tärkeitä. 

On siis melko luontevaa, että luonnontieteelliseen osaamiseen halutaan si-

sällyttää ajatuksia kokonaisvaltaisesta yhteiskunnan jäseneksi kasvamises-

ta. Oppijoilta toivotaan sellaisten arvojen kehittymistä, joilla he voivat toimia 

vastuullisesti ja kestävästi kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Myös tietojen ja 

taitojen täytyy olla niin monipuolisia, joustavia ja mukautumiskykyisiä, että 

henkilö kykenee toimimaan millä tahansa elämän alueella. (Holbrook 2010.)

Miten kansalaisen taitoja määritellään?

Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa pohtineen 

työryhmän esityksen sisältö perustui näkemykseen tulevaisuudessa tarvit-

tavista taidoista, niin sanotuista kansalaisen taidoista (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2010). Vaadittaviksi taidoiksi nousivat eri tilanteisiin sovellettavis-

sa oleva laaja-alainen osaaminen, ajattelu ja ongelmanratkaisu; olennaisen 

löytäminen suuresta informaatiomäärästä; kommunikoinnin, verkostoitumi-

sen, yhteistyön ja tiimeissä toimimisen ja oppimisen taidot; tietoisuus omasta 
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identiteetistä, itseluottamus ja vastuunotto omasta tulevaisuudesta; erilaisten 

tapojen, kielten ja kulttuurien ymmärtäminen globalisoituvassa maailmassa; 

kestävän kehityksen haasteiden ymmärtäminen, osallistuminen ja vaikut-

taminen; aloitteellisuus, joustavuus, muutososaaminen ja pitkäjänteisyys; 

nopeasti kehittyvän teknologian omaksuminen ja monipuolinen käyttö, digi-

taaliset taidot; luovuuteen, mielikuvitukseen, kekseliäisyyteen ja yrittäjyyteen 

liittyvät valmiudet (ks. Vitikka 2010).

Vaadittavat kansalaisen taidot edellyttävät, että oppijalle annetaan alusta 

lähtien aktiivinen rooli oppimisprosessissa, ja oppiminen ymmärretään tapah-

tuvan sosiaalisissa tilanteissa ja vaihtelevissa ympäristöissä – myös formaalin 

kouluopetuksen ulkopuolella (esim. Smeds ym. 2010). Aktiivisten kansalais-

ten kasvattaminen näyttäisi tulleen koulutuksen päätavoitteeksi. (ks. myös 

Opetushallitus 2003; Opetushallitus 2004). Perusopetus 2020 -työryhmän jä-

sentämät kansalaisen taidot ymmärretään laajempina taitokokonaisuuksina 

kuin yksittäisinä taitoina (esimerkiksi Suomessa uimataito voidaan hyvinkin 

ymmärtää kansalaistaitona) (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010). 

Mitä ovat kansalaiskompetenssit? 

Hoskins ja Crick (2008) ovat hahmotelleet aktiivisen kansalaisuuden kompe-

tenssit pohjautuen eurooppalaiseen viitekehykseen ja erityisesti EU-tasoiseen 

määrittelyyn. Heidän mukaansa kansalaiskompetenssi (civic competence) on 

moniulotteinen oppimisen tulos, joka on yhdistelmä tietoja, taitoja, asenteita 

ja arvoja, joita yksilö tarvitsee toimiakseen kansalaisyhteiskunnassa, edus-

tuksellisessa demokratiassa ja jokapäiväisessä elämässään demokraattisten 

arvojen mukaan.  Hoskins ja Crick lisäävät kompetensseihin myös yksilön 

identiteetin vahvistamisen henkilökohtaisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 

globaalisesti. 

Kansalaiskasvatusta ja ihmisoikeuskasvatusta käsitellään muualla Euroopas-

sa kokonaisvaltaisemmin kuin Suomessa. Merkittäviä tietokokonaisuuksia 

demokratiakasvatuksessa ovat ihmisoikeudet, tiedot yhteiskunnasta ja sen 

toiminnasta, sekä tiedot yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamises-

ta. Teeman kannalta oleellisia taitokokonaisuuksia ovat interkulttuurinen (tai 

monikulttuurinen) ymmärrys, kyky ottaa asioista selvää, kriittinen pohdinta ja 

yhteistyökyky. (Hoskins & Crick 2008.)

