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Oppiaine, tiedetausta, 
status:  

esimerkkeinä  
elämänkatsomustieto  

ja filosofia1

Abstrakti

Oppiaineet ovat muovautuneet nykyiselleen sosio- 
historiallisissa prosesseissa, joiden lopputulos näyttää 
kuitenkin jälkeenpäin usein itsestään selvältä ja epä-
historialliselta. Oppiaineita pyritään vakiinnutta-
maan institutionaalisiksi kategorioiksi, joille rakenne-
taan oikeutusta yleiskulttuurisesti uskottavilla ja riittä-
vään laajaan koulutuspoliittiseen ”yleisöön” vetoavilla 
argumenteilla. Tieteenalataustaisuus ja akateemisuus 
ovat tehokkaita argumentteja ja tyypillisiä oppiaineen 
muovaamisen suuntia. Artikkelissa analysoidaan teki-
jöitä, jotka vaikuttavat myös oppiaineiden statukseen, 
keskittyen erityisesti elämänkatsomustiedon ja filosofian 
luonteeseen. Ensinnä tarkastellaan, miten opetussuun-
nitelman perusteissa viitataan tiedetaustaan eri oppi-
aineissa. Tiedetaustan merkitystä oppiaineille arvioi-
daan koulutus- ja tiedonsosiologisesta näkökulmasta, 
jolloin oppiaineiden kytkentä akateemisuuteen ja yli-
opistollisiin tieteenaloihin näyttäytyy keinona rakentaa 
oppiaineelle statusta ja oikeutusta koulujärjestelmässä. 
Lopuksi laajennetaan tarkastelua käsittelemään ylei-
sempiä kriteerejä, joiden valossa oppiaineiden keskinäi-
nen status määräytyy, ja tulkitaan kriteerien merkitystä 
elämänkatsomustiedon ja filosofian kannalta. 

Avainsanat: Elämänkatsomustieto, filosofia, opetus-
suunnitelmatutkimus, koulutuspolitiikka, oppiainei-
den rakentuminen, oppiaineiden tiedetausta, oppi-
aineiden status

1.  Artikkeli on alun perin julkaistu teoksessa Tutkimus-
perustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Toim. 
Jari Lavonen. Ainedidaktinen symposiumi Helsin
gissä 3.2.2006. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen 
tutkimuksia 285. Käyttäytymistieteellinen tiede
kunta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007, 104–118.

Johdanto

Millainen olio on oppiaine? Miksi suomalaisissa 
opetussuunnitelmissa on juuri nykyiset oppiaineet ja 
miksi juuri tässä muodossa? Kun otetaan huo mioon 
suomalaisen opetussuunnitelman ainejakoinen ra
kentuminen, keskitetty kansallinen opetussuunnitel
matyö sekä tuntijakojen ja opetussuunnitelmien hy
vin hidas rakenteellinen ja sisällöllinen muutos, on 
yllättävää, miten vähän Suomessa on tutkittu oppi
aineiden muotoutumista historiallisesti tai niiden 
nykyistä luonnetta tiedonsosiologisesti. Syitä tähän 
voi hakea monelta suunnalta: kasvatushistoriallisen 
tutkimuksen kiinnostuksen suuntautuminen kou
lun kehityksen suuriin linjoihin ja ylätason koulu
tuspoliittisiin kiistoihin, opetussuunnitelmateoreet
tisen tutkimuksen vähäisyys sekä opetussuunnitel
matyön keskus ja virkamiesjohtoisuus. Asiaan vai
kuttanee sekin, että oppiaineita tutkitaan etupäässä 
ainedidaktisessa kontekstissa ja keskittyen pikem
min didaktiseen kehittämiseen kuin oppi aineiden 
sosiohistorialliseen rakentumiseen. Samalla opetus
suunnitelman historiallinen vakiintuneisuus on niin 
vahvaa, että esimerkiksi brittiläistä voimakasta pole
miikkia tuoreehkoa kansallista opetussuunnitelmaa 
(1988/2000) kohtaan voi olla meiltä katsoen vaikea 
ymmärtää.2

Viimeistään ”uudesta koulutussosiologiasta” eteen
päin brittiläisessä opetussuunnitelmatutkimuksessa 
onkin ollut tapana kyseenalaistaa oppiaineiden va
kiintunut nykyinen ilmiasu enemmän kuin suoma
laisessa tai vaikkapa saksalaisessa didaktiikassa.3 Läh
tökohtana on muistutus, että jokainen oppiaine on 
saanut muotonsa ja paikkansa opetussuunnitelmissa 
historiallisen prosessin seurauksena, näyttipä se mi
ten ikuiselta ja luonnolliselta tahansa. Oppiaineiden 
sosiohistorialliseen tarkasteluun kuuluu, ettei mitään 
vakiintunutta konstituenttia, profiilia, tavoitteita tai 
esimerkiksi ajatusta ”tiedetaustasta” pidetä itsestään 
selvänä.4

Ainedidaktiikka oppiainetutkimuksen viitekehyk
senä voi olla omiaan vahvistamaan oppiaineisiin liit
tyvää itsestäänselvyyden tunnetta, sen sijaan että kan
nustaisi niiden problematisoimiseen. Näin on eten
kin reaaliaineiden ja luonnontiedeaineiden kohdalla, 
koska ne kiinnittyvät voimakkaasti yliopistollisiin 
tieteenaloihin. Toisinaan tuntuu vallitsevan sensus 
communis, jonka mukaan ”ainedidaktiikan” käsitteen 

2.  Ks. esim. Kelly 1990; Coulby 2000; Goodson 2001, 
xii–xv.

3.  Esim. Young 1971; Eggleston 1977; Whitty 1985; 
Goodson 1983; 1984; 1997; 1998; 2001; Goodson & 
Ball 1984; White 2003.

4.  Vrt. Goodson & Ball 1984, 2; Popkewitz 2002.
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”aine” käy yksiin ”tiedetaustan” kanssa. Tässä arkijär
jen oletuksessa koulun biologiaoppiaine samaistuu 
biologiaan tieteenalana. Kun tieteenalan antama 

”sisältö” tai ”substanssi” liitetään didaktiikasta joh
deltuihin sovelluksiin, saadaan kyseisen oppiaineen 

”aine didaktiikka”. 
Näiden itsestäänselvyyksien purkamisen voi aloit

taa opetussuunnitelman perusteista. Vaikka kirjoi
tettu opetussuunnitelma antaakin vain aavistuksen 
oppiaineen koko vallitsevasta oppijärjestyksestä, ope
tussuunnitelmat retoriikaltaan ja funktioltaan auk
torisoivana diskurssina ”tarjoavat näkyvää, julkista ja 
dokumentoitua aineistoa kouluopetuksen tavoitteita 
ja tarkoitusta koskevasta jatkuvasta kamppailusta”5. 
Tutkimuksellisesti niillä on ennen kaikkea kahtalai
nen merkitys: ne kertovat symbolisesti niistä pyrki
myksistä ja intresseistä, joiden seurausta ne ovat, ja 
toisaalta ne asettavat auktorisoidut puitteet opetuk
sen käytännön toteutumiselle sekä arvioinnille6.

