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Yleissivistys 2.0

Jari aalto

Lukion uudistamisesta sukeutui joulun alla 
vilkas keskustelu, jonka tuntuu kiteytyvän 

ministeriön asettaman työryhmän kolmeen 
tuntijakoehdotukseen. Työryhmä tuli ilmei-
sesti siihen tulokseen, että suomalainen lukio 
on jotenkin rikki ja vastuu yleissivistyksestä 
jätetään tästä lähtien opiskelijoille itselleen. 
Lukiolaisten edustajat tarkensivat kantaansa 
myöhemmin ja totesivat, että vain hyödylli-
nen, hauska ja kiinnostava on yleissivistävää. 
Niin ja luonnollisesti laaja on synonyymi pin-
nalliselle. Kehityspsykologian ja pedagogiikan 
tuntijoina opiskelija-aktivistit totesivat myös, 
että lukio on täynnä turhaa kertausta, koska 
riittävä yleissivistys saadaan jo peruskoulus-
sa. Työryhmä puolestaan esitti, että euroop-
palainen sivistyskäsitys voidaan määritellä 
asetuksella. Opiskelijoiden ja yhteiskunnan 
etu sekä tasa-arvonäkökohdat saivat tuskin 
lainkaan huomiota, mutta nekin ovat onneksi 
tulleet esiin julkisessa keskustelussa.

Vaikka olen vain tällainen nurkkakuntai-
nen opettajanhylky, rohkenen olla sitä mieltä, 
että nykylukio ei käsittääkseni ole vahingoit-
tanut haltuumme uskottuja lapsukaisia, päin-
vastoin. Virkamiehet pystyvät hahmottamaan 
ratkaisujensa yhteiskunnallisen kontekstin, 
tuomarit pystyvät arvioimaan tapauksia eri 
näkökulmista ja toimittajat osaavat taustoit-
taa juttunsa. Suomalaisten yritysten edusta-
jat osaavat ulkomailla puhua muustakin kuin 
nostureista tai hisseistä. Asiakkaamme eli 
veronmaksajat saavat siis olla varsin tyyty-
väisiä. Jos me äänestäjät puolestaan emme 
halua, että monimutkaiset yhteiskunnalli-
set kysymykset ratkaistaan tulevaisuudessa 
Hommaforumin huutoäänestyksissä, toivon 
että kansanedustajat opiskelijajärjestön ase-
mesta tekevät tarvittavat päätökset. Minusta 
se olisi jotenkin reilumpaa.

Opiskelijoiden vapautusrintama sai paljon 

ymmärrystä työryhmässä, mutta yhteiskun-
nan valistuneet tahot olivat hereillä ja tyrmä-
sivät kansakunnan kulttuuripääoman ulos-
mittaamisen valinnanvapauden nimissä. Mi-
nusta oli mukavaa, että erityisesti historia sai 
tällä kertaa paljon huomiota. Reaktiot olivat 
spontaaneja, eivät suinkaan HYOL:n hallituk-
sen tilaustyötä. Monet huolestuneet kansalai-
set olivat lisäksi meihin yhteydessä ja toivat 
esiin järkytyksensä. Hallituksen lukiotyöryh-
mä ei sekään ole istunut toimettomana, vaan 
olemme olleet yhteydessä kaikkiin tahoihin, 
joilla oletamme olevan vaikutusvaltaa asias-
sa. Kiitos myös kaikille jäsenille, jotka ovat 
olleet aktiivisia. Erityiskiitos teille jotka olitte 
läsnä Oulun kerhon tilaisuudessa keskustele-
massa lukion uudistamisesta.

Viikolla 6 olin eduskunnan kansalaisinfos-
sa keskustelemassa tuntijakoehdotuksista. 
Eri puolueiden edustajien puheenvuoroista 
ymmärsin, että puolueet muodostavat kan-
tansa asiaan aivan lähitulevaisuudessa. Juuri 
nyt kannattaa olla suoraan yhteydessä kan-
sanedustajiin ja ministereihin. Ministereiden 
viestit kannattaa lähettää myös valtiosihtee-
reille ja avustajille. Olen samaa mieltä tilai-
suudessa puhuneen ministeri Krista Kiurun 
kanssa siitä, että mikään ehdotuksista ei 
sellaisenaan kelpaa, vaan täytyy luoda neljäs 
malli. Toisaalta nykyisessä tuntijaossakaan 
ei mielestäni ole mitään vikaa. Pääsisimme 
pian itse pihviin eli opetussuunnitelmatyöhön. 
Vain sitä kautta syntyy entistäkin vetovoimai-
sempi yleissivistävä lukio. Ja mikä parasta 
kansalaiset voisivat nukkua yönsä rauhassa 
luottaen tulevien päättäjien olevan riittävän 
valistuneita ottamaan vastuun itsestään ja 
meistä muista. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n puheenjohtaja.
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Pro Finlandia 2014 - en återblick
Petter Wallenius

För tio år sedan lyckades För-
bundets medlemmar med 

en mästerligt orkestrerad lobb-
ningskampanj. Jag skall skildra 
den för dig. Som lärare är det 
viktigt att du förstår varför äm-
net historia år �0�4 undervisas 
lika mycket i gymnasiet som på 
det gamla goda -80-talet. Allt 
startade med adressen som 
började:  

”Nådigaste Herr Statsminister, 
Vi undertecknade är uppfyllda 
av beundran över att regeringen 
Katainen i republiken Finland i 
all sin visdom vill förnya gymna-
siernas timfördelning. Det är ett fint initiativ. 
Vi stöder ett klokt förnyande av utbildningen. 
Vi undertecknade är dock strängt emot att 
historieundervisningen skall bli frivillig. Vi vill 
ej att ungdomen skall kunna gå ut gymnasiet 
utan att ha läst en endaste kurs historia. Vi 
anser att om historia, liksom flera andra hu-
manistiska ämnen, helt och hållet blir valfria, 
kommer okunskap, extremism, populism och 
intolerans att slå rot i en ny generation fin-
ländare. En stigande okunskap är knappast 
målet för Ert regeringsprogram. 

Vi undertecknade hoppas å det allra ödm-
jukaste att Herr Statsminister Katainen, i sin 
samlade kunskap och i gott samarbete med 
de övriga partierna, noga tar sitt förnuft till 
fånga och inte tar förhastade beslut. Repub-
likens framtid är allvarligt hotad av en illa 
gjord tjänstemannaberedning. Hur kan man 
bygga upp ett demokratiskt samhälle utan 
att känna till sitt förflutna? Om tre år fyller 
nationen 100 år...”  Tyvärr har jag inte plats 
att återge hela adressen. 

Vårvintern �014 hade en budkavle gått runt 
till de historiska landskapen. Förbundets alla 
lokalföreningar fick 30 dagar på sig att samla 
in så många namn som möjligt. Föreningar-

na ombads att samarbeta och 
att landskapsvis rikligt illustera 
adressen – liksom i originalet 
från 1899 – samt att få så pro-
minenta personer som möjligt 
att skriva under. Det lyckades 
med råge! Exempel på några av 
de 1054 (kultur)personligheter 
och intellektuella som skrev 
under var: Anna Abreu, Martti 
Ahtisaari, Anne Berner, Mat-
ti Klinge, Erkki Liikanen, Matti 
Nykänen, Sofi Oksanen, Ari Pu-
heloinen, Enni Rukajärvi, Sini 
Saarela, Teemu Selänne, Kjell 
Westö, Jutta Zilliacus mfl.

Avslutningsvis skall jag återge hur emotta-
gandet gick till. Det blev ett politiskt klavert-
ramp av Guds nåde. Statsminister Katainen 
hade inte tid att träffa personerna (Berner, 
Kyrö, Westö) som skulle överräcka adressen 
i slutet av maj. En handfull ”ungkokomusare” 
till rådgivare rådde statsministern att inte ta 
emot adressen pga. av protokollfrågor. Utri-
kesminister Tuomioja protesterade offentligt 
mot statsministerns svepskäl. Även median 
gick brutalt fram med regeringen. Frågor som 
ställdes var om regeringen ville skippa Vin-
terkriget liksom händelserna 1918 från fol-
kets medvetande? Första veckan i juni gjorde 
regeringen en helomvändning. Man gjorde 
en egen beredning och såg till att ämnet his-
toria blev ett kärnämne i gymnasiet. Sedan 
dess har diskussionen om allmänbildningen i 
Finland inte sällan börjat med att debattörer 
hänvisat till Pro Finlandia �014. 

Det var en sann Vinterkrigsanda som råd-
de inom vårt förbund, ja hela nationen skulle 
jag våga påstå, våren �014 exakt 115 år ef-
ter den första Pro Finlandia adressen. Kuns-
kaper i historia har betydelse. Basta!   
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HYOL toimii
riitta Mikkola Ja kirsi ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 27.4.2014 kello 13.00 Kalevan lukiolla 
osoitteessa Salhojankatu 33, 33500 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräistet kevätliittokokousasiat.