Euroopan neuvoston (2004) mukaan demokraattista kansalaisuutta edistäväs-

sä kasvatuksessa tulisi perustua ihmisoikeuksiin, moniarvoisen demokratian 

ja oikeusvaltioon liittyviin periaatteisiin (ks. Ahokas 2010). Demokraattista 
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kansalaisuutta edistävässä kasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, 

että kasvatustavoitteena on yksilön voimaannuttaminen, osallistumisen ja yh-

teisöllisyyden tunteen vahvistaminen ja moniarvoisuuden kunnioittaminen. 

Kasvatukseen liittyy myös yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien selventämi-

nen, ja sen pitää kohdentua kaikkiin ikäryhmiin.  Kasvatuksen tavoitteena on 

yksilön tukeminen osallistumiseen yhteiskunnassa sekä edistää sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja yleistä hyvää. 

Kasvatustoimilla on tarkoitus myös vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa lisää-

mällä kansalaisten valistusta ja tietoisuutta sekä vahvistaa heidän taitojaan 

toimia demokraattisesti. Kasvatuksen tuloksena on demokraattisen kulttuurin 

vahvistaminen. (Ahokas 2010.)  

Mitä ovat yrittäjämäiset taidot?

Yrittäjyyden teoriat liittävät yrittäjänä toimivaan henkilöön yleisesti yksilön 

taitoja, ominaisuuksia, valmiuksia ja asenteita. Näitä ovat muun muassa epä-

varmuuden sietäminen ja riskinottokyky (esim. Drucker 1985), mahdollisuuk-

sien havainnointi (esim. Shane & Venkataratam 2000) ja innovaatiokyky (mm. 

Schumpeter 1934). Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot nousevat esiin. 

Nähdään, että yrittäjä ei menestyäkseen voi toimia yksin vaan hän tarvitsee 

avukseen erilaisia verkostoja ja taitoja toimia niissä. Esimerkiksi yhteisyrittä-

misen muodot kuten osuuskuntayrittäjyys vaativat valmiuksia toimia yhdessä. 

(lisää esim. Johannisson & Nilsson 1989.)

Yhteiskunnassa tapahtunut muutos, suhdannevaihtelut, työelämän 

muutokset ja globaalin talouden arvaamattomuus ovat johtaneet tilantee-

seen, jossa yrittäjän taitoja on laveammin alettu arvostaa jokaisen kansalai-

sen tarvitsemina niin sanottuina yrittäjämäisinä taitoina (entrepreneurial skills). 

Työn osaamisvaatimukset painottuvat kaikilla aloilla yhä enemmän henkiseen 

pääomaan. Koulutuksen tulisi vastata työelämän tarpeisiin niin asennetason 

kasvatuksella kuin taitojen opettamisellakin. (esim. Brant & Wales 2009.) 

Euroopan komissio linjasi vuonna 2005 yrittäjyyden yhdeksi kansalaisen 

avaintaidoksi (Euroopan komissio 2005), joka Suomen strategiassa on saanut 

seuraavanlaisen sisällön: ”Yrittäjyys sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja 

riskinoton, kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamisek-

si” (Opetusministeriö 2009, 11). Yrittäjyys nähdään yksilön kyvyksi muuttaa 

ideat toiminnaksi. Myös koulutustutkijat korostavat yrittäjämäisten taitojen 

tärkeyttä. Esimerkiksi Wagnerin (2010) (ks. myös s. 77) mukaan yritteliäisyys 

(entrepreneurialism) on yksi tulevaisuuden seitsemästä elintärkeästä taidosta. 
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Opettajat näyttävät painottavan yrittäjyyden teorioista johdettuja taitoja tai 

ominaisuuksia, kuten rohkeutta, ongelmanratkaisutaitoa, oma-aloitteisuutta, 

kykyä toimia yhdessä ja vuorovaikutustaitoja. Samalla he korostavat talous-

lukutaitoa ja kriittistä lukutaitoa. (Ruskovaara ym. 2011; Seikkula-Leino ym. 

2010.) Myös Ikonen korostaa, että yrittäjyyskasvatukseen liittyy taito tai kyky 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Tärkeitä ovat medi-

alukutaito, kriittinen arviointitaito ja päättelyn taidot. (Ikonen 2006.)