Tiedetaustat opetussuunnitelman  
perusteissa

Seuraavat sitaatit ovat otteita eri oppiaineiden uu
simmista (2003/2004) opetussuunnitelman perus
teista, oppiaineiden tiedekytkentää kuvaavista koh
dista.7 Ensimmäisenä elämänkatsomustieto: 

”Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan 
monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuu
luu filosofiaa sekä yhteiskunta ja kulttuuritieteitä.”8

”Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustal-
taan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää 
niin ihmis, yhteiskunta kuin kulttuuritieteitäkin.”9

Sitaatit kuulostavat perin luontevilta. Voidaan aja
tella, että opetussuunnitelma muodostaa oman 
tekstityyppinsä, genrensä, jonka puitteiden sisällä 
operoiva lukija odottaa vastaavia katkelmia: totea
via, määrittäviä, olemuksellistavia ja muun muassa 
juuri oppiaineen ja tieteenalan suhteeseen viittaavia 
lauseita. Opetussuunnitelman perusteita (ja kirjoi
tettuja opetussuunnitelmia yleisemminkin) voidaan 
pitää vakiintuneena ja muotosidonnaisena genrenä, 
joka ohjaa sekä sen tuottajia että käyttäjiä asetta
maan tekstille odotuksia eikä kyseenalaistamaan sen 
retorista ja argumentatiivista rakennetta.10

5. Goodson 2001, 15.
6. Goodson 2001, 3–13, 15–30.
7. Kaikki sitaattien kursivoinnit TT.
8. POPS 2004, 7.12 Elämänkatsomustieto.
9. LOPS 2003, 166, 5.12 Elämänkatsomustieto.
10. Vrt. Ridell 1992; Lehtonen 2000, 182–185.

Oppiaineryhmien tavat viitata tiedetaustaan 
vaihtelevat kuitenkin huomattavan paljon, ja näiden 
vaihtelujen kartoittaminen muodostaisi kiinnosta
van pienen tutkimustehtävän suomalaisen koulun 
oppiainejakoista opetussuunnitelmaa tutkittaessa: 

”Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeai
kaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. 
Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskun
taa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät 
myös humanistisyhteiskunnallisiin tieteisiin ja 
taideaineisiin.”11

”Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tie
teenalana ja sen tiedon muodostumisen perusteet.”12

”Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnon
tieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.”13

”Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatietei
den ja oikeustieteiden sisällöistä.”14

Kiinnostavaa on esimerkiksi, miten joissakin 
kuvauk sissa oppiaineen ja tieteenalan ero tuodaan 
esiin ja toisissa se päinvastoin häivytetään. Ensimai
nitusta esimerkkinä on kemia: 

”Kemian opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan 
luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maail
mankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissi
vistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä kes-
keisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää 
materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kes
tävän kehityksen edistämiseksi.”15

 
Toisaalta psykologian ja filosofian kuvauksissa (sekä 
hieman tulkinnanvaraisemmin myös biologiassa ja 
fysiikassa) oppiaine samaistetaan tieteenalaan: 

”Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia an-
taa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää 
monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vai
kuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden 
avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tie
dostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä.”16

”Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, 
sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen 
toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen ta
vassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäisesti 
ja keskustellen.”17

11. LOPS 2003, 158, 5.11 Uskonto.
12. LOPS 2003, 176, 5.14 Historia.
13. LOPS 2003, 138, 5.8 Maantiede.
14. LOPS 2003, 184, 5.15 Yhteiskuntaoppi.
15. LOPS 2003, 152, 5.10 Kemia.
16. LOPS 2003, 190, 5.16 Psykologia.
17. LOPS 2003, 172, 5.13 Filosofia.
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Oppiainekuvauksista välittyvä tulkinnanvaraisuus 
on tyypillistä vahvaan genreen kuuluville teksteille: 
mitä enemmän itse diskurssi tai lajityypin antama 
kehys ohjaa tekstin tuotantoa ja tulkintaa, sitä enem
män teksti voi sisältää ”luonnollisina” tai annettuina 
otettuja merkityksiä, jotka lähemmässä tarkastelussa 
osoittautuvat epäselviksi.

Sitaateista kursivoidut kohdat korostavat näennäi
sesti yhtenäisen muodon hajanaisuutta. Lainauksista 
välittyy sekalainen kuva siitä, millainen oppi aineiden 
suhde tieteenaloihin oikeastaan on. Yhtäällä oppiaine 

”rakentuu” niistä, ”perustuu” niille tai ottaa tieteen
alan ”lähtökohdakseen”. Toisaalla se voi vain ”hyö
dyntää” niitä, ”kytkeytyä” niihin tai ”välittää kuvaa” 
niistä. Edelleen oppiaine voi joko ”tukea tieteellistä 
ajattelua” tai ”antaa valmiuksia” sellaiseen – ja toisi
naan se näyttäisi jopa itsessään olevan tiedettä. 

Opetussuunnitelma ottaa joskus oikeuden määri
tellä oppiaineen lisäksi myös tieteenalaa. Näin on juuri 
biologiassa, fysiikassa, filosofiassa ja psykolo giassa eli 
niiden oppiaineiden kohdalla, jotka näyttävät erityi
sen läheisesti vastaavan tiettyä tieteenalaa. Kemiassa 
erottelu oppiaineen ja tieteen välillä tehdään, mutta 
tieteenala määritellään silti – ja varsin vahvalla tavalla 
väittämällä kemiaa tieteeksi, joka ”tutkii ja kehittää 
materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestä-
vän kehityksen edistämiseksi”. Määritelmä olisi helppo 
osoittaa puutteelliseksi, ja se onkin ilmeisesti ymmär
rettävissä kuvaukseksi siitä, millaiseen kemian tieteen
alatutkimukseen oppiaine haluaa sitoutua. 

Eroista huolimatta ainakin kaikkia reaaliaineita 
ja luonnontiedeaineita yhdistää viittaus tiedetaus
taan. (Opetussuunnitelman perusteissa poikkeuksen 
muodostavat ns. taito ja taideaineet, musiikki, ku
vaamataide ja liikunta, vieraat kielet sekä opintojen 
ohjaus.) Tältä osin voi olettaa, että kyseessä on ollut 
kyseisten opetussuunnitelman perusteiden yhtenäis
tämiseksi valittu strategia, jonka alkuperä on Ope
tushallituksessa tai opetussuunnitelmatyön ohjaus
ryhmässä. Vastaavat viittaukset tiedetaustoihin ovat 
vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa (POPS 
1994, LOPS 1994) harvinaisempia, joskin joidenkin 
oppiaineiden kohdalla muotoilu on uudemmissa ver
sioissa täsmälleen sama kuin jo tuolloin. Joka tapauk
sessa näyttää siltä, että tiedekytköksien lausumista 
ääneen on pidetty entistä tarpeellisempana. 

Tiedetaustan etsiminen

Opetussuunnitelmaan sisällytetty maininta tiede
taustasta tuo esiin piirteen, joka on monin tavoin 
vallitseva ja ajattelua hallitseva, jopa niin, että sen 
konstruktioluonteesta pitää erikseen huomauttaa: 

”Sen oletuksen puolesta, että opetussuunnitelman 
pitäisi olla ensisijaisesti akateeminen ja liittyä yli
opiston tieteenaloihin, on tehty paljon työtä, mikä 
on myös kantanut hedelmää. Meidän tulisikin 
olla varuillamme sellaisten kannanottojen suhteen, 
jotka esittävät tuollaisen tilanteen ’normaalina’ tai 
’annettuna’.”18

Annettuna ottamisen sijaan voidaan yrittää sulkeistaa 
’oppiaineen’ käsitteen sisältämiä mielikuvia ja ajatella 
koulutoimintaa esimerkiksi sen valossa, millaisia te
maattisia kokonaisuuksia tai käytäntöjä koulujärjes
telmä ylläpitää ”institutionaalisina kategorioina”19. 
Tällaisia vakiintuneita ja luonnollisiksi muuttuneita 
kategorioita, joilla on kuitenkin taustallaan historial
linen syntyprosessi ja monitasoinen sosiaalinen tuot
tuneisuus, on helppo luetella: opetuksen ryhmä ja 
luokkamuotoisuus, kouluasteet ja muodot ja niiden 
erillisyys (kuten peruskoulu, ammattikoulu, lukio), 
koekäytännöt, arviointikäytännöt ja asteikot, tut
kintonimikkeet ja niiden edelleen – sekä tietenkin 
oppiaineet itsenäisinä kokonaisuuksina.20 Tietysti 
monet mainituista ovat samalla organisaatioraken
teita tai käytäntöjen säännöstöjä, mutta Meyer ja 
Reid korostavat sitä, miten kyse on enemmästä: or
ganisaatiomuodot saavat legitimiteettiä ja pysyvyyttä 
kun ne kiteytyvät instituutioiksi koulujärjestelmän 
toimijoiden (oppilaiden, opettajien, suunnittelijoi
den jne.) sekä julkisen yleisön mielissä ja odotuksis
sa.21 Vasta instituutioina ne saavuttavat kyseenalais
tamattoman aseman itsestäänselvyyksinä. 