 Hallitus

Förbundet för lärärna i historia och samhällslära FLSH r.f.
VÅRENS FÖRBUNDSMÖTE

hålles söndagen den 27 april 2014 kl 13.00 
i Kalevan lukio, Salhoojankatu 33, 33500 Tammerfors.
Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

 Styrelsen

Lukion uuden tuntijaon esitykset julkaistiin 
joulukuussa �013. Tammikuussa HYOL ry 

laati lausunnon asiasta Opetus- ja kulttuu-
riministeriölle. Lausunto lähetettiin suoraan 
myös keskeisille poliitikoille. HYOL ry:n pu-
heenjohtajaa on haastateltu useassa eri me-
diassa asiasta. Jari Aalto ja myös muut hal-
lituksen jäsenet sekä monet aktiiviset histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettajat ovat olleet 
yhteydessä poliitikkoihin ja päättäjiin. HYOL:
n hallitus jatkaa tuntijakoon vaikuttamista 
kevään aikana.

Peruskoulun opetussuunnitelmatyö on jat-
kunut Opetushallituksessa. Opetussuunnitel-
maesitykset julkaistaan huhtikuun puolessa 
välissä. Sekä historian että yhteiskuntaopin 
työryhmässä OPH:ssa on mukana edustajia 
HYOL:sta.

Kilpailutoiminta jatkuu aktiivisena. Sekä 

Talousgurun että Suomalaisen kirjoituskilpai-
lun voittajat palkittiin �8. helmikuuta. Talous-
tietokilpailun alkukilpailuun huhtikuun alussa 
ilmoittautui jälleen liki 500 koulua. EU-tieto-
kilpailuun voi ilmoittautua �3.3.�014 saakka. 
Eustory-kilpailun töitä odotetaan arvostelta-
vaksi �8. maaliskuuta mennessä.

Kevätpäivät järjestetään �6.–�7. huhti-
kuuta Tampereella teemalla ”Rahat ei riitä 

– suomalaisen hyvinvointivaltion loppu?”. Ke-
säkuun kurssi on tänä vuonna Helsingissä ja 
se järjestetään yhteistyössä Svenska Littera-
tur Sällskapetin kanssa. Kurssin teemana on 
kirjallisuus sekä arkistojen salat. Elokuussa 
Hanasaaressa järjestetään suomalais-ruot-
salaiset koulutuspäivät (på svenska) arvioin-
nista ja ensimmäisestä maailmansodasta, ja 
lokakuun alussa pidetään perinteiset syyspäi-
vät Helsingissä teemalla ”Synkät syyspäivät”.



Koulussa muutokset tapahtuvat joskus 
pyytämättä ja yllättäen. Ylimääräisen ra-

han jääminen budjetista johti Olarin lukion 
ensimmäisten kymmenen iPadin hankintaan 
joulukuussa �010. Mobiililaite tuntui heti so-
pivalta opetukseemme, sillä nyt oli mahdol-
lista käyttää opetuksessa tietokoneita varaa-
matta erikseen ATK-luokkaa. Tietotekniikan 
ei tarvinnut hallita koko oppituntia. Laitteen 
saattoi ottaa käyttöön vaikka vain pieneksi 
tuokioksi. Hanke oli alun perin lukion projekti, 
mutta tabletit sopivat opiskeluvälineiksi yhtä 
hyvin peruskouluun kuin lukioonkin. 

Olarissa iPadien ns. yhteiskäyttökokeilua 
kesti puolitoista vuotta. Sen aikana meille 
selvisi, että parhaimman tehon mobiililait-
teista saisi, jos ne olisivat jokaisen opiskeli-
jan henkilökohtaisia. Syksyllä �013 jokainen 
lukionsa aloittava opiskelija sai iPadin omaan 
opiskelukäyttöön.

iPad opettajan välineestä 
oppilaskäyttöön

Koska opettajat saivat ensimmäisinä omat 
iPadinsä, pystyivät he oppimaan sen käy-
tön ensin. iPadista tuli tärkeä havaintoväline, 
koska opetusmateriaaleja oli helppo heijas-
taa luokassa videotykkiin kytkettävän VGA-
liittimen avulla.  Apple-tv mahdollistaa lan-
gattoman tiedonsiirron, jolloin myös opiskeli-
jat saavat oman iPadinsa sisällön heijastettua 
SmartBoardille.  Sellaiset iPadille ladattavat 
sovellukset eli applikaatiot, kuten Berliinin 
muuri, virtuaalinen Rooma tai havainnolliset 
historialliset kartat olivat toivottua lisäma-
teriaalia oppitunneille. Historian opettajan 
omat materiaalit kulkevat luokkaan nykyään 
yhtä helposti kuin musta vahakantinen vihko 
entisajan kollegalla. 

Aloittaessamme ei ollut valmista peda-
gogista mallia historian ja yhteiskuntaopin 

tablettiopetukseen. Laitteet olivat vasta tul-
leet markkinoille, joten opettajat opettivat 
toinen toisiaan ja jakoivat parhaita käytän-
teitään. Vertaisoppiminen ei kysynyt oppiai-
nerajoja, kun harjoittelimme tabletin käyt-
töönottoa. Tabletin soveltaminen historian ja 
yhteiskuntaopin tunneille tarvitsi toki myös 
saman oppiaineen kollegan kanssa tehtyä 
yhteistyötä ja ideointia. 

Oli kuitenkin eri asia ottaa mobiilitekno-
logia osaksi oppilaskäyttöä luokassa kuin 
käyttää tablettia opettajan havaintovälinee-
nä. Monet kokeilut tapahtuivat yrityksen ja 
erehdyksen kautta, ja siksi epäonnistumisen 
sietokyky on mielestämme ehdoton edellytys 
tablettipedagogiikan sisäänajossa.  Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajan on oltava myös 
rohkea. Opiskelijat ottavat helposti uuden, 
helppokäyttöisen välineen haltuunsa, kun-
han opettajalla vain on idea, miten ja miksi 
jokin työ on tarkoitus tehdä.

Markkinoilla on nykyisin useiden eri laite-
valmistajien eri tabletteja. Olarissa päädyttiin 
iPadeihin, sillä aloittaessamme markkinoilla 

iPadit taipuvat moneen

sari halavaara Ja Juha-Pekka lehtonen

Luokkatilojen pitäisi muuttua oppilaskeskeisten 
työtapojen myötä.
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ei juuri muita laitteita ollut.  App Storesta 
ladattavista yli miljoonasta sovelluksesta on 
koulukäyttöön sopivia lähes 100.000. Tarjolla 
iPadille on paljon muitakin sovelluksia kuin 
vain toimisto-ohjelmia. Koska Olarissa opittiin 
iPadin ominaisuudet ja käyttö, on sillä tiellä 
ollut helppo jatkaa ja syventää taitoja. Kun 
kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on saman-
lainen laite käytössä, helpot-
tuu opetuksen järjestäminen. 
Tablettilaite ei korvaa tietoko-
netta kaikissa asioissa, mutta 
se on kuitenkin ylivertainen 
monessa pedagogisessa ja didaktisessa tar-
koituksessa. Tabletille räätälöidyt juuri oppi-
mistarkoitukseen tehdyt sovellukset eivät ole 
läheskään aina hyödynnettävissä perinteisel-
lä tietokoneella.

Tutkivaa ja eläytyvää oppimista

Pedagogiikka on aina etusijalla, kun käy-
tämme iPadeja opiskelijoiden kanssa. Vaikka 
hyödynnämme niitä nykyisin varsin paljon, 
ovat myös vanhat menetelmät pysyneet työ-
kalupakissa. Parhaimmillaan tabletit kuiten-
kin monipuolistavat opetustamme ja mah-
dollistavat oppilaskeskeisyyden ja tutkivan 
oppimisen.  

Tabletit ovat lyömättömiä, kun täytyy et-
siä nopeasti tietoa internetistä. Pelkkä se-
laimen käyttö ei silti ole kaikkein tärkeintä 
tablettiopetuksessa, vaan hankitun tiedon 
prosessointi ja soveltaminen. Pedagogisia 
sovelluksia tarvitaan historian opetuksen 
apuvälineiksi. Havainnolliset oppilasesityk-
set syntyvät näppärästi Keynotella ja Pages-
ohjelmalla saa luotua vaikka historiallisen 
sanomalehden Suomen itsenäistymisen ta-
pahtumista. Käsitekarttoja olemme tehneet 
opiskelijoiden kanssa Popplet -ohjelmalla ja 
historiallisia aikajanoja TimelineBuilderillä. 

Historian eläytymistä edellyttävät teh-
tävät syntyvät hauskasti Morfo-ohjelmal-
la, jossa historiallisen henkilön valokuvasta 
tehdään elävä hahmo, jolle voi äänittää pu-
hetta.  LifeCard-sovelluksella opiskelijat ovat 
tehneet historiallisia postikortteja ja luoneet 
niihin myös äänimaailman. Oppilas voi iPa-
dillään lähettää todentuntuisen ”postikortin” 
vaikkapa Berliinin muurilta 1989 tai sota-
vuosien rintamakirjeen. iMovien avulla op-

pilaamme ovat luoneet omia uutislähetyksiä 
ja toteuttaneet minidraamoja Yhdysvaltojen 
1800-luvun historiasta.  