Yrittäjyyteen tarvittavat tiedot rajautuvat eri tavoin. Kapeasti yrittäjyyteen 

liittyvät tiedot ankkuroituvat liiketaloustietouteen, yrityksen perustamiseen ja 

yrittäjätietouteen. Laveammin ajatellen tiedot ovat perustietoja yhteiskunnan 

eri järjestelmien toiminnasta. (esim. Hoskins & Crick 2008; myös Opetusmi-

nisteriö 2009.) Yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen osallistumisen edellyttämät 

tiedot ovatkin tältä osin päällekkäiset. Siksi pelkän talousosaamisen opetta-

minen ei riitä hyvään yrittäjyyskasvatukseen. Esimerkiksi Latviassa yrittä-

jyyskasvatuksen opetussuunnitelmatyön taustalla on luonnontieteiden ope-

tussuunnitelma. Havaittiin, että luonnontieteiden oppitunneilla käytettävät 

työtavat, kuten kokeiden suunnittelu, ongelmien muotoileminen ja ratkaise-

minen, tietojen etsintä ja soveltaminen, tulosten esittäminen, mielipiteiden il-

maiseminen tai tilanteiden arvioiminen, ovat mitä suurimmassa määrin myös 

yrittäjyyskasvatusta. (Riemere & Namsone, 2010.) 

Miten luonnontieteiden opetuksen tavoitteista päästään tiedekasvatuksen 
taitoihin?

Luonnontieteiden opetus tarjoaa erinomaisen perustan tiedekasvatuksellisel-

le toiminnalle. Tiedekasvatukseen liittyvä toiminta on vielä kuitenkin liiaksi 

luonnontieteiden opetusta, eikä kasvatuksen tuomaa arvomaailmaa osata 

hyödyntää riittävästi. Suomi on menestynyt PISA (Programme for International 

Student Assessment)-tutkimuksissa erinomaisesti. Suomen menestyminen ei 

kuitenkaan tee tästä tutkimuksesta merkittävää. PISA on tällä hetkellä ainoa 

tutkimus, jossa luonnontieteelliselle osaamiselle asetetut tavoitteet ja määri-

telmät on hyväksytty kaikissa niissä maissa, jotka ovat liittyneet tutkimukseen 

(Roberts 2007). PISA on tarjonnut yhteisymmärryksen hyvin erilaisille luon-

nontieteiden opetusta tarjoaville maille. Kuviossa 1 on esitetty PISA-tutkimuk-

sen teoreettinen kehys, jossa ilmenee selkeä yhteys laajempiin yhteiskunnal-

lisiin tavoitteisiin.

Teoreettinen viitekehys perustuu laajaan tutkimukseen 2000-luvulla tarvit-

tavista kansalais- tai avaintaidoista. Kehyksen mukaan PISA-tutkimukseen 

osallistuvalta henkilöltä tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä, jossa tieteel-
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lisen tieto ja sen soveltaminen arkielämässä yhdistyvät. Paino on selkeästi 

jälkimmäisellä. Wagner (2010) luettelee seitsemän elintärkeää taitoa, joita tu-

levaisuudessa tarvitaan: kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu; yhteistyö yli 

verkostojen ja vaikuttaminen; joustavuus ja sopeutuvuus; aloitekyky ja yritte-

liäisyys; tehokas suullinen ja kirjallinen vuorovaikutus; tiedon analysointi ja 

arviointi; uteliaisuus ja mielikuvitus. Tiedekasvatuksessa korostetaan vieläkin 

enemmän kokonaisvaltaista ajattelua, asioiden tutkimista uusista näkökul-

mista ja jatkuvaa itseohjautuvaa tietojen ja taitojen täydentämistä (Bybee 

2010). 

Vaikka tiedekasvatus nähdään Suomessa vielä melko oppiainekeskeisenä ja 

faktapainotteisena, edellä luetellut kuvaukset monipuolisista kansalaisen 

taidoista tulevat kirjatuksi myös tiedekasvatukseen. Tieteellinen osaaminen 

on tärkeä taito, ja se tulisi nähdä esimerkiksi osallisuus- ja yrittäjyyskasvatuk-

sen kanssa tasavertaisena läpäisyaiheena, varsinkin kun näiltä alueilta löytyy 

todellisia yhtymäkohtia (talouden globalisaatio, koulutettu työvoima, inves-

toinnit jne.), kuten esimerkiksi Rocardin (2007) työryhmä esittää.