Koulujärjestelmässä vaikuttavat institutionaaliset 
kategoriat eivät voi ilmestyä tyhjästä. Julkisrahoit
teisessa ja julkisesti näkyvässä järjestelmässä ei voida 
menestyksekkäästi tuottaa ja ylläpitää jotakin, mikä 
näyttää selvästi epäilyttävältä, oudolta tai poikkeuk
selliselta yleisempien kulttuuristen käsitysten valossa. 
Oikeutuksen saavuttamiseksi on oppiaineiden luon
netta ja sisältöä muovattaessa tukeuduttava julkisuu
dessa tunnistettuihin merkityksellisiin kategorioihin. 
Näin ollen myös oppiaineiden koostamisen ainekset 
ja oppiaineen legitimoinnissa käytetyt argumentit 
voivat olla menestyksellisiä vain, jos niillä kyetään 
vetoamaan koulutuspoliittisen päätöksenteon kan
nalta merkittäviin ”yleisöihin”.22

Tällaisia aineksia tai resursseja, riittävässä määrin 
toimijoita ja yleisöä yhdistäviä kulttuurisia merkitys

18. Goodson 2001, 46.
19. Ks. käsitteestä Meyer & Rowan 1978; Meyer 1980; 

Reid 1999.
20. Hamilton 1980; Meyer 1980; 1992; Reid 1999, 143; 

Goodson 2001, 32–48.
21. Meyer 1980; Reid 1999, esim. 116.
22. Reid 1999, 146–148; Goodson 2001, 236–238.
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varantoja on toki monenlaisia, mutta jo pelkästään 
ajatellen tieteiden (sekä metakategoriana ”tieteen” 
yleisessä merkityksessä) julkista kuvaa nykyisessä län
simaisessa kulttuurissa, on ilmeistä että tiedekytken
tään vetoavien argumenttien voima on suuri. Kunhan 
yksittäinen tieteenala on riittävän vakiintunut sekä 
akateemisena disipliininä että kulttuurisena katego
riana julkisen yleisön silmissä, sen perusteleminen 
kouluaineeksi ei ole ylipääsemättömän vaikeaa. Suo
malaisessa koulujärjestelmässä tästä on hyvänä esi
merkkinä lukion uusin pakollinen oppiaine psykolo
gia, joka vielä 1900luvun alussa oli tieteenalana vasta 
eriytymässä ja opinalana yleiskulttuurisesti melko 
tuntematon (ja joka suomalaisessa koulussa tunnet
tiin pitkään nimellä ”sielutiede”). Vastaavalla tavalla 
voitaisiin ajatella sosiologian muokkaamista koulu
aineeksi – ja voisi olla paikallaan analysoida, miksi 
edellinen on suomalaiseen kouluun päätynyt mutta 
jälkimmäinen (aikaisemmin eriytynyt) tieteenala ei.23

Elämänkatsomustiedon ja filosofian tilanteet 
poikkeavat tältä osin radikaalisti toisistaan. Filoso
fian kohdalla problematiikka tiivistyy siihen, miten 
kuvataan ’filosofian’ moniulotteiset käsitteelliset 
viittaussuhteet, joissa se voi esittäytyä esimerkiksi 
(1) edelleen aktiivisena akateemisena disipliininä 
omine käsitejärjestelmineen, (2) yleisenä kriittisen 
ja analyyttisen ajattelun (’critical thinking’) muo
tona, ja (3) osana kaikkien yleissivistykseen kuulu
vaa eurooppalaista aate ja kulttuuriperintöä. Kaikki 
nämä ulottuvuudet löytyvät opetussuunnitelman 
perusteista.24 Koulufilosofian tuottaminen on ollut 
paljolti argumentaatiota, jossa käytetään mainittuja 
kolmea tulkintaa vaihtelevin painotuksin. Joka ta
pauksessa ’filosofia’ oli jo tiukasti kiinnitetty näihin 
kulttuurisiin kategorioihin ja niiden tulkintaa kos
keviin kiistoihin ennen kuin muokattiin kaikille yh
teinen oppiaine lukioon – siitä huolimatta, että filo
sofian oppiaineesittelyissä on ollut tapana ratsastaa 
filosofian määrittämättömyydellä ja avoimuudella.25

Elämänkatsomustiedolle ei sen sijaan ollut tar
jolla valmiita pedagogisia tai tieteellisiä katego rioita, 
joihin tukeutua. Se toki lainasi joitain aineksia, 

23. Kysymykseen voi toki huomauttaa, että yhteiskun
taoppi sisältää sosiologiatieteen näkökulmia, mutta 
toisaalta myöskään yhteiskuntaopissa nämä sosiolo
giset näkökulmat eivät ole etenkään aiempina vuo
sikymmeninä olleet kovin vahvoja, eikä sosiologiaa 
tieteenä ole yhteiskuntaopin opetussuunnitelmissa 
aina edes mainittu. 

24. Ks. LOPS 1994; LOPS 2003. Ks. myös esim. Kotka
virta 1995, 8–9; Elo & Savolainen 1999; 2000; Sal
menkivi 2005; Tomperi 2000; 2005. 

25. Jälkimmäisen retoriikan kritiikistä ks. Saranpää 
1997; Salmenkivi 2005, 63–68.

kuten etiikan ja maailmanuskontojen tarkastelun, 
edeltäjästään uskontojen historiasta ja siveysopista. 
Toisaalta sen synty oli samalla motivoitu pyrkimyk
seksi irrottautua mainitusta edeltäjästä, joten alusta 
saakka oppiaineen uudelleenluomisen tavoite oli 
vahvasti olemassa. Kuten tunnettua, oppiaineen ni
mikin on uusi keksintö 1980luvun alusta, eikä sillä 
liene ainuttakaan suoraa vastinetta muissa kielissä ja 
koulujärjestelmissä.

Nimeltään ympäristö/luonnontieto, yhteiskunta
tieto ja terveystieto ovat koulun oppiaineista vastaa
valla periaatteella muodostettuja. Kukin niistä on 
myös samalla tavalla integraatioperustainen oppi
aine. Niinpä voisi olettaa, että esimerkiksi juuri yh
teiskuntatieto tarjoaisi hedelmällisen vertailukohdan 
elämänkatsomustiedon tiedekytkentää pohdittaessa. 
Seuraavassa sitaatissa Löfström pohtii yhteiskunta
tiedon tiedetaustaa: 