Tiedon soveltaminen nousee historian 
opetuksessa keskiöön tabletteja käytettä-
essä. Kun opiskelijat ovat ensin etsineet ja 
jäsennelleet tietoa, on aika ryhtyä sovelta-
maan sitä. Opiskelija saa iPadistään paljon 

irti vain yhtäkin sovellusta 
hyödyntäen, mutta useita eri 
sovelluksia yhdistelmällä ja 
kokonaisvaltaisen ns. työpro-
sessin (ns. workflow) avulla 

hänen on mahdollista tuottaa sisältöä per-
soonallisella tavalla. Workflown tekeminen 
vaati historian opettajalta aina kahdenlaista 
opastusta. Perinteisen historian sisällöntuot-
tamisen työohjeiden lisäksi tarvitaan myös 
uudenlaista ns. digitaalista instruktiota, jos-
sa opettaja antaa opiskelijoilleen ohjeet siitä, 
miten ja millaisia sovelluksia käytetään.

Hyvänä esimerkkinä tällaisesta työproses-
sista on Explain everything -sovellus. Siihen 
voidaan yhdistää kaikki edellä mainitsemil-
lamme sovelluksilla tuotettu materiaali, min-
kä lisäksi ohjelmassa on oma piirrosohjelma 
sekä videointi- ja äänitysmahdollisuus. Tämä 
monipuolinen applikaatio tekee mahdolliseksi 
luovien oppilasesitysten tuottamisen.

Yhteiskuntaoppi löytää linkin 
yhteiskuntaan

Yhteiskuntaopin opetuksen suurin haaste 
mielestämme on saada opetus yhdistettyä 
reaalimaailmaan. Perinteisesti opettajat ovat 
yrittäneet kuroa kuilua umpeen esimerkiksi 
mediaseurannan avulla. Mobiililaitteilla opis-
kelijat ovat kiinni uutisvirrassa ja uutisten 
seuranta on helpottunut valtavasti. Digitaali-
sia sanomalehtiä on hyvin saatavilla tableteil-
le ja useimmat niistä ovat vielä maksuttomia. 
Ei pidä unohtaa myöskään Yleisradion hyvää 
uutistarjontaa. 

Mediaseurannassa opiskelijan kannattaa 
käyttää Instapaper-ohjelmaa, jonka avulla 
voi poimia artikkeleita myöhemmin luetta-
vaksi. Artikkelit voi myös järjestää aiheen-
mukaisiin kansioihin. Ohjelmasta on hyötyä 
myös opettajalle. Omalta kohdaltamme sa-
nomalehtien saksiminen on jo lähes tyystin 
loppunut. Ulkomaisen median seurantaa 
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”Epäonnistumisen sietokyky 
on ehdoton edellytys tabletti-
pedagogiikan sisäänajossa.”



helpottavat Flipboard- ja Zite-ohjelmat, joi-
den avulla uutistulvaa voi seuloa asiasanojen 
avulla. Valitettavasti nämä ohjelmat seulovat 
toistaiseksi pääsääntöisesti englanninkielistä 
sisältöä.

Yhteiskuntaopin luonteeseen sopivat op-
pilaiden työstämät haastattelut ja mielipide-
tutkimukset. iPadin kameraominaisuutta voi 
käyttää erilaisten raporttien tekoon ja lait-
teella voi kuvatun aineiston myös helposti 
editoida iMoviella.  Polleverywheren, ilmaisen 
selainpohjaisen ohjelman, avulla opiskelijat 
voivat laatia omia mielipidemittauksia ja ke-
rätä niihin vastaukset mobiililaitteillaan. 

Opetuksen pelillistäminen on maailmalla 
suurta huutoa. Suomenkielisiä ja opetukseen 
hyvin soveltuvia pelejä on harvassa. Tällaisia 
ovat kuntapeli Lykkylä ja Euroopan keskus-
pankin rahapolitiikkaa simuloiva €conomia. 
Englanninkielisiä pelejä löytyy paljon, mutta 
ne eivät helposti istu suomalaiseen kouluun.

Oppiminen ulos luokasta

iPad on kevyt laite, jota on helppo kuljet-
taa mukanaan. Olemme useasti raahanneet 
koulun yhteiskäyttölaitteet museokäynneille. 
Suomen varhaishistorian kurssilla teimme 
päiväretken Turkuun ja opiskelijat hyödynsi-
vät  junamatkat  kirjoittaen oppimispäiväkir-
joja. He työstivät iPadilla niistä multimedia-
kirjan BookCreator-sovelluksella. E-kirjaan 
liitettiin itse dokumentoitua  kuva- ja video-
materiaalia. Myös ulkomaan opintomatkoille 
otamme nykyisin aina mukaan iPadit, jotta 
opiskelijat voivat pitää matkablogia ja liittää 
siihen kuvia ja videoita.

Uusi suosikkimme on  paikkatietoon pe-
rustuva HeiJoe-sovellus, jonka avulla voi 
luoda oppilaille reittejä ja liittää niihin oppi-
mistehtäviä. HeiJoe on Joensuussa kehitetty 
sovellus, josta lehtori Kimmo Kotro kirjoitti 
Kleiossa �/�013. Viime syksynä Prahassa 
opiskelijamme suunnistivat HeiJoen avustuk-
sella kaupungilla ratkoen tekemiämme tehtä-
viä Prahan historiasta. Aina ei tarvitse mennä 
ulkomaille, vaan opettaja voi luoda reittejä 
koulun lähimaastoon. Oppimistehtävä ulkoil-
massa on hauskaa vaihtelua luokkaopetuk-
selle. Uskommekin, että mobiililaitteet muut-
tavat tulevaisuudessa myös luokkahuoneita 
ja niiden sisustusta.

Opiskelun verkot

Sähköiset oppikirjat ovat käytännöllisiä, sillä 
tablettiin ladattuna oppilaalla on aina muka-
naan tarvittava opiskelumateriaali. Mieles-
tämme oppikirjat tulevat säilymään opiskelun 
ytimessä, mutta tablettien avulla opiskelijalle 
avautuu koko tiedon valtatie. iPadissa on kir-
jahyllysovellus, iBooks, jonne opiskelija voi 
ladata tarvitsemaansa materiaalia pdf-tiedos-
toina. Tästä on apua erityisesti yhteiskuntao-
pissa, jossa ajankohtaismateriaalia tarvitaan 
eniten. Oppilaat voivat seurata ”pädeillään” 
myös MOOCeja  eli avoimia verkkoluentoja 
esimerkiksi TED:stä tai Khan Academystä. 
Niiden avulla opiskelija ”tuunaa” oppimistaan 
ja syventää sitä.

Opettaja voi myös jakaa omaa materiaali-
aan opiskelijoille ja luoda kokonaisen verkko-
kurssin iTunesU:n avulla. Verkkokurssi ei tar-
koita etäopiskelua, vaan aineistoa käytetään 
käänteiseen opetukseen eli ”flippaukseen” 
(Flipped classroom). Opiskelijat tutustuvat 
sisältöihin etukäteen verkossa, jotta tunnilla 
voidaan keskittyä tiedon soveltamiseen.

Olarin lukion iPadin käyttäjille tekemäm-
me kysely osoitti, että yhteisöllinen oppimi-
nen on tablettien myötä lisääntynyt. Tabletit 
lisäävät vuorovaikutteisuutta sekä kurssitöi-
den jakamista. Tähänkin mennessä olemme 
arvostelleet opiskelijoita monipuolisesti, mut-
ta yhä tärkeämpää on koko oppimisprosessin 
arviointi. Jatkossa kirjaamme opetussuunni-
telmaan tarkemmin, mitä ja miten oppilasta 
arvioidaan.

Digitaalinen kansalaisuus tärkeä 
kansalaistaito

Pidimme syksyllä �013 kaikille lukionsa aloit-
taville koulukohtaisen soveltavan kurssin, 

”Digitaalisen kansalaisen perustaidot “. Opis-
kelijoille haluttiin tasa-arvoisesti samat vä-
himmäisvalmiudet käyttää iPadia ja ma opet-
tajina halusimme varmistaa, että kukaan ei 
kokisi itseään ”digitaalisesti syrjäytyneeksi”. 

Kurssilla opittiin laitteen teknistä hallin-
taa, mutta toimme sisältöihin myös tieto-
yhteiskunnassa tarvittavia kansalaistaitoja. 

”Digiteemoista” tärkeimpiä olivat tiedonhaku, 
lähdekritiikki ja tekijänoikeudet. Digitaalisen 
maailman ymmärtämiseksi johdatimme opis-
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kelijat pohtimaan tietosuojan ja tietoturvan 
merkitystä sekä tutkimaan, minkälaisen di-
gitaalisen jalanjäljen he haluavat itsestään 
jättää.

Kansalaistaidoksi on taas noussut 10-sor-
mijärjestelmän hallitseminen. iPadin näp-
päimistö on tärkeä lisälaite reaaliaineiden 
opiskelussa. Nopea kirjoittaminen helpottaa 
tuntimuistiinpanojen tekemistä ja nopeuttaa 
vastaamista sähköisissä kokeissa, sillä ilman 
näppäimistöä kirjoittaminen hidastuu tökki-
miseksi.

Vähäisimpänä syynä digikurssin järjes-
tämiseen ei ollut opettajien pelko oppilaiden 
ajautumisesta iPadien ”viihde-
käyttäjiksi”. ”Pädinräpläystä” ei 
ole täysin poistanut opiskeli-
joiden kanssa yhdessä laadittu 

”pädiketti”. Toisaalta, hyvien käytöstapojen 
opettaminen on prosessi ja se on aina kuulu-
nut meille opettajille.  