Tiedon hankinta ja esittäminen, kokonaisuuksien jäsentäminen ja luominen, 

vastuullisuus, turvallisuus, kädentaidot sekä luonnon ja ihmisen välisten 

suhteiden ymmärtäminen korostuvat Suomessakin luonnontieteiden ope-

tussuunnitelmassa oppimistavoitteina (Opetushallitus 2004). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2004) yleiseen osaan on kirjattu myös Robertsin (2007) 

mainitsemat tutkimistaitojen kehittäminen, ongelmanratkaisu, päätöksente-

Sisältö (asiayhteys)
Tilanteet elämästä, 
jotka sisältävät 
tiedettä ja teknolo-
giaa Taidot

• Tunnistaa tieteel-
liset kysymykset

• Selittää ilmiö 
tieteellisesti

• Käyttää tieteellis-
tä aineistoa

Tiedot
• Ympäröivästä 

luonnosta
• Tieteestä

Asenteet
Miten suhtaudu-
taan tieteellisiin 
kysymyksiin (mie-
lenkiinto, vastuul-
lisuus, kannustus 
luonnontieteelli-
seen tutkimukseen)

Kuvio 1. PISA-tutkimuksen teoreettinen viitekehys (Bybee 2010).

taitojen käyttöön 
vaikuttavat

selitykseen 
vaaditaan
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ko ja elinikäinen oppiminen. On muistettava, että luonnontieteelliseen osaa-

miseen tarvitaan aina vähintään yhden tieteenalan kohtalaista osaamista. 

Suomen luonnontieteiden opettamisen suurimpana haasteena onkin oppiai-

nekohtaisen ja poikkitieteellisen (vrt. science education) opetuksen tasapainon 

löytäminen. Tiedekasvatuksella laajemmassa merkityksessä voisi vaikuttaa 

asenteisiin luonnontieteitä kohtaan. 

Miten yhdistää aihealueita erilaisten työtapojen avulla? Case Kerhokeskus

Kerhokeskus on kymmenen suomalaisen opetusalan järjestön muodosta-

ma lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuk-

sen alalla. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitty-

mistä. Järjestölle on keskeistä, että informaalit ja nonformaalit oppimisen 

tavat ja muodot, joissa korostuvat erilaisten taitojen opettelu, sidotaan yhä 

vahvemmin osaksi koulun arkea ja toimintakulttuuria. (Kerhokeskus 2011.)

Kerhokeskuksen painopisteitä vuosina 2010–2020 ovat oppimisympäristö-

jen monipuolistaminen, opettajankoulutuksen kanssa tehtävän yhteistyön 

tiivistäminen ja lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen. Järjestön eri-

tyisosaaminen liittyy aihealueisiin, joita kehittämällä osallisuuden kokemus, 

luovuuden, kriittisen ajattelun ja päättelyn taidot ja valmiudet vahvistuvat. 

Näitä ovat osallisuuskasvatuksen lisäksi yrittäjyyskasvatus, tiedekasvatus ja 

mediakasvatus sekä taidekasvatuksen erityisteemat. Lisäksi formaalin, non-

formaalin ja informaalin oppimisen rajaa on pyritty häivyttämään. Tärkeäksi 

nousevat tietosisältöjen sijaan taitotavoitteet. (Kerhokeskus 2011.)

Oppimiskäsityksen määritteleminen sosiokonstruktivistiseksi (Opetushalli-

tus 2004), jonka mukaan opetuksessa ja oppimisessa tiedon on rakennutta-

va jo olemassa oleville tiedoille ja tietojen soveltamiseen, heijastuu Kerho-

keskuksen toimintaan. Kaikessa palvelutarjonnassa on etsitty ja sovellettu 

edellä mainitun oppimiskäsitystä tukevia työtapoja. Esimerkiksi kasvatuk-

sessa aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansalaisen taitojen hallintaan koros-

tuvat projektityöskentely ja modernit oppimisympäristöt simulaatioineen, 

vierailuineen ja kouluympäristön avautumisineen eri asiantuntijoiden koh-

taamispaikaksi.  

Projektityö on usein käytetty menetelmä demokratia- ja osallisuus-, yrittä-

jyys- sekä tiedekasvatuksessa. Tiedekasvatuksessa käsitelty luonnontieteel-

linen tutkimuskin voidaan luokitella projektiksi (Kesler 2010). Samoin yrit-

täjyyskasvatus toteutuu monesti projektina (esim. Seikkula-Leino ym. 2010). 
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Projektityömenetelmää on käytetty niin opetuksessa kuin erilaisissa formaalia 