”Lukion yhteiskuntatiedon syventävää taloustiedon 
kurssia ehkä lukuun ottamatta yhteiskuntatietoa 
oppi aineena ei ole kuitenkaan ankkuroitu mihin
kään näistä yhteiskuntatieteistä sillä tavoin selvästi, 
kuin monet muut koulun oppiaineet ovat kiinnit
tyneet johonkin tiettyyn taustatieteeseen. Yhteis
kuntatiedolla on hatara ja tavallaan epäreflektiivinen 
suhde yllä mainittuihin tiedonaloihin, joita voitai
siin luontevasti pitää sen taustatieteinä. Itse asiassa 
lieneekin niin, että jos ja kun koulun yhteiskunta
tiedolla ei ole ollut kovin problematisoivaa, kriittistä 
ja analyyttistä näkökulmaa yhteiskunnallisiin ilmiöi-
hin, todennäköinen keskeinen selitys siihen on juuri 
yhteiskuntatiedon tiedetaustan selkiintymättömyys. 
Jos nimittäin meillä periaatteessa onkin kiinnostusta 
rakentaa yhteiskuntaa koskevia ongelmanasetteluja 
ja ohjata opiskelijoita erittelemään kriittisesti yh-
teiskunnallisia kysymyksiä, niin pelkkä kiinnostus ei 
kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös jotakin käsit-
teellistä työvälineistöä jolla jäsentää yhteiskuntaa ja sen 
ilmiöitä. Sellaisen välineistön omaksuminen edellyt
tää tietoista lähestymistä jonkinlaiseen tiedetaustaan. 
Yhteiskuntaa koskevia hedelmällisiä ja aidosti merki-
tyksellisiä kysymyksiä on työlästä asettaa, jos ei ole kä
sitystä siitä, miten eri ongelmanasettelut ovat aiemmin 
onnistuneet avaamaan yhteiskunnallisten ilmiöiden 
kenttää ja millä käsitteillä näitä ilmiöitä on aiemmin 
onnistuttu käsittelemään ja purkamaan. Jos tällainen 
näkökulmia ja analyysikeinoja organisoiva välineistö 
puuttuu, oppiaineeseen on vaikea saada intellek
tuaalista jäntevyyttä ja ryhtiä.”26

Havainnolliseksi tekstikatkelma muuttuu, kun 
sijoittaa siinä sanan ”yhteiskunta” tilalle sanan 

26. Löfström 2001, 14. Kursiivit TT.
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”elämän katsomus”. Samalla nimittäin huomataan, 
ettei elämänkatsomus ole selvästikään vakiintunut 
institutionaalinen kategoria tai ilmiöpiiri ainakaan 
samassa mielessä kuin yhteiskunta. Ei ole olemassa 

”elämänkatsomustieteitä”, ei liioin ole täysin ilmeistä 
tai yhdenmukaista, mitä tarkoitetaan ”elämänkat
somuksellisilla ilmiöillä” tai ”elämänkatsomukselli
silla kysymyksillä”, eikä vallitse jaettua käsitystä siitä, 
miltä suunnalta pitäisi etsiä niitä ”käsitteitä ja ongel
manasetteluja”, joiden avulla elämänkatsomukselli
sia ilmiöitä on aiemmin onnistuttu hedelmällisesti 

”käsittelemään ja purkamaan”.
On toisaalta yhtä havainnollista korvata sana 

”yhteiskunta” sanalla ”filosofia” ja ”yhteiskuntatieto” 
sanalla ”filosofianopetus”. Huomataan, miten voi
makkaasti valmiit merkityskategoriat sekä tieteen
alaperustaisuuden oletus ohjaavat oppiaineen havait
semista ja rakentumista: elämänkatsomustiedossa 
ajatus tieteenalataustasta ei oikeastaan mitenkään 
helpota oppiaineen luonteen jäsentämistä; filoso
fiassa tiedesidos vaikuttaa puolestaan niin ilmeiseltä, 
että koko sitaatin kysymyksenasettelu muuttuu tar
peettomaksi. Yhteiskuntatieto on sen sijaan selvästi 
rajatapaus. Löfström toteaa, että sen kiinnittyminen 
tieteenaloihin ei ole ollut vahvaa, mutta tiedetaustan 
eksplikoiminen ja yhteiskuntatieteiden käsitteellisen 
struktuurin hyödyntäminen voisi selkeyttää oppi
aineen luonnetta27.

Yhteiskuntaa tutkiville tieteille on vakiintunut 
pääpiirteiltään erotettavissa olevat vastuualueet, 
joissa jokaisella on omaa vakiintunutta käsitteistöä 
avaamassa yhteiskunnallisia teemoja eri suunnilta. 
Niin sanottujen klassisten yhteiskuntatieteiden (val
tiooppi, sosiologia, kansantaloustiede) väleihin ja 
rinnalle on kehittynyt muita, mutta tieteenaloilla on 
edelleen tunnistettavat rajansa ja sosiaalisia käytän
töjä eri tasoilla erittelevät käsitteensä. Yhteiskuntaa 
tutkitaan tässä mielessä esimerkiksi segmentoidusti 
(segmentteinä esimerkiksi talous, politiikka, kansa
laisyhteiskunta, yhteisöt, kansainväliset suhteet ja 
niin edelleen).

Elämänkatsomustiedon kohdalla tilanne ei ole yhtä 
helppo. Millään tieteenalalla ei näytä olevan etusijaa 
elämänkatsomuksen tutkimuksessa, eikä yksikään tie
teenala kilpaile saadakseen juuri itselleen moisen tut
kimuskohteen. Toisaalta termin alaan sisällytettävissä 
olevaa laajaa aihepiiriä tutkivia ihmis, yhteiskunta ja 
kulttuuritieteitä on hyvin paljon.28 Nämä eivät tee
moja lähestyessään kuitenkaan jaa keskenään vastuu
alueita tai segmenttejä omista näkökulmistaan käsin, 
vaan ne luovat pikemmin päällekkäisiä ja ristiriitaisia
kin käsitejärjestelmiä asioita kuvaamaan.

27. Löfström 2001, 20–29.
28. Tomperi 2004.

Ehkä vielä selvempi ero syntyy siitä, että ”elämän
katsomukseen” ilmiöpiirinä tuntuu sisältyvän sellaista 
subjektiivisuutta ja kokemuksellisuutta (sekä samalla 
normatiivisuutta), jota ”yhteiskunta” tutkimuksen 
kohteena ei sisällä. Länsimaisten tieteiden historiaa 
voidaan kuvata pyrkimykseksi irtaantua elämänkat
somuksellisista kysymyksistä ja subjektiivisuudesta 
objektiivisuuden ja positiivisen tiedon suuntaan. 
Arvoneutraalius voidaan olettaa myös yhteiskuntaa 
koskevan tiedon tuottamisen lähtökohdaksi (toki 
kiistetyksi ja ongelmalliseksi sellaiseksi), mutta voiko 
elämänkatsomuksellisten ”ilmiöiden kenttää avata” 
arvoneutraalisti? Tiettyyn mittaan saakka varmasti
kin voi, mutta pedagogisessa käytännössä arvoja ja 
katsomuksia koskevia kysymyksiä ei voida käsitellä 
loppuun saakka täysin irrallaan niitä koskevista kan
nanotoista. Arvot ja katsomukset eivät ole pelkästään 
oppiaineen tarkastelun kohdekäsitteitä, ne ovat myös 
käyttökäsitteitä ja merkityksiä, joilla katsomusope
tuksessa jatkuvasti operoidaan. Elämänkatsomuksen 
tarkastelussa mahdollisten erilaisten lähestymistapo
jen päällekkäiset ja ristiriitaiset käsitteet eivät ilmennä 
pelkästään tieteellisten näkökulmaerojen kiistoja. 
Niiden taustalla on arvovalintoja ja niihin sitoutuu 
normatiivisia ja itsessään katsomuksellisia oletuksia 
muun muassa siitä, mitä elämänkatsomus on, miten 
se rakentuu, mikä merkitys sillä on ihmiselle ja ihmi
syydelle ja miten elämänkatsomuksen kehittymistä 
on eettisesti ja pedagogisesti oikeutettua tukea.