Opiskelijoiden digitaalisia taitoja usein 
yliarvioidaan, eikä laitteiden määrän kasvu 
oppilaitoksissa ole automaattisesti lisännyt 
niiden käyttötaitoja. Monet opiskelijat hyö-
dyntävät tietotekniikkaa kapea-alaisesti vain 
viihteeseen, mikäli perehdytystä opiskelu-
käytänteisiin ei anneta. Koulujen kannattaisi 
kirjata opetussuunnitelmaan, miten pereh-
dytys tapahtuu. Tässä olisi yhteiskuntaopin 
opettajille uusi aluevaltaus, joka kannattaisi 
hyödyntää. Digitaidot ovat aktiivisen kansa-
laisen taitoja, joiden opettamiseen meillä on 
paras tausta ja asiantuntemus kouluissa. 

Tablettiopetuksen haasteet

Meillä on ollut myös vaikeuksia iPadien käyt-
töönotossa. Aluksi meitä vaivasi koulun lan-
gattoman verkon alhainen kapasiteetti. Lisäk-
si tiedonsiirto tabletista Fronter-oppimisalus-
talle ei aina ole ollut sujuvaa, vaan ongelmia 
ilmenee dokumenttien tallentamisessa. Tie-
dostoja voi kuitenkin jakaa myös pilvipalve-
lujen kautta (Dropbox, Google Drive). iPadille 
on saatavissa useita ketteriä opinnäytteiden 
palautusalustoja (Showbie, Edmodo).

iPadien heikkoutena pidetään Java- ja 
Flash-pohjaisten nettisivujen aukeamatto-

muutta, minkä vuoksi monet 
hyvät pelit ja videot jäävät 
hyödyntämättä. Olemme kier-
täneet ongelmaa käyttämällä 

Puffin-selainta. Kun opettajan oma laitetun-
temus kasvaa, löytyvät ratkaisut teknisiin 
ongelmiin joskus helpostikin, ja ajan myötä 
yhteensopivuusongelmat vähentyvät.

Suomessa tvt-keskustelu pyörii ylioppi-
laskirjoitusten ympärille. Mikä sitten onkaan 
ylioppilaskokeessa käytettävä laite, mieles-
tämme tablettien käyttö valmentaa myös 
sähköiseen ylioppilaskirjoituksiin.

Tällä hetkellä tablettien ympärillä on ”mo-
biilihypetystä”. On muistettava, että laite ei 
korvaa pedagogiikkaa. Tabletit ovat vain vä-
line. Tapa oppia ja soveltaa hankittua tietoa 
muuttuvat, mutta oppiaineen tavoitteet säily-
vät ennallaan. Mobiililaitteet tulevat kouluihin 
eikä historian ja yhteiskuntaopin opettajan 
kannata jäädä kehityksestä syrjään. Tabletin 
käytön oppii nopeasti eikä sitä opetuksessaan 
hyödyntävän opettajan tarvitse olla  IT-guru.

Olemme huomanneet  iPadien parhaim-
millaan vahvistavan oppilaskeskeisyyttä ja 
lisäävän opiskelijoiden motivaatiota. Vielä on 
varhaista sanoa tablettien vaikutuksesta op-
pimiseen mitään varmaa, mutta mielestäm-
me niillä on mahdollista kehittää oppilaissa 
niitä vuorovaikutustaitoja, joita aktiivinen 
kansalainen tarvitsee pärjätäkseen yhteis-
kunnassa ja työelämässä.

Kirjoittajat Sari Halavaara ja Juha-Pekka 
Lehtonen toimivat lehtoreina Olarin koulussa 
ja lukiossa Espoossa.

iPad on näppärä muistiinpanoväline 
kaikissa tilanteissa.
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”On muistettava, että laite 
ei korvaa pedagogiikkaa.”
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I     januari �014 lades nytt liv i FLHS:s arbet-
sgrupp i nätpedagogik. Orsaken var att vi 

står inför stora förändringar och utmaningar 
angående teknik och nätpedagogik. Vi kan 
säkert alla enas om att det finns ett stort 
behov av pedagogiska diskussioner gällan-
de IKT i Finland just nu. Speciellt med tan-
ke på ett allt större tryck på att introducera 
datorer i undervisningen; för gymnasiernas 
del kommer dessutom studentexamensrefor-
men att skapa nya utmaningar. Problemet är 
inte längre tillgången av teknisk utrustning. 
Tvärtom har utvecklingen på den fronten gått 
väldigt snabbt och allt flera skolor har gått in 
för en-till-en-modellen där varje elev har en 
egen dator. Ibland alltför snabbt. Hur ofta har 
tekniken introducerats i undervisningen före 
en nödvändig diskussion om metoder och 
målsättningar? Med iPad, Chromebook eller 
laptop i handen har lärarna sedan lämnats 
ensamma med de stödjande orden “fortbilda 
er”. Fortbildningar finns, olika program och 
appar finns, men dessvärre finns det risk att 
vi drunknar i mängden av olika hjälpmedel.

Stöd till våra medlemmar

Min förhoppning är att FLHS framöver skall 
kunna fungera som ett konkret stöd till för-
bundets lärare. Stödet skulle gälla i huvuds-
ak pedagogiska idéer, didaktiska diskussioner, 
erfarenheter av hårdvara och mjukvara samt 
hurudana positiva (och negativa) upplevelser 
som olika nätresurser fört med sig. Därtill 
hoppas vi integrera FLHS materialbank med 
konkreta tips om hur IKT kunde användas.

För att inte göra samma fel - som jag 
nämnde ovan - och gå för snabbt framåt vill 
jag utnyttja möjligheten till att fördjupa det 
nödvändiga första steget: den pedagogis-

ka diskussionen om varför vi håller på och 
ändrar våra metoder och hurudana målsätt-
ningar IKT-användningen borde ha.

Tekniken bör alltså inte fungera som ett 
självändamål, istället borde tekniken också 
användas på sådana sätt som inte är möjliga 
utan de digitala verktygen. Genom att ställa 
frågan: “kunde jag ha undervisat detta också 
utan digitala verktyg?”, kan vi göra stora pe-
dagogiska kliv framåt.

SAMR-modellen som inspiration

Inspirationen för min pedagogiska diskussion 
kommer från Dr. Ruben Puentedura som bli-
vit känd för sin s.k. SAMR-modell. SAMR-mo-
dellen är inte menad som någon pedagogisk 
metod, snarare som ett stöd till reflektion om 
hur man använder olika digitala verktyg och 
hur man ser på lärprocessen. Modellen läg-
ger tyngdpunkt på fyra olika stadier av digital 
undervisning: Substitution (Ersättning), Aug-
mentation (Förbättring), Modification (Fö-
rändring) och Redefinition (Omdefiniering).

1. Substitution (Ersättning)
Då man använder digitala verktyg i under-
visningen bör man enligt modellen identifiera 
hur verktygen används. I det första stadiet – 
Substitution – gör man samma saker som ti-
digare men med hjälp av tekniken. Istället för 
att läsa i en bok eller fylla i svar på ett papper 
läser man material på en dator samt skriver 
med ordbehandlare på dator. Texten skrivs 
ut och lämnas till läraren för bedömning. Här 
sker ändå ingen funktionell förändring av un-
dervisningen. Penna och papper har endast 
ersatts av tekniken. Frågan “kunde jag ha 
undervisat detta också utan digitala verk-
tyg?” besvaras med svaret ”ja!”.

Pedagogiken eller tekniken?
En smart användning av digitala verktyg i undervisningen

Markus ahlfors



�. Augmentation (Förbättring)
I det andra stadiet – Augmentation – an-
vänds tekniken fortfarande som ersättning 
för traditionella verktyg, men tekniken kan 
effektivera skolarbetet. Eleverna kan skicka 
sin datorskrivna text och enkelt skicka den 
till läraren som bedömer texten med kom-
mentarer. Med hjälp av interaktiva skrivtavlor  
kan man spara det som eleverna skrivit på 
tavlan och samla allting på en och samma 
sida. Istället för att fylla i en uppgift med fler-
valsfrågor på papper kan eleven göra det på 
internet på Google Forms. Den ursprungliga 
uppgiften och lärprocessen är fortfarande 
samma, men utförs effektivare.

De två första stadierna handlar alltså 
om att utföra samma uppgifter som tidigare, 
men på lite annorlunda sätt. De två senare 
stadierna handlar däremot om att uppgifter-
nas art förändras och att lärprocessen får en 
annorlunda tyngdpunkt.

3. Modification (Förändring)
När vi kommer till den tredje nivån – Modifi-
cation – börjar vi se att tekniken används för 
att förändra uppgifterna på ett sätt som tra-
ditionella verktyg inte skulle klara av. Tyng-
dpunkten blir på att lära eleverna om deras 
eget lärande, d.v.s. de skall bli medvetna om 
hur de lär, förstår och tänker. Sådana reflek-

tioner stöder inlärningsproces-
sen och möjliggörs av tekniken 
genom det sociala lärandet. 
Genom att arbeta på gemen-
samma digitala ytor, t.ex. 
Google Docs, och där skriver 
gemensamma anteckningar, 
gemensamma skrivövningar, 
delar understrykningar, utby-
ter åsikter och erfarenheter blir 
lärprocessen en social aktivitet. 
Produkten av arbetet kan delas 
via Google eller bloggar så att 
en större publik (lärare och an-
dra elever) kan ge feedback.