opetusta tukevissa hankkeissakin. Yhtenä esimerkkinä ovat Kerhokeskuk-

sen ja Tekniikan akateemiset TEK:n yhteiset valtakunnalliset tiedeleirit pe-

ruskoulun ja lukion oppilaille. Viikonmittaisella leirillä punaisena lankana 

on osallistujien tekemä kokonaisvaltainen projektityö, jonka taustalla on 

yksi tai useampi luonnontieteen ja teknologian sovellus. Myös yrittäjyys-

kasvatus ankkuroituu hyvin leirin tavoitteisiin. Projektin tukena leirillä on 

useita pienempiä toiminnallisia tehtäviä, yritysvierailuja ja luentoja. Niiden 

tarkoitus on auttaa nuoria viemään projektinsa loppuun. Nuoret työskentele-

vät ryhmissä ja määrittelevät ensin kaikille yhteisen ongelman, sitten etsivät 

mahdollisia ratkaisuja asiantuntijan avulla ja lopulta toteuttavat ratkaisun, 

josta he esittävät konkreettisen mallin ja perustelevat sen suullisen esityksen 

avulla. Palautteissaan leiriläiset ovat tuoneet muun muassa esille, että pro-

jektityössä parasta oli näyttää omaa osaamista ja käyttää tietoja: nähdä 

konkreettisesti, missä koulussa opittua tarvitaan. (Kerhokeskus 2008.)

Koulun kerhotoiminta perusopetuksen opetussuunnitelmaan niveltyvänä toi-

mintana on merkittävä alusta eri aihealueiden rajapintojen yhdistäjänä (Ope-

tushallitus 2010). Koulun kerhotoiminnan laadukas toteuttaminen edellyttää 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kuvaamisen rakenteellisten 

tekijöiden lisäksi sisältöön liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi osallisuuden 

tukemista (ks. Kerhokeskus 2010a). Koulun kerhojen sisällöt monipuolistu-

vat ja voivat tarjota sellaisia teemoja, joita voi muutoin olla vaikea sisällyt-

tää kouluopetukseen, kuten esimerkiksi tutustumisen vapaaehtoistoimintaa  

(ks. Hirvenlahti 2011).

Koulun kerhotoimintana toteuttava Nuorten parlamentti sisältää vuosittain 

erilaisia teemoja, jotka nuoret itse ovat valinneet kiinnostuksensa mukaan. 

Varsinaisen, joka toinen vuosi eduskunnassa järjestettävän Nuorten parla-

mentin täysistunnon lisäksi, kerholaiset ovat kokoontuneet keskustelemaan 

muun muassa ilmastonmuutoksesta, tulevaisuuden peruskoulusta, työelä-

mästä ja äänestysikärajasta. Nuoret ovat päässeet testaamaan kriittistä ajat-

teluaan, luonnontieteellistä tietämystään, vuorovaikutustaitojaan ja poliittis-

ta ja taloudellista lukutaitoaan aidossa tilanteessa. (Kerhokeskus 2010b.)

Oppilaskuntatoiminta nivoo hyvin toteutuessaan oppilaiden kokemaa osal-

lisuutta omassa lähiyhteisössään, yritteliäisyyttä ja yhdessä toimimista 

yhdessä sovittujen päämäärien toteuttamiseksi. Nousiaisen (2009) mukaan 

koulun kaikkien käytäntöjen tulisi tukea lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi 

ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Myös Nivala (2009) nostaa oppilaskuntatoimin-

nan esille lasten ja nuorten kansalaisvalmiuksien vahvistajana. Oppilaskun-
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nalla on vahva osuus myös koulun kerhotoiminnan suunnitteluun, kun oppi-

laiden edustuksellinen elin on mukana koko kouluyhteisönsä kerhotoiminnan 

suunnittelussa ja arvioinnissa (Karhuvirta 2009). Osallisuuden tulee rakentua 

lapsen ja nuoren elämään jatkumona, joka käsittää niin koulun toimintakult-

tuurin, edustukselliset rakenteet ja lasten ja nuorten omaehtoiset toimintaryh-

mät. Käytännössä tämä ei vielä toteudu, vaan toiminta on edelleen kaukana 

asetetuista tavoitteista (Valkonen 2010). 