Toki elämänkatsomustiedon tiedeperustan mää
rittelyyn on ollut ongelmista huolimatta useita pe
rusteita. Oppiaine on edelleen jossain määrin profii
liton. Toisaalta sen profiiliin on eri suunnilta ja int
ressiryhmistä liitetty voimakkaitakin normatiivisuu
den vaatimuksia (yhtäältä) tai syytöksiä (toisaalta). 
Tämän vuoksi sen ulkoista kuvaa on oppiaineen 
asiantuntijoiden piirissä haluttu vahvistaa ja neutra
loida myös tiedetaustoihin viittaamalla. Lisäksi juuri 
filosofian ja elämänkatsomustiedon samankaltaisuus 
on koettu ongelmaksi lukioopetuksessa, joten ope
tussuunnitelmatyöryhmät ovat pyrkineet nostamaan 
esiin oppiaineiden eroja ja statusta muun muassa 
muita tiedekytkentöjä nimeämällä.29

Akateemisuus ja status

Tiedetaustan etsiminen ei liity pelkästään käytännölli
siin tai organisatorisiin tarpeisiin. Tieteenalojen ja op
piaineiden suhteen korostamisella voi katsoa olevan 
erityistä – usein ääneen lausumatonta – merkitystä 
oppiaineen statuksen kannalta. Myöskään elämänkat
somustiedon historiassa tiedetaustan etsiminen ei ole 

29. Salmenkivi 2003; Tomperi 2003; 2004.
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uusi ilmiö, eikä se selity vain opetussuunnitelman tai 
profiloinnin tarpeilla30.

Tiedetaustaan kiinnittymisessä eri tekijät kietou
tuvat toisiinsa tavalla, jossa syyn ja seurauksen suhde 
ei aina ole yksinkertaisesti erotettavissa. Keskeisiä te
kijöitä ovat ainakin: 

–  oppiaineiden paikka ja niille suodut resurssit kou
lujärjestelmässä (esim. suhteessa toisiin oppiainei
siin); 

–  oppiaineiden merkitys ja painoarvo tutkintojär
jestelmässä ja koulutusurissa;

–  opettajien pedagogisen pätevyyden antavat yli
opistolliset arvosanat ja niiden merkitys opetta
japrofession määrittäjänä sekä ainedidaktiikan ja 
opettajankoulutuksen profiloimisen tarpeet;

–  didaktisten oppaiden ja tekstien sekä oppikirjojen 
ja opetussuunnitelmien sisällölliset lähteet ja nii
den tekijöiden akateeminen tausta;

–  oppiaineen sisältöjen käsitteellinen ja kognitii
vinen rakenne sekä oppiaineksen oppimisen ar
vioitavuus ja asema keskeisissä tutkintokokeissa 
(Suomessa erityisesti ylioppilastutkinto).

Opettajuus on Suomessa akateeminen professio, 
johon oppiaineen sisällöstä tai pedagogisista tavoit
teista riippumatta pätevöidytään yliopistotutkin
noilla. Akateeminen kytkentä on luonnostaan eri
tyisen vahva maissa, joissa Suomen tapaan edellyte
tään opettajilta ylempää akateemista loppututkintoa. 
Aineenopettajien koulutuksen käynnistämisen ja 
vakiinnuttamisen kannalta suoran tieteenalakytken
nän oppiaineilla on selvä etulyöntiasema. 

Toinen esimerkki löytyy tutkintojärjestelmästä ja 
arvioinnista. Mitä sulavammin oppiaine istuu tut
kintojärjestelmään, sitä vahvempi asema sille voi 
rakentua. Ylioppilastutkinto on yleissivistävän kou
lutuksen päätepiste ja lippulaiva, joten oppiaineen 
status ei voi nousta kovin korkealle, jos sillä ei ole 
paikkaa ylioppilaskokeessa. Ylioppilastutkintolauta
kunta koostuu puolestaan enimmäkseen yliopistojen 
viranhaltijoista ja tutkinnon yhteyttä yliopistojen si
säänottoon on haluttu entisestään vahvistaa muun 
muassa ainejakoisella reaaliaineiden ylioppilasko
keella. Samalla oppiaineen tiedollisen arvioinnin jär
jestäminen on sitä luontevampaa, mitä vahvemmin 
oppiaine on tietopainotteinen ja mitä kiinteämmin 
sen sisällöt ammennetaan jonkin tieteenalan käsit
teellisestä ja kognitiivisesta struktuurista. Yliopistol
lisen sidoksen ollessa jo organisatorisesti näin kiin
teä, oppiaineen vakiintuminen ja profiloituminen 

30. Esimerkkinä tästä on jo oppiaineen ensimmäinen 
monitieteinen didaktinen kokoelma, Kamppinen 
1987.

sekä erikoistuminen tulkkiutuvat helposti itsessään 
akatemi soitumiseksi ja tieteenalasidoksen vahvistu
miseksi myös oppiaineen sisällöissä ja tavoitteissa.

Kysymys oppiaineen statuksesta liittyy kaikkiin 
edellä lueteltuihin tekijöihin. Oppiaineen luon
netta määriteltäessä panoksena ovat oppiaineen 
painoarvo koulun sisällä, sen arvostus koulun ulko
puolella sekä oppiaineen opettamiseen ja kehittämi
seen osallistuvien intressiryhmien status ja resurssi
sasemat. Juuri tämä näkökulma on ollut keskeinen 
monissa brittiläisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi 
Goodson on osoittanut tutkimuksissaan useiden 
brittiläisten oppiaineiden historiasta (esim. biology, 
geography, rural studies, environmental studies, com-
mercial education), miten opettajaryhmät ja muut 
intressitahot ovat aktiivisesti muokanneet oppi
aineita akateemiseen suuntaan31. Saman havainnon 
esittää Laytonin mittava klassinen tutkimus tiede
opetuksen historiasta Englannissa32. Akateeminen 
status on taannut enemmän arvonantoa ja resurs
seja kuin sitoutuminen käytännönläheisyyteen ja 
oppilaiden elämismaailmaan. Goodson tiivistää 
tendenssin seuraavasti: ”In the process of establishing 
a school subject (and associated university discipline) 
base subject groups tend to move from promoting peda-
gogic and utilitarian traditions towards the academic 
tradition.”33

Oppiaineen käytännölliseen hyötyyn vetoavat 
(utilistiset) tai kasvattavuuteen vetoavat (pedagogi
set) ainetraditiot antavat vähitellen myöten akatee
misuuden argumenteille. Se ei tapahdu Goodsonin 
mukaan niinkään yliopistojen intressikamppailun 
vaan opettajaryhmien oman statusaseman raken
tamisen sekä koulutusjärjestelmän hierarkkisen ra
kenteen vuoksi. Selitys ei siis perustu siihen, että 
yliopistolliset disipliinit pyrkisivät tunkeutumaan 
kouluun ja tässä prosessissa suodattaisivat itses
tään oppiaineksia kouluopetukseen. Pikemminkin 
suunta on toinen: oppiaineen intressiryhmät kurot
tautuvat yliopistoa kohti omassa resurssikamppailus
saan, mikä voi vaikuttaa myös tieteenalojen välisiin 
rajakiistoihin. Joissain tapauksissa koulun oppiaine 
myös edeltää yliopistollista tieteenalaa, jonka muo
vautumiseen se voi olla yhtenä keskeisenä syynä.34

31. Esim. Goodson 1983; 1997; 1998; 2001.
32. Layton 1973.
33. Goodson 1983, 3. Goodsonin nimeämät akateemi

nen, utilistinen ja pedagoginen painotus muistutta
vat R. W. Tylerin (1949) hyvin tunnettuja klassisia 
opetussuunnitelmadeterminantteja eli tiedonalaa, 
yhteiskuntaa ja oppilasta. Goodson ei kuitenkaan 
mainitse tästä samankaltaisuudesta tutkimuksissaan.