4. Redefinition (Omdefi-
niering).
I den fjärde och sista nivån 

– Redefinition – används tekniken till nya up-
pgifter och arbetssätt som tidigare var omöj-
liga att genomföra. Frågan “kunde jag ha un-
dervisat detta också utan digitala verktyg?” 
besvaras med svaret ”nej!”. I detta stadie 
har eleverna fått en helt ny roll genom att 
uppgifterna utformats så att eleverna förk-
larar ett fenomen och reflekterar över sin 
inlärning för någon annan, utanför skolan. 
Eleven tar alltså rollen som lärare. Eleverna 
förmedlar sina kunskaper genom att skriva 
och kommentera bloggar, delta i online-de-
batter, kommunicera över Skype eller skapar 
och delar material med hjälp av wikis. Den 
sociala aspekten uppstår vid presentationen 
men också via den respons som eleverna får 
från omvärlden. 

Relevanta tankar, men avsaknad av 
forskning

Puenteduras SAMR-modell har flera logiska 
punkter, men det finns skäl att också hålla 
ett kritiskt sinne inför modellens pedagogis-
ka påståenden. Modellen har fått en hel del 
kritik p.g.a. avsaknaden av konkret forskning 
samt att marknadsföring framställt modellen 
som en globalt erkänt allmän sanning, vilket 
inte är fallet. Sverige är kraftigt överrepre-
senterat i modellen - en svensk konsultfirma 
har haft hand om marknadsföringen - medan 
den är rätt så okänd i övriga länder. Modellen 
används därför i denna text och diskussion 

SAMR: Moving from Enhancement to Transformation, 
Ruben R. Puentedura, Ph.D.
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som inspiration till en viktig slutsats, alltså 
behovet av reflektioner om hur tekniken an-
vänds, och där ser jag relevans i Puenteduras 
resonemang.

“Med hurudana digitala verktyg kan jag 
uppnå dessa mål?” 

Det här betyder ändå inte att vi alltid mås-
te vara i det fjärde stadiet när vi använder 
tekniken och digitala verktyg i undervisnin-
gen. Jag vill absolut inte dra krokben på ett 
av våra viktigaste verktyg, de lärarledda nar-
rativen. IKT bör användas på ett genomtänkt 
sätt som ett komplement i undervisningen. 
Därför måste den pedagogiska diskussionen 
föras i våra lärarrum så att tekniken inte an-
vänds endast för teknikens skull. De logiska 
frågorna blir: Hurudana mål har jag med min 

undervisning? Hurudana färdigheter vill jag 
att eleverna skall lära sig? Med hurudana di-
gitala verktyg kan jag uppnå dessa mål? Den 
sista frågan hoppas jag att FLHS:s arbets-
grupp i nätpedagogik skall kunna hjälpa till 
med. Under året kommer vi att experimente-
ra med olika typer av digitala verktyg och de-
lar sedan med oss av våra erfarenheter, både 
framgångar och motgångar.

Lyckade försök med Google

De verktyg som jag själv använt mycket un-
der pågående läsår är Google Docs, Google 
sites och olika wikis. Hittills har det kollabo-
rativa lärandet varit en stor framgång. Med 
hjälp av Google Docs har jag gett eleverna 
uppgifter att tillsammans sök information och 
producera text. Mycket bra verktyg för grupp-

diskussioner 
då eleverna 
lätt kan dela 
sina doku-
ment med 
v a r a n d r a 
och med mig. 
Ett populärt 
verktyg har 
i synnerhet 
varit Goog-
le sites där 
eleverna har 
fått skapa 
egna wiki- 
eller websi-
dor. Mindre 
grupper har 
tilldelats te-
man som de 
själva förd-
jupar och 
framställer 
på ett kre-
ativt sätt. 
Sidorna har 
sedan an-
vänts som 
kursmaterial 
och varit en 
del av läsk-
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Allan Carrington, http://www.edudemic.com/new-padagogy-
wheel-helps-you-integrate-technology-using-samr-model/ 



raven i examinationen. Genom att använda 
sidor producerade av elever i också andra 
grupper stärker det elevernas motivation att 
anstränga sig och skapa en sida med kritiskt 
granskad information. Eleverna tar rollen 
som lärare, givetvis under översyn och hand-
ledning av mig. En metod som stort uppskat-
tas och rekommenderas.

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS och 
ordförande för förbundets arbetsgrupp i 
nätpedagogik.

 

Tekniikkaa vai pedagogiikkaa?

HYOL:n verkkopedagogiikkaryhmään pu-
hallettiin uutta henkeä vuoden alussa. Syy 
tähän on yksinkertainen: historian ja yh-
teiskuntaopin opettajat kohtaavat työssään 
yhä enemmän verkkopedagogiikkaan ja tek-
niseen kehitykseen liittyviä haasteita. HYOL 
pyrkii siihen, että se kykenisi tukemaan jä-
senistönsä ammattitaidon kehittämistä myös 
tällä saralla. Koulujen välillä on edelleen suu-
ria vaihteluja teknisen varustuksen suhteen. 
Osassa kouluista muutoksiin on lähdetty 
nopeasti mukaan ja niissä kaikilla opiskeli-
joilla on käytössään oma tietokone. Toisissa 
kouluissa välineiden puute saattaa edelleen 
olla suurin este sille, etteivät opettajat juu-
rikaan hyödynnä tieto- ja viestintätekniikkaa 
omassa opetuksessaan. Mutta kuinka usein 
tekniikka on yritetty ottaa luontevaksi osaksi 
opetusta ennen välttämätöntä keskustelua 
sen pedagogisista käyttötarkoituksista? Eri-
laisille laitteille, ohjelmille ja sovelluksille on 
tarjolla monenlaista koulutusta, mutta onko 
käymässä niin, että opettajat hukkuvat eri-
laisten teknisten apuvälineiden paljouteen ja 
samalla pedagogiikka kärsii?

Verkkopedagogiikan ryhmä pyrkii tuke-
maan HYOL:n jäseniä konkreettisesti peda-
gogisilla ideoilla, didaktisilla keskusteluilla 
ja jakamalla kokemuksia erilaisten teknisten 
apuvälineiden käytöstä. Pyrimme myös lisää-

mään HYOL:n materiaalipankkiin konkreetti-
sia vinkkejä tieto- ja viestintätekniikan peda-
gogisesta käytöstä. Toivomme, että opettajat 
pystyisivät omassa työssään asettamaan tvt:
n käytölle selkeät pedagogiset tavoitteet.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ei saa 
nousta opetustyössä itseisarvoon. Tvt:n to-
dellinen pedagoginen hyödyntäminen voi kui-
tenkin olla haastavaa. Oheisessa artikkelissa 
verkkopedagogiikkaryhmän puheenjohtaja 
Markus Ahlfors lähestyy ongelmaa kysymäl-
lä ”olisinko voinut opettaa saman asian ilman 
digitaalisia apuvälineitä?”. Omassa työssään 
hän on soveltanut Ruben Puenterudan SAMR-
mallia, joka auttaa havainnollistamaan digi-
taalisten työvälineiden käyttötapaa ja sitä, 
miten oppimisprosessi eri tilanteissa raken-
tuu. Mallissa digitaalinen opetus on jaettu 
neljään eri vaiheeseen: Substitution (Korvaa-
minen), Augmentation (Parantaminen), Mo-
dification (Muuttaminen) ja Redefinition (Uu-
delleenmäärittäminen). Kahdessa ensimmäi-
sessä vaiheessa digitaaliset apuvälineet kor-
vaavat perinteiset opetusmenetelmät, mutta 
eivät juuri muuta itse oppimisprosessia. Kah-
dessa jälkimmäisessä vaiheessa digitaalisia 
työkaluja käytetään selkeämmin pedagogi-
sista lähtökohdista ja koko oppimisprosessi 
saa uudenlaisen painopisteen. Toivottavasti 
malli auttaa HYOL:n jäseniä suunnistamaan 
teknisten muutosten keskellä pedagogiikka 
edellä!
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 Tips på digitala verktyg:
• Google Docs
• Google Forms
• Google Sites
• Twitter
• Facebook
• Edmodo
• Skype
• Wiki
• Wordpress
• Screencast-O-Matic
• Adobe Connect
• Moviemaker
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Sähköiset kokeet – uhka vai 
mahdollisuus?