Osallisuus-, yrittäjyys- ja tiedekasvatusta on yhdistetty myös opetuksen ja ker-

hotoiminnan oppimateriaaleissa. Esimerkiksi Kokko (2006; 2007) on esittänyt 

esimerkkien ja käytännön tehtävien avulla yrittäjyyskasvatuksen sitomista 

niin osallisuuskasvatukseen kuin luonnontieteiden opetukseen. Hän liittää 

yrittäjyyskasvatuksen aktiivisen kansalaisuuden teemoihin ja erityisesti vai-

kuttamiseen ja vastuullisuuteen. Lisäksi Kokon (2007) esittämissä toteutu-

neissa yrittäjyyskasvatusprojekteissa tuotokset menestyivät Tutki-Kokeile-

Kehitä -tiedekilpailussa. Palkitussa tutkimusprojektissa kuvattiin hienosti, 

miten luonto voi tarjota ideoita ja innostusta erilaisiin keksintöihin ja myö-

hempiin tuotteisiin, joita tuskin olisi huomattu ilman luonnontutkimistaito-

ja. Kuten tiedekasvatuksessa myös yrittäjyyskasvatuksessa asiantuntijuuden 

eli toimintaperiaatteiden ja tieteen luonteen (nature of science) ymmärtäminen 

ovat ensisijaisen tärkeitä: voidaan toimia, saada tuloksia, tehdä ennusteita tai 

oppia uusia asioita monella eri tavalla ja monenlaista tietoa hyväksi käyttäen 

(Lederman 2007).

Lopuksi

Olemme pohtineet kansalais-, demokratia-, osallisuus-, yrittäjyys- sekä tie-

dekasvatuksien lähtökohtia ja tavoitteita, ja peilanneet niitä koulutukselle 

asetettuihin tavoitteisiin kasvattaa aktiivisia kansalaisia. Kerhokeskus järjes-

tönä on mahdollistanut ympäristönä eri kasvatuksen aihealueiden luontevan 

vuoropuhelun. Voidaan olettaa, että tämä on mahdollista myös muissa jär-

jestöissä ja miksei muillakin kasvatuskentällä toimivilla tahoilla.  Keskeisiä 

kysymyksiä aihealueita yhdistävässä opetuksessa ovat erityisesti, kuka suun-

nittelee, kuka tekee ja toimii, kuinka vahvasti huomioidaan oppijan kokemus-

maailma, kuinka kokemuksellista oppiminen on ja miten oppimisprosessia 

reflektoidaan.

Olemme koonneet taulukkoon 1 aihealueiden yhtymäkohtia. Ne näkyvät 

taidoissa, asenteissa ja arvoissa, vaikka kullakin aihealueella on myös spesifejä 

tietosisältöjä.
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Yleensä aihealueet toimivat yksin. Syitä tähän saattaa olla useita, kuten esi-

merkiksi voimassa olevat opetussuunnitelmat. Eri toimijat saattavat mieltää 

oman aihealueensa merkittävimpänä. Kuitenkin tutkimusta siitä, mikä on to-

dellinen yksittäisen aihealueen vaikutus (lapsen ja nuoren) kasvuun, ei juuri 

ole. Voivatko yrittäjyyskasvatus, osallisuuskasvatus tai tiedekasvatus yksinään 

luoda pohjaa yksilön kehittymisessä monialaisesti sivistyneeksi ja osaavaksi 

henkilöksi? Vai voisivatko aihealueet yhteistyössä lisätä lapsen, nuoren ja 

opettajan hyvinvointia, vahvistaa kansalaisen tarvitsemia taitoja ja säästää 

myös henkisiä ja taloudellisia resursseja?

Käsityksemme mukaan vuoropuhelun vahvistaminen ja monialaisen ja 

-tieteisen tutkimuksen edistäminen syventäisi kasvattajien ymmärrystä toi-

mijuuden merkityksestä yksilön tiedonmuodostuksessa, identiteettityössä ja 

merkitysten antamisessa oppimisprosessissa. 

Taulukko 1. Kansalaisen taidot aihealueissa.

Perustiedot tie- 
teen historiasta, 
perustiedot tieteen 
luonteesta

Perustiedot yhteiskunnan eri järjestel-
mien toiminnastaTiedot

Taidot

Asenteet

Projektitaidot, ongelmanratkaisutaidot, tiedon hankinta, 
luovuus, kriittinen pohdinta ja lukutaito, soveltaminen, kom-
munikointi (käden taidot)

Vastuullisuus, valmius ottaa itse vastuuta, vastuu omasta 
oppimisesta, riippumattomuus, turvallisuus

Demokratia, ihmisoikeudet, kestävä kehitys, rehellisyys, 
tiedon kunnioittaminen, eettisyysArvot

Tiedekasvatus
Demokratia- ja 

osallisuuskasvatus
Yrittäjyyskasvatus
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