34. Esim. biologiasta ja maantiedosta Englannissa ks. 
Goodson 1983, 43–57, 60–84.
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Minkään oppiaineen sidosryhmät eivät tieten
kään muodosta yhtä hegemonista sosiaalista joukkoa 
vaan useita osajoukkoja, jotka edustavat erilaisia pai
notuksia oppiaineen tulkinnassa (esim. juuri utilisti
sia, pedagogisia ja akateemisia). Pitkällä aikajänteellä 
näyttää kuitenkin siltä, että akateeminen painotus 
takaa parhaat mahdollisuudet argumentoida statuk
sen ja resurssien puolesta.35 Kuten edellä todettiin, 
statuksen tavoittelu yhdistyy samalla pyrkimykseen 
legitimoida oppiainetta koulun ulkopuolisten ”yh
teisöjen” silmissä.36 Taustalla voi nähdä vakiintuneen 
arvoasetelman, jossa vastinparien akateeminen/ei
akateeminen, teoreettinen/käytännöllinen ja hen
kinen/ruumiillinen status painottuu sekä koulutus
järjestelmässä että valtakulttuurissa ensimainittujen 
suuntaan.

Tässäkin suhteessa elämänkatsomustieto on 
jonkinlainen erikoistapaus: se näyttäisi olevan ny
kymuodossaan kirjalliskulttuurinen (”henkisen” 
kulttuurin) oppiaine (toisin kuin liikunta, käsityö, 
kotitalous tai muut käytännölliset aineet), mutta 
ei ”akateeminen” oppiaine sanan varsinaisessa mer
kityksessä. Kenenkään yliopistollinen identiteetti ei 
rakennu elämänkatsomustiedon varaan, tieteenalo
jen kiinnostus oppiainetta kohtaan on ollut ja on 
edelleen varsin laimeaa, eikä elämänkatsomustiedon 
pääaineopettajia ole olemassa. Ei ole toisin sanoen 
sellaisilla intresseillä varustettuja toimijoita, joiden 
ensisijainen tavoite olisi rakentaa selkeitä liittoja 
oppiaineen ja jonkin akateemisen tieteenalan välille. 
Ainoana poikkeuksena tästä oli oppiaineen synty
vaiheessa filosofia, jonka ammattilaiset osallistuivat 
aktiivisesti synnytyspuuhiin. Oppiaine saikin aluksi 

”filosofiaa lapsille” piirteitä�, jotka sittemmin ovat 
heikenneet filosofian päädyttyä lukion pakolliseksi 
oppiaineeksi ja vedettyä ammattifilosofien kiinnos
tuksen itseensä.

Elämänkatsomustiedon tiedetaustan määrittely 
on sekin tästä huolimatta osa koulutuspoliittista 
debattia. Tiedetaustoja määritellään jo siksikin, että 
niiden määrittely antaa määrittelijöille monenlaista 
toimivaltaa, joista ensimmäinen on tietenkin legiti
miteetti osallistua oppiaineen määrittelyyn myös jat
kossa. Määrittelyvalta ei ole yksinään eikä edes etu
sijassa opetussuunnitelman perusteiden kirjoittajilla, 
vaan asiaan vaikuttaa koko asiantuntijadiskurssi, jota 
oppiaineen kehittämis ja tutkimustyössä, oppima
teriaalien ja oppaiden tuotannossa sekä koulutuspo
liittisissa ja akateemisissa kannanotoissa on historial
lisesti käyty ja edelleen käydään.

35. Goodson 1983; 1998; 2001.
36. Reid 1999; Goodson 2001, 236–238.

Statuskriteereitä 

Oletus siitä, että oppiaineiden statuksen kannalta 
niiden akateemisuuden aste on keskeinen, näyttää 
uskottavalta myös suomalaisessa järjestelmässä. Sta
tuksen tarkempaan analyysiin voidaan etsiä sen li
säksi myös yksityiskohtaisempia kriteereitä, joiden 
valossa filosofian ja elämänkatsomustiedon asemaa 
koulussa voidaan peilata.

Erään lähtökohdan yksityiskohtaisempaan status
analyysiin antaa Reid, jonka esittämän hahmotel
man mukaan oppiaineiden vahvuuden ratkaisee en
sisijaisesti neljä kriteeriä:37

–  Keskeisyys (centrality) 
–  Yleispätevyys (universality)
–  Vertikaalinen merkitys (sequential significance)
–  Ammattistatussidonnaisuus (status relatedness)

Oppiaine on keskeinen, kun se on välttämätön tietyn 
roolikategorian tai position saavuttamiseksi koulu
tusjärjestelmän sisällä. Esimerkiksi ylioppilaskirjoi
tuksissa keskeisiä olivat (ja ovat) kaikki pakolliset 
aineet, koska niillä on ollut merkitystä riippumatta 
siitä, millaisia valinnaisia tai ylimääräisiä aineita kir
joitetaan. Keskeisyys riippuu myös tavoitteista. Esi
merkiksi liikunta on keskeinen oppiaine sellaisten 
oppilaiden kannalta, jotka myöhemmin pyrkivät 
urheiluluokalle tai urheilulukioon, matematiikka ja 
luonnontiedeaineet luonnontiedelukioon suuntau
duttaessa, ja niin edelleen.

Yleispätevyys tarkoittaa, että vallitsee yleinen nä
kemys siitä, että oppiaine tai aihe on tarpeellinen 
kaikille, riippumatta siitä, millaisia jatkoopinto 
tai urasuunnitelmia oppilaalla on. Matematiikka ja 
äidinkieli ovat esimerkkejä oppiaineista, jotka ovat 
sekä keskeisiä koulujärjestelmässä että yleispätevinä 
pidettyjä. Liikunta (lukuun ottamatta edellä mai
nittua erityistilannetta) on puolestaan esimerkki 
aineesta, jota pidetään yleispätevänä, mutta joka ei 
tavallisesti ole keskeinen. Tällaisten aineiden status 
voi yleispätevyydestä huolimatta olla melko alhai
nen. Sen sijaan oppiaineesta voi tehdä erityisen 
merkityksellisen ja statukseltaan korkean se, että 
se on tietyn aseman saavuttamisen kannalta kes
keinen ja samaan aikaan hyvin erikoistunut (eikä 
yleispätevä): esimerkiksi latinalla oli tällainen elitis
tistä distink tioitumista tarjoava merkitys akateemi
siin jatkoopintoihin tähtääville opiskelijoille vielä 
1800luvulla ja joissain tapauksissa viime vuosi

37. Reid 1999, 141–150; kriteerien kuvausta on seuraa
vassa muokattu ja sovellettu suomalaiseen järjestel
mään sopiviksi.
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kymmeniin saakka38.
Vertikaalinen merkitys viittaa yksinkertaisesti op

piaineen merkitykseen myöhemmälle menestykselle 
koulujärjestelmän seuraavilla asteilla. Äidinkieli on 
hyvä esimerkki oppiaineesta, jota pidetään paitsi 
keskeisenä (se on viimeinen pakollinen ylioppilaskir
joitusaine ja vaikuttaa jatkoopintoihin pyrkimiseen 
lähes kaikissa tapauksissa) ja yleispätevänä (vallitsee 
konsensus sen tarpeesta kaikille kansalaisille), ja 
joka on samalla myös vertikaaliselta merkitykseltään 
suuri. Heikko äidinkielen taito vaikuttaa yleensä 
negatiivisesti myöhemmän oppimenestyksen mah
dollisuuksiin. Tietyt muutkin kouluaineet, etenkin 
luonnontiedeaineet ja matematiikka, puolustavat sa
moin usein menestyksekkäästi tärkeyttään juuri op
piaineksen kumuloituvuuden ja aiempien opintojen 
vertikaalisen merkityksen argumentilla. 