Petteri Granat

Lukion koeviikko on omituista aikaa. Opet-
taja katsoo hiljaisuudessa pöytänsä ta-

kaa opiskelijoita, jotka pinnistelevät pape-
rille opettelemiaan faktoja. Viiden jakson 
järjestelmässä tähän kuluu lukuvuoden 
aikana yhteensä 35 työpäivää, lukuun ot-
tamatta ylioppilaskokeisiin käytettyä aikaa. 
Onko tämä mielekäs tapa käyttää niukkoja 
resursseja? Aikaa on muutenkin liian vä-
hän kurssien oppisisältöjen käsittelemiseen. 
   Kokeita on varmasti tulevaisuudessakin. 
Perinteinen kurssikoe alkaa tosin olla van-
hentunut metodi �010-luvun yhteiskunnassa, 
jossa yksittäisten faktojen varmistaminen on 
helppoa ja vaivatonta missä ja milloin vain. 
Älypuhelimilla pääsee käsiksi isompaan mää-
rään faktatietoa, kuin mitä koulun kirjaston 
hyllyille koskaan mahtuu. Onko mielekästä 
opetella niitä ulkoa? Pitäisikö mieluummin 
oppia tiedon hakemista, arvioimista ja yh-
distämistä aiempaan tietoon? Havahduin 
pari vuotta sitten kurssikokeen selitystun-
nilla siihen, että suuri osa opiskelijoistani ei 
muistanut edes kysymyksiä, joihin aamulla 
vastasivat. Omat kokemukseni yliopiston kir-
jatenteistä ovat hyvin samanlaisia. Tuottaako 
ulkoa opetteleminen siis halutun tuloksen? 
 
Teknisesti helppoa, pedagogisesti haas-
tavaa
 
Viime keväänä muutin kaikkien kurssieni ko-
keet verkossa tehtäviksi. Teknisesti asia on 
varsin yksinkertainen: laitan koetehtävät 
Word-tiedostona kurssin Fronter-huoneeseen 
koepäivän aamuna. Tiedotan asiasta Wilma-
viestillä, minkä jälkeen opiskelijat voivat 
aloittaa. Koulun koneet ovat käytettävissä 
mutta opiskelija saa tehdä kokeen haluamas-
saan paikassa, kunhan vastaa itse ohjelmis-
tojen ja tietoliikenneyhteyden toimivuudesta. 

Opiskelijat palauttavat valmiit vastauksensa 
Word-tiedostona Fronterin palautuskansi-
oon. Toistaiseksi olen tulostanut vastaukset 
ja kommentoinut perinteiseen tapaan ky-
nällä. Tämänkin vaiheen voisi siirtää sähköi-
seen muotoon, mutta haluan opiskelijoiden 
saavan konkreettisen tuotoksen työstään.  
    Pedagogisesti asia on haastavampi ja 
mielenkiintoisempi. Koska opiskelijat saavat 
käyttää koetehtäviin vastatessaan oppikirjaa 
ja muita luotettavaksi arvioimiansa lähtei-
tä, täytyy kysymystenkin olla luonteeltaan 
erilaisia perinteiseen kokeeseen verrattuna. 
Olen laatinut kurssin eri aihealueita, oppi-
aineen kursseja ja oppiaineita integroivia 
tehtäviä, jotka edellyttävät oma-aloitteis-
ta ja kriittistä tiedonhakua. Oppiaineesta ja 
kurssista riippuen tämä voi olla haastavaa 
mutta ei mahdotonta. Esimerkiksi HI�-kurs-
sin kokeeseen laadin moniosaisen tehtävän, 
jossa tuli nimetä keskiaikaisen kirkkoarkki-
tehtuurin tyypit, etsiä molemmista esimerk-
kikuva, nimetä kirkot ja perustella, miten 
tyypilliset piirteet ilmenevät kuvissa. Tästä 
sai yhteensä puolet koko tehtävän pisteistä. 
Toinen puolisko koostui kirkon merkityksen 
arvioinnista keskiaikaisen Euroopan kult-
tuurissa. HI3-kurssin kokeessa pyysin etsi-
mään Pearl Harborin, JFK:n murhan ja 9/11:
n ympärille syntyneitä salaliittoteorioita ja 
arvioimaan niiden luotettavuutta. Molem-
missa esimerkeissä opetellaan tiedonhakua, 
arviointia, soveltamista ja lähteiden asian-
mukaista mainitsemista vastausten lopussa.  
      Sähköinen koe on uusi asia myös suu-
rimmalle osalle opiskelijoistani. Korostan 
kurssin mittaan, että verkossa tehtävä koe 
vaatii oikeaa asennoitumista. Vaikka oppikir-
ja ja verkkolähteet ovat käytettävissä kokeen 
aikana, täytyy kurssin aikana luonnollisesti 
opiskella normaaliin tapaan. Hyvä pohjatyö 
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mahdollistaa oikean informaation nopean löy-
tämisen, lähteiden arvioimisen ja analyysien 
tekemisen.  Kurssin oppitunneilla käytämme 
Fronter-alustaa muutamaan otteeseen, jotta 
jokainen opiskelija olisi ainakin kerran ladan-
nut sieltä tiedoston ja vastaavasti tallenta-
nut luomansa tiedoston kurssin huoneeseen.   
       Etukäteen suurin huoleni oli plagioiminen. 
Painotan toistuvasti sekä kirjallisissa ohjeissa 
että oppituntien keskusteluissa lähteen käyt-
tämisen, lainaamisen ja plagioimisen eroja. 
Tästä huolimatta on selvää, että oppikirjan 
ja Wikipedian artikkelien teksti näkyy voi-
makkaasti vastauksissa. Varsinaista plagi-
ointiongelmaa en kuitenkaan ole huomannut. 
Muutamat kollegat ovat ihmetelleet, miten 
varmistan sen, että opiskelijat eivät tee koet-
ta yhdessä joko samassa paikassa tai verkon 
kautta keskustellen. Vastaus on, että en voi 
varmistaa sitä mitenkään. Itse asiassa toivon 
sitä. Yhdessä toimiminen, ajatusten vaihta-
minen ja toisilta oppiminen lienee yksi tavoi-
te lukiossa?

Kokemusten kautta eteenpäin

Kokemukseni sähköisistä kurssikokeista ovat 
olleet yhtäältä lannistavia, toisaalta rohkai-
sevia. Yleinen käsitys diginatiiveista nuorista, 
jotka suvereenisti hallitsevat TVT:n, on no-
peasti osoittautunut harhaksi. Iso osa opis-
kelijoistani osaa tekstinkäsittelyohjelmien 
käytöstä vain alkeet, ja myös tiedon hake-
minen on monelle vaikeaa. Yksi opiskelija 

kirjoitti kolmen tunnin aikana yhteensä 68 
sanan mittaiset esseet. Vastaavasti samassa 
ryhmässä toinen opiskelija kirjoitti ansiok-
kaan esseen, jossa oli hyvin valittuja lähteitä. 
En ole systemaattisesti tilastoinut tuloksia 
mutta vaikutelmani on, että perinteisissä ja 
sähköisissä kokeissa menestyvät samat opis-
kelijat. Iso osa koevastauksista palautetaan 
aivan viime minuuteilla ennen palautuskan-
sion sulkeutumista. Tästä voisi päätellä opis-
kelijoiden käyttävän enemmän aikaa vasta-
usten kirjoittamiseen kuin paperiversiossa.  
   Entä tulevaisuudessa? Ylioppilaskokeet 
sähköistetään vuodesta �016 alkaen, joten 
kurssikokeet sähköistetään myös. Tietoverk-
ko otetaan varmasti käyttöön ennemmin tai 
myöhemmin. En ymmärrä miksi ylioppilasko-
keen sähköistäminen edes aloitetaan ilman 
verkkoa, sillä riski väärinkäytöksiin on korkea 
eikä tietokone kirjoitusvälineenä tuo mitään 
oleellista lisäarvoa kokeeseen. Uudenlaista 
pedagogiikkaa kannattaa opetella hyvissä 
ajoin. Lisäksi plagioinnin esto-ohjelmat tulee 
kuntakohtaisesti hankkia opettajien käyttöön, 
jos sähköistä koetta käytetään laajemmin. 
Esim. Ephorus otetaan omassa koulussani 
käyttöön kuluvan lukuvuoden aikana.

Kirjoittaja työskentelee historian, yhteiskun-
taopin ja filosofian opettajana Vaskivuoren 
lukiossa Vantaalla.

@PetteriGranat, facebook.com/petteri.granat, 
petteri.granat@eduvantaa.fi

Vaskivuoren lukion opiskelijat Elina Niemelä, Henri Hotinen ja Elisa Jolkkonen 
vastaamassa historian kurssin koekysymyksiin koulun tietokoneluokassa.
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Sähköinen yo-koe, sosiaalinen media 
ja ylipäätään maailman muuttuminen 

sähköisempään ja mobiilimpaan suuntaan 
sai myös meidät lukiona rivakasti liikkeelle. 
Koordinoimme vuosina �009 -�013 Muura-
men lukiossa Y-love yrittäjyyslukio -hanketta, 
jonka keskiössä oli sosiaalisen median hyö-
dyntäminen opetuksessa. 

Koko yhteisö työskentelee ”pilvessä”

Hanke ja kokeilut madalsivat kynnystä ottaa 
käyttöön useita erilaisia sosiaalisen medi-
an palveluja viime vuosien aikana. Lukiolta 
löytyvät nykyisin Facebook-, Twitter-, Insta-
gram-, Slideshare-, Youtube- ja Dropbox-ti-
lit. Ne ovat helpottaneet työtämme tietyltä 
osin ja ovat pääsääntöisesti ilmaisia. On ollut 
myös hienoa oppia opiskelijoiltamme uusia 
palveluja heidän rinnallaan. Tämä touhu on 
vastavuoroista myös tässä suhteessa. 