Ammattistatus-sidonnaisuus kuvaa puolestaan sitä, 
millaisia uranäkymiä avaava merkitys oppiaineella 
on. Äidinkieli on keskeinen, yleispätevä ja verti
kaaliselta merkitykseltään suuri, mutta sillä ei ole 
erityisen voimakasta positiivista eikä negatiivista 
kytköstä ammattistatuksiin – paitsi ehkä epäsuorasti 
yhteiskunnissa (esim. IsoBritannia, Ranska), joissa 
sosioekonominen stratifikaatio hyvin selvästi ilme
nee myös kielenkäytössä. Suomessa sen merkitys nä
kynee ennen kaikkea maahanmuuttajien ongelmissa 
integroitua työelämään. Hyvä puhe ja kirjoitustaito 
yhdistetään sivistystasoon ja tätä kautta yhteiskun
nalliseen statukseen, mutta erityisen korkean sta
tuksen uranäkymiä menestys äidinkielen opinnoissa 
ei silti varsinaisesti tarjoa. Sen sijaan biologialle tai 
kemialle, jotka muuten voisivat olla statukseltaan 
melko marginaalisiakin oppiaineita, on selvää etua 
siitä, että ne yhdistyvät mielikuvissa ja käytännöissä 
lääketieteen yhteiskunnalliseen asemaan ja lääkärin 
ammatin statukseen. Lääketieteelliseen koulutuk
seen pyrkiminen luo oppiaineille myös vertikaalista 
merkitystä ja keskeisyyttä. Päinvastaisena esimerk
kinä teknisiin töihin liittyy sidonnaisuus melko al
haisen statuksen manuaaliseen työhön ja työuriin.

Edellä sanotusta käy ilmi myös se, ettei usein ku
vattu statusjako akateemiseen ja ammatilliseen oppi
ainekseen ja koulutukseen ole täysin osuva. Myös 
akateemisuutta tavoittelevat oppiaineet voivat olla 
luonteeltaan monin tavoin ammatillisiin kvalifikaati
oihin ohjaavia: historiallisesti etenkin papin, oikeus
oppineen ja lääkärin virkaurille, nykyään ylipäätään 

38. Vielä esimerkiksi 1980luvulla latinan kielen valit
seminen klassilliseen kouluun pääsemiseksi kou
luunottoalueen ulkopuolelta oli joissain perheissä  
suosittu strategia – ja lisäksi latina yhdistettiin kor
kean statuksen mielikuviin yhtäältä klassillisesta si
vistyksestä ja toisaalta lääkärien ammattijargonista.

valkokaulusammatteihin ja akateemisiin profes
sioihin suuntaavia reittejä. Kyse onkin ammattiurien 
yhteiskunnallisesta statuksesta eikä jaosta ammatilli
suuteen/eiammatillisuuteen (tai ”yleissivistykseen”): 
käytännönläheiset utilistiset oppiaineet ja sisällöt 
yhdistyvät mielikuvissa alempiin ammattistatuksiin 
kuin vahvan akateemisen tiedesidoksen oppiaineet. 
Oppiaineen akateemisen painotuksen ja selvän tie
detaustan tavoitteleminen on tällä tavoin ilmeisessä 
yhteydessä akateemisten professioiden arvostukseen 
– mikä entisestään korostuu opettajien itsensä ollessa, 
kuten todettua, akateemisen koulutuksen tuotteita.

 Reid käyttää näitä lueteltuja kriteereitä selittä
mään oppiaineiden ja sisältöjen houkuttelevuutta 
oppilaiden tai opiskelijoiden kannalta. Hän tulkit
seekin opiskelijat ”rationaalisiksi kuluttajiksi”: ”Stu-
dents, as rational consumers, are less concerned with 
knowing than with the status that comes from categori-
cal membership, and the future promise that this implies. 
They are essentially engaged in building educational ca-
reers that have implications for future social and occu-
pational careers.”39 Opiskelijat arvioivat oppiaineiden 
tarjontaa kriteerien vaikutukset ymmärtäen, vaikka 
eivät tietenkään välttämättä kykenisi lausumaan 
tietoisesti julki niiden merkitystä. Tällaisen Reedin 
esittämän koulutuskuluttajan näkökulmasta me
nestys järjestelmässä on olennaisempaa kuin esimer
kiksi oppiminen sinänsä. Täten myös pedagogisten 
innovaatioiden menestymisen mahdollisuuksia hei
kentää suuresti, jos ne eivät näytä houkuttelevilta 
järjestelmän kokonaisuudesta käsin määräytyvien 
kriteerien valossa.40 Tällaiseen asemaan joutuvat sel
västi helposti muun muassa yleispedagogisuuteen, 
kokonaisvaltaisuuteen tai integroitavuuteen tähtää
vät oppiaineet, joiden painotus on Goodsonin esittä
mää jakoa käyttäen pikemminkin pedagoginen kuin 
akateeminen.

Elämänkatsomustieto ja filosofia  
statuskriteerien valossa

Miltä elämänkatsomustiedon ja filosofian asema 
vaikuttaa? Elämänkatsomustiedon eduksi ei oikeas
taan toimi mikään mainituista kriteereistä. Se ei ole 
keskeinen, koska ylivoimainen enemmistö tulee toi
meen ilman sitä ja myös oppiaineeseen oikeutetut 
oppilaat voivat vapaavalintaisesti vaihtaa sen pois ja 
opiskella uskontoa. Viimemainitusta syystä se ei ole 
tarkkaan ottaen edes pakollinen oppiaine. Samasta 
syystä se ei ole käytännössä myöskään yleispätevä, 
siitä huolimatta, että katsomuksellisen sivistyksen 

39. Reid 1999, 148.
40. Reid 1999, 148–149.



9

tärkeydestä puhutaan juhlapuheissa. Oppiaineella 
ei voi väittää olevan juuri mitään vertikaalista mer
kitystä, eikä sillä lopuksi ole mitään ammattistatus
sidonnaisuutta – tosin ei sen enempää matalan kuin 
korkeankaan urastatuksen suuntaan.

Filosofian asema ei ole juurikaan parempi, joskin 
paljon jää tulkinnan varaan. Sillä on oma historiansa 
opinalana, jolla ainakin tietyissä konteksteissa ja 
koulujärjestelmissä oli keskeisyyttä ja yleispätevyyttä, 
vertikaalista merkitystä ja statussidonnaisuutta 
akateemisiin pyrintöihin suuntauduttaessa. Jossain 
määrin jotkin kriteereistä toimivat edelleen niissä 
Ranskan kaltaisissa maissa, joissa filosofian ja siihen 
assosioituvan akateemisen älymystön julkinen nä
kyvyys ja arvostus ovat yhä korkealla. Suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja koulujärjestelmässä moisen habi
tuksen tuomaa lisäarvoa tuskin on, vaikkakin filoso
fian tulo lukion opetussuunnitelmiin vuonna 1994 
saattoi hyvin saada tukea julkisfilosofian tuolloisesta 
nosteesta. Jos keskeisyys ymmärretään väljästi pakol
lisuutena, tällöin filosofia on lukossa hyvin kevyessä 
mielessä keskeinen muiden pakollisten aineiden 
tapaan. Oppiaineen yleispätevyyttä tai vertikaalista 
merkitystä pyritään usein argumentoimaan, kuten 
viitattaessa filosofiaan osana yleissivistystä, ajattelun 
taitojen kehittäjänä tai tieteellisenä metodiaineena. 
Peruskoulun ja ammatilliset opinnot voi kuitenkin 
käydä läpi tutustumatta oppiaineeseen lainkaan, jo
ten huomattavaan mittaan saakka yleisiä kansalais
taitoja ja ajattelun taitoja voi siis selvästi hankkia 
ilman filosofianopintoja. Kovin vahvaa painoarvoa 
yleispätevyyteen vetoavilla argumenteilla ei siten 
ole. Samoin on vertikaalisen merkityksen laita. Edes 
akateemiset jatkoopinnot eivät muutoin kuin poik
keustapauksissa edellytä edeltävien filosofianopin
tojen rakentamaa perustaa. Korkeaa ammattistatus
sidonnaisuutta oppiaineella ei ole myöskään, sillä 
filosofiassa menestyminen ei edistä jäsenyyttä mis
sään erityistä arvostusta nauttivassa roolikategoriassa, 
oppijärjestelmässä tai jatkokoulutuksessa. Joissain 
piirteissään filosofia voi toimia ehkä eksoottisen älyl
lisyyden mielikuvien vuoksi eräänlaisena distinktion 
välineenä akateemisiin harrastuksiin suuntautunei
den opiskelijoiden keskuudessa – ja tälle tendenssille 
esiintyy toisinaan tukea myös aineen opettaja ja ke
hittäjäkunnassa. Paradoksaalisesti argumentit oppi
aineen merkityksen puolesta lyövät kuitenkin tällöin 
toisiaan korville: kuten Reidkin huomauttaa, yleis
pätevyys ja statussidonnaisuus ovat usein toisensa 
poissulkevia, eikä oppiaine voi uskottavasti olla sa
maan aikaan sekä kaikille tarpeellinen että elitistinen. 

Näillä kriteereillä ennustaen molempien oppi
aineiden houkuttelevuuden ja esimerkiksi valinnais
ainesuosion pitäisi siis olla melko vähäistä, ja näin 
voi olettaa käytännössä olevankin. Toisaalta on syytä 

huomata, että Reidin tapa käsittää käyttämänsä 
kriteerit opiskelijoiden valintaintressien perusteiksi 
on myös ongelmallinen. Jo ”intressin” käsitteen 
voi avata selvästi moniulotteisemmaksi kuin rati
onaalisen valinnan sosiologiassa tavallisesti ajatel
laan. Reidin näkemys opiskelijoista ”rationaalisina 
kuluttajina” on vääjäämättä kapea, jos katsotaan 
opiskelijoiden intressejä kokonaisvaltaisesti: hyväk
sytyksi tulemisen ja tunnustuksen tarve, oppimisesta 
ja omista erityislahjoista tai kehittyvistä kyvyistä 
syntyvä mielihyvä, ystäväpiiriltä välittyvät yhteiset 
valintapreferenssit, joukkoon kuulumisen tai siitä 
erottautumisen motivaatiot, opettajapersoonien 
vetovoima tai luotaantyöntävyys – ja monet muut 
vastaavat asiat vaikuttavat samanaikaisesti opiskeli
joiden valintoihin. Myös puhdas tiedollinen uteliai
suus tai teoreettinen intressi voitaisiin lisätä jouk
koon ja ennen muuta muistaa rationaalisen valinnan 
sosiologian toisinaan torjumat arvopreferenssit: elä
mänkatsomusta ja filosofiaa opiskelevilla ja valitse
villa opiskelijoilla voi olla vahvoja arvomaailmaan tai 
vakaumuksiin pohjautuvia perusteita valinnoilleen. 
Niinpä oppiaineiden opettajat voivat suhtautua ai
nakin yhdestä syystä ilolla oppiaineiden heikkoon 
asemaan Reidin kriteeristössä: oppiaineista kiinnos
tuneita opiskelijoita motivoi mitä ilmeisimmin jokin 
muu kuin välineellinen syy. 

Reidin kuvaamien kriteerien merkitystä voi 
kuitenkin katsoa myös toisesta kulmasta. Tällöin 
ne eivät kerro niinkään opiskelijoiden valintapre
ferensseistä koulujärjestelmän sisällä kuin niistä 
valaistusolosuhteista, joissa koulutuspolitiikassa 
tarkastellaan oppiaineita koulutoiminnan ulko ja 
yläpuolelta. Tällöin kyse ei ole oppiaineiden ”hou
kuttelevuudesta” opiskelijoiden silmissä, vaan op
piaineiden viiteryhmien kyvystä argumentoida 
oman asemansa puolesta tällä hetkellä vallitsevissa 
koulutuspoliittisissa diskursseissa. Ainakin Reidin 
näkemykseen viitaten vaikuttaa siltä, että myötä
argumentaatio sitoutuu huomattavan suuressa 
määrin oppiaineiden yhteiskunnallistaloudelliseen 
sovellettavuuteen ja vähemmän niiden pedagogi
seen merkitykseen. Tämä voi osoittaa myös muu
tosta, joka on tapahtunut sitten Goodsonin 1970 
ja 1980luvuilla tekemien oppiainetutkimusten: ai
empaa tavallisemmin myös akateemisten aineiden 
merkitystä perustellaan nykyään niiden utiliteetilla 
nykyyhteiskunnan ja kansantalouden kannalta. 
Akateemisten aineiden professiokytkennät ovat näin 
avoimemmin esillä ja oppiaineiden statusta kohotet
taessa valttia on argumentaatio, jossa akateemisuus 
ja yhteiskunnallinen utiliteetti liitetään toisiinsa. 
Linkki on helppo havaita vahvaksi vallitsevassa kou
lutuspoliittisessa diskurssissa: oikeal ta vasemmalle 
hoetaan mantraa, jonka mukaan Suomen menestys 
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yhteiskuntana ja kansantaloutena on sidottu kor
keaan koulutukseen, tietotyöhön ja professionaali
seen osaamiseen. 

Häviäjiksi jäävät edelleen oppiaineen ja koulu
opetuksen pedagogisen arvon puolesta argumentoi
vat. Tietenkään tämä ei lupaa hyvää sen paremmin 
filosofian kuin elämänkatsomustiedonkaan kannalta: 
yritys rakentaa niistä utilistista siltaa nykytyöelämän 
avainkompetensseihin tuntuu teennäiseltä; eikä 
liene odotettavissa, että akateemisen tieteenalasidok
sen korostaminen olisi sen onnistuneempi taktiikka 

– elämänkatsomustiedon kohdalla sen ongelmat ovat 
ilmeisiä eikä filosofiankaan tieteenalan voine olettaa 
lähitulevaisuudessa siirtyvän yliopiston marginaa
leista keskustaan. 

Kriteereistä määrällisiin muuttujiin

Edellä on esitetty lähinnä teoreettista analyysia oppi
aineiden statuksesta. Kuvatut statuskriteerit voivat 
kuitenkin toimia myös koulutuspoliittista argumen
taatiota analysoivan tutkimuksen lähtökohtana tai 
hypoteesien rakentelun tukena. Tilastollisen tutki
muksen pohjaksi olisi puolestaan haettava merkityk
sellisiä määrällisiä muuttujia, ymmärrettiinpä status 
sitten opiskelijoiden valintoihin tai koulutuspoliitti
seen argumentaatioon vaikuttavien piirteiden koos
teeksi. 

Ilman tällaisen empiirisen tutkimuksen antamaa 
näyttöäkin voi toki pohtia oppiaineiden statusta 
esimerkiksi seuraavien muuttujien valossa: opiske
lijamäärät lukioiden valinnaisilla kursseilla; koulu
kohtaisten soveltavien kurssien määrällinen tarjonta; 
ylioppilaskokeen ainereaalin kirjoittajamäärät; oppi
aineiden arvostus yliopistojen ja muiden oppilai
tosten pääsyvaatimuksissa; eri oppiaineiden aineen
opettajaksi opiskelevien vuosittaisten aloituspaik
kojen määrät sekä hakijamäärät; rehtorien ja koulu
viranomaisten oppiainetaustat. Samoin periaattein 
voi kukin suomalaista koulujärjestelmää tunteva 
täydentää listaa ja edetä arvioimaan oppiaineiden 
statusta määrällisten osoittimien avulla.
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