Samalla uusittiin ja modernisoitiin myös 
lukion TVT-strategia. Työskentely aloitettiin 
kysymällä opettajilta heidän osaamisensa 
taso tai mieluummin osaamisvajeet. Tiettyjä 
vajeita paikkaamaan tehtiin suunnitelma ja 
annettiin koulutusta (mm. some, pilvipalve-
lut, blogit, tabletlaitteet, tiedonhaku). Samal-
la tutustuttiin näihin uusiin oppimisympäris-
töihin ja avattiin konnektivismin ideologiaa ja 
merkitystä opetustyössä. Tuore strategia siis 
ohjaa toimintaamme näiltä osin. TVT-strate-
gia päivitetään kolmen vuoden välein, ja se 
on osa kestävän kehityksen sertifikaattiam-
me. 

Mobiluck-kumppanuus syntyi somessa

Muuramen lukio on yksi Mobiluc-hankkeen 
toimijoista. Hankkeeseen kuuluu 6 lukiota 
(Muurame, Jyväskylän Voionmaa, Kuopion 
Klassikka, Elimäki, Kauhava ja Otavan opis-
to), jotka ovat testanneet kahdessa eri hank-

keessa mobiilioppimista lukiolaisen arjessa 
ja oppimisessa. Hankkeen syntyhistoria on 
myös mielenkiintoinen, sillä se syntyi Twitte-
rissä ja GoogleDrivessä. Osaa hankekumppa-
neista emme olleet nähneet koskaan livenä 
ennen ensimmäistä hankepalaveria. Tämä 
porukka on myös käynyt yhdessä Lontoon 
BETT-messuilla tutustumassa uusimpaan 
opetusteknologiaan. Tykkäämme pyöriä mu-
kana kehitysporukoissa, sillä niissä saa ko-
keilla uutta. Olemmekin olleet viimeiset 7-8 
vuotta todellisia ”hanketehtaita”.

Mobiluck-lukiot testaavat tablettien käyt-
töä (lähinnä iPad) urheilulukiolaisten arjes-
sa, tiimioppimisessa, ilmiöpohjaisuudessa 
sekä normaalissa luokkaopetuksessa eri 
oppiaineissa. Nyt käynnissä olevassa jatko-
hankkeessa teemoja ovat lisätty todellisuus 
(augmented reality, QR-koodit), pelillisyys 
(tavoitteellisuus, palkinnot, pelit), käännetty 
luokkahuone (flipped classroom) sekä urhei-
luteknologia. Tämä yhdessä tehty kehitystyö 
on vienyt lukioita uudelle tietotekniselle ta-
solle, sillä kaikkien onnistumiset ja kokemuk-
set ovat kaikkien käytössä. Hankkeen myötä 
saimme kaikille opettajille iPadit, ja opiskeli-
jakäytössä on nykyisin 45 iPadia ja muutama 
Windows-tabletti. Ne ovat mahtavia laitteita 
opetuksessa. 

Verkostoissa on voima ja osaaminen

Yhteinen kehitystyö ja sosiaalinen media 
ovat vieneet meitä osaksi erilaisia verkosto-
ja. Nykypäivänä näitä verkostoja on osattava 
johtaa ja toisaalta hyödyntää. Miksi yrittää 
ratkoa kaikkia ongelmia itse, kun voi kysyä 
verkostoilta tai kavereilta? Tämä helpottaa 
suunnattomasti elämäämme. Vaikkapa jokin 
tietotekninen ongelma voi ratketa minuutissa, 
jos verkostossa on esim. 3000 henkeä. Aina 
joku tietää. Olemme olleet aktiivisia verkos-
tojen jäseniä. Tämä tuo meille jatkuvasti vie-

Opetusteknologiaa Muuramen lukiossa 

aki Puustinen
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raita ja uusia kumppanuuksia. Tällä lukukau-
della on käynyt lukematon määrä suomalaisia 
ja myös ulkomaalaisia vieraita, mm. Uudesta 
Seelannista, Venäjältä, Kazakstanista, Intias-
ta, Italiasta ja USA:sta Haluamme luoda uu-
sia kontakteja, koska kohtaamisissa syntyy 
aina uutta. Tietotekniikka helpottaa suun-
nattomasti tätä globaalia verkostoitumista. 
Parhaita välineitä tähän verkottumiseen ovat 
Twitter, Facebook ja LinkedIn. ”Once tweet, 
soon you meet” on sloganimme.

Kenno toimii projekti- ja tiimitilana

Viime vuonna uusimme ja modernisoimme 
vanhan atk-luokan. Tilalle syntyi puolimobiili 
projekti- ja tiimiluokka Kenno. Kennossa on 
vain 1� ”tyhmää” Client-päätettä ja suurin 
osa tilasta on varattu dialogiin, keskusteluun 
ja ideointiin. Ipadeja voidaan käyttää tarvit-
taessa lisäkoneina. Haluamme, että tätä tilaa 
käytetään nimenomaan yhdessä olemiseen, 
yhdessä ajatteluun ja yhdessä tekemiseen. 
Nykyisin luokalla on paljon enemmän käyt-
töä, koska sitä voidaan hyödyntää parem-
min tiimipalavereissa, kokouksissa, vieraiden 
vastaanottamisessa, yrittäjyysopin-
noissa, oppitunneilla ja tapahtumis-
sa. Voitaneen sanoa, että nykyisin 
tablettien myötä atk-luokka on joka 
paikassa. 

E-Kirjat, Flipboard ja 
sosiaalinen kuratointi

Lukiossa on ollut myös pieniä kokei-
luja e-oppikirjoista. Itse käytin his-
toria 1 -kurssilla ePookki- sähköistä 
kirjaa. Tosin vain muutama opis-
kelija rohkeni ottaa sen käyttöön. 
Itse pidin kirjan muokattavuudesta 
(mahdollisuus liittää kuvia, kom-
mentteja, videoita) sekä hinnasta. 
Sisältökin oli riittävä lukion oppikir-
jaksi. Kurssikokeeseen lukeminen 
oli hitusen työläämpää kuin tabletil-
ta, mutta sekin onnistui. 

Samaisella kurssilla kuratoimme 
(sisällön keräily ja suodattaminen 
eri lähteistä) omaa sähköistä ”op-
pikirjaa” iPadien ja Flipboard-appin 

avulla. Tällainen sosiaalinen kuratointi on 
nousussa. Kuratointi sopii erityisen hyvin yh-
teiskuntaopin, taloustiedon ja yrittäjyyden 
oppiaineisiin, koska niissä sisällöt muuttu-
vat nopeasti. Kun saa yhteiskuntaopin kirjan 
käteensä, se on jo vanha. Näitä sosiaalisen 
kuratoinnin työkaluja ovat mm. Scoop.it, 
Pearltrees, Paper.li ja Flipboard. 

Kaikki nämä toimet tähtäävät sähköisen 
ylioppilaskokeen aloittamiseen ja suorittami-
seen vuonna �016. Aikataulu on tiukka, mut-
tei mahdoton. Tärkeintä, että nyt meillä on 
maailmanluokan mahdollisuus tehdä hyppy 
uudelle tasolle. Tämä vaatii hyvää suunnitte-
lua ja rohkeaa ajattelutavan muutosta meis-
sä kaikissa. Yhdessä ja jakamalla osaamis-
tamme se onnistuu. 

Sähköistä vuotta �014 kaikille!

Kirjoittaja työskentelee Muuramen lukion 
rehtorina.

@apuustin 
http://apuustin-leadership.blogspot.fi/ 

Kenno-tilassa on mahdollisuus monenlaiseen työskentelyyn.
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Olen kirjoittanut nämä mietteeni TVT:n 
opetuskäytöstä pohjaten ne omaan koke-

mukseeni historian ja yhteiskuntaopin lehto-
rina lukiossa ja yläkoulussa. En ole käyttänyt 
lähdemateriaalina mitään kasvatustieteellis-
tä tutkimusta tai muita tilastoja, joihin voisin 
tukea käsitykseni. Tarkoituksenani on ollut 
tuottaa henkilökohtaista materiaalia ja näkö-
kulmaa kouluja ja opettajia paljon puhutta-
vaan TVT-keskusteluun, joka käy suomalai-
sessa opetusmaailmassa kiihkeänä. Myönnän 
ottaneeni itsekin siihen osaa etenkin sosiaa-
lisessa mediassa, mutta myös erään pienen 
julkaisun muodossa. Tätä keskustelua ovat 
viime vuosina kiihdyttäneet uudet tietotekni-
set innovaatiot, kuten tablet-tietokoneet, eri-
laiset sovellukset sekä lukion osalta tulossa 
olevat sähköiset ylioppilaskirjoitukset.

Mitä TVT:n käyttö opetuksessa on?

Toimin itse historian ja yhteiskuntaopin leh-
torina Iitin lukiossa ja yläkoulussa. Olen mie-
lestäni kohtalaisen teknologiaorientoitunut, 
mutta en näe teknologiaa itseisarvona vaan 
voimavarana monipuolisemmille pedagogisil-
le menetelmille. Tämä tarkoittaa sitä, etten 
lähtökohtaisesti käytä teknisiä laitteita tai so-
velluksia opetukseni tukena, ellen näe niiden 
antavan jollekin tietylle aiheelle tai oppitun-
nille lisäarvoa perinteiseen ”liitutaulu, paperi 
ja kynä” -tapaan oppia nähden.

Olen alkanut kuitenkin myös miettiä sitä, 
mitä on tällainen ”teknologiaton” opettami-
nen? Tarkoittaako se sitä, ettei mitään tieto- 
ja viestintäteknisiä vempaimia tai vimpaimia 
ole käytössä? Se tarkoittaisi periaatteessa 
sitä, ettei opettajalla ole käytössä datapro-
jektoria, dokumenttikameraa saati tieto-
konetta, joiden avulla voi heijastaa vaikka 
PowerPointeja opiskelijoiden ihmeteltäviksi. 
Tänä päivänä käytävässä aktiivisessa ja pal-
jon puhuttavassa TVT-keskustelussa en usko 

”teknologiajarrujen” kuitenkaan tarkoittavan 
aivan näin pitkälle menevää teknologiatto-
muutta. Voiko nykypäivänä siis teknologia-
tonta oppimista enää edes olla? Onko po-
werpoint-opettaminen ja -oppiminen jo osa 
tätä perinteistä opettamista ja oppimista 
vai kuuluuko sekin vielä ”uusiin tuuliin”? On 
varmasti loppujen lopuksi vähän niitä, jotka 
kyseenalaistavat täydellisesti PowerPointin 
hyödyt osana opetusta aina alakoulusta toi-
sen asteen opetukseen.

TVT:n etuja opetuksessa

Näkemykseni on, että teknologian avulla ope-
tukseen voi tuoda paljon sellaista uutta, mikä 
edesauttaa oppilaan tai opiskelijan oppimista. 
Historian ja yhteiskuntaopin näkökulmasta 
tärkeä TVT-ominaisuus on tiedonhaku. On 
paljon sellaista, mitä oppikirjat eivät kerro ja 
minkä avulla oppitunneilla pystyy tuomaan 
syvemmälle vietyä ja ajankohtaisempaa tie-
toa lähes aiheesta kuin aiheesta. Tämän li-
säksi TVT mahdollistaa erilaisten tietolähtei-
den kuten kuvien ja videoiden monipuolisen 
ja helpon käytön. 

On helpompi tuottaa opiskelijoille laaduk-
kaampia opiskelumateriaaleja, kun pystyy 
jakamaan ne sähköisessä muodossa esimer-
kiksi opetusblogin kautta. Blogin kautta voi 
jakaa myös kaikki ohjeet ja materiaalit kurs-
sien suorittamiseen. Opiskelijoiden ei tar-
vitse tulla kysymään näitä opettajalta, kun 
he löytävät blogista kaiken tarvitsemansa. 
Myöskään paperia ei kulu samassa määrin 
kuin ennen.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan tietoko-
neen käyttö vapauttaa oppilaat ja opiskelijat 
myös tuottamaan tekstiä monipuolisemmin. 
Väitän, että nykynuorista erittäin pieni mar-
ginaali ei hallitse tietokoneella kirjoittamista. 
Tietokoneella kirjoittamisen hyvinä puolina 
näen tekstin muokattavuuden, tekstin tuot-

Mietteitä TVT:n käytöstä opetuksessa

Matti rantonen
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tamisen nopeuden sekä tekstin selkeyden. 
Myös minun on opettajana paljon helpompi 
kommentoida ja arvioida opiskelijoiden tuo-
toksia ja näin tuottaa heille takaisin moni-
puolisempaa tekstiä, jotta heidän on sitten 
edelleen helpompi kehittää omia opiskelutai-
tojaan. 

Näen, että erilaiset laitteet ja sovelluk-
set myös mahdollistavat uudet näkökulmat 
tarkastella perinteisiä aiheita. 
Opiskelija pystyy korvaamaan 
perinteisen paperi-kynä-käsi-
tekartan vaikka padlet-sovel-
luksen käsitekartalla, johon 
pystyy lisäämään paitsi tekstiä, niin myös 
linkkejä, kuvia ja videoita. Erilaiset pilvipal-
velut mahdollistavat tiedon keräämisen op-
pilailta sähköiseen muotoon, josta tuota tuo-
tettua tietoa voidaan sitten prosessoida ja 
esittää eri tavoin. Esimerkiksi Google Driven 
Form -taulukot taipuvat mainioiksi kotitehtä-
vien keruualustoiksi, joiden avulla kotitehtä-
vien käsittely ja esittäminen seuraavalla op-
pitunnilla käy helposti ja monipuolisesti.

Omiin oppiaineisiini soveltuu hienosti ilmi-
öpohjainen oppiminen. Ajankohtaiset aiheet 
sisältävät niin paljon erilaisia lähteitä, että 
niiden jakaminen paperimuodossa on turhan 
työlästä. Kokoan materiaalin yhteen paik-
kaan, josta jokainen sitten ottaa sen tarkas-
teluun sähköisessä muodossa.

Mitä sovelluksia ja laitteita käytän?

On opettajakohtaista, kuinka hyvin kukin 
pystyy teknisiä laitteita ja sovelluksia ope-
tuksensa apuna käyttämään. Laitteita ja so-
velluksia on olemassa sadoittain. Jokaiselle 
löytyy niin persoonaan kuin oppiaineeseen-
kin parhaiten sopivat laitteet ja sovellukset.

Henkilökohtaisesti olen harrastanut tieto-
teknisiä laitteita ja sovelluksia lapsuudestani 
saakka, joten uusien asioiden omaksuminen 
ja niiden soveltaminen työhöni ei ole koskaan 
tuntunut hankalalta. En kuitenkaan aina kek-
si parempaa vaihtoehtoa TVT-sovelluksista 
tai -laitteista, jolloin opiskelemme niin sano-
tusti perinteisin menetelmin. Muutaman so-
velluksen ja laitteen avulla opettajan työni on 
kuitenkin helpompaa ja tehokkaampaa.

Itse opettamisessa perusrepertuaariin 
kuuluvat jo tässä vaiheessa tietokone, da-

taprojektori ja PowerPoint-ohjelma. Niiden 
lisäksi itselleni tärkein TVT-sovellus on Goog-
len tarjoama Drive-pilvipalvelu, joka on mo-
nipuolinen alusta toteuttaa paitsi erilaisia do-
kumentteja opiskelijoiden nähtäviksi, myös 
antaa opiskelijoiden tuottaa sinne omaa ma-
teriaaliaan. Lisäksi opiskelijoillani on omat 
dokumentit, joihin he esimerkiksi työstävät 
oppituntien aikana tehtäviä, joista pystyn tar-

kastamaan, mitä kukin opis-
kelija on tehnyt. Edellä mai-
nitsin jo Google Driven Form 

-lomakkeen, jonka avulla ke-
rään paitsi kotitehtäviä, myös 

kurssipalautteita, jotka on helppo antaa sitä 
kautta niin anonyymisti kuin nimelläkin.

Laitteiston osalta parhaita ovat kannet-
tavat tietokoneet, jotka ovat joustavia käyt-
tää missä vain ja joiden ohjelmistot ovat ns. 
täysiä ohjelmia eivätkä mobiiliversioita. Esi-
merkiksi Google Driven käyttö on paljon mo-
nipuolisempaa tietokoneen selaimen kaut-
ta kuin tabletin selaimella tai Google Drive 

-sovelluksella. En kuitenkaan näe tabletteja 
huonoina investointeina, ne vain soveltuvat 
paremmin yksinkertaisempaan tiedonhakuun 
ja tekstin tuottamiseen kuin läppärit.

Muita hyviä ohjelmistoja ovat esimerkik-
si Socrative ja Padlet. Socrativen avulla on 
helppo kerätä opiskelijoilta reaaliajassa lyhy-
et vastaukset tunnin aikana. Opiskelijat vas-
taavat kysymyksiin omilla älypuhelimillaan. 
Padlet puolestaan soveltuu hienosti esimer-
kiksi virtuaalisen käsitekartan luomiseen.

Tärkeä viestintäväline on opetusblogini, 
jonka kehittämiseen pystyn käyttämään tun-
titolkulla aikaa. On olennaista, että blogi on 
niin informatiivinen ja selkeä, että sitä osaa 
kuka tahansa käyttää. Myös visuaalisuus on 
tärkeää, sillä se lisää motivaatiota käyttää 
palvelua.

Miksi käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa?

Usein TVT:n käyttöä kritisoidaan siitä, ettei 
se välttämättä tuo mitään uutta opetukseen 
eikä anna lisäarvoa oppiaineen tai aiheen op-
pimiselle. En lähde tätä epäilemään, koska jo-
kainen opettaja peilaa TVT:n käyttöä omaan 
pedagogiseen näkemykseensä. Kuitenkin on 
muistettava, että elämme alati muuttuvassa 

”Näen TVT:n opetuskäytön 
velvollisuudeksi opiskelijoita 
kohtaan.”



maailmassa, jossa tieto- ja viestintätekno-
logiaa alkaa on jo lähes kaikkialla. Kaikesta 
pystyy ottamaan selvää TVT-sovellusten ja -
laitteiden avulla. Itse näen TVT:n käytön ope-
tustyössä tästä syystä velvollisuudeksi opis-
kelijoita kohtaan. Opiskelijat itse elävät näi-
den sovellusten ja laitteiden keskellä, ja heil-
lä on enemmän tai vähemmän jo valmiuksia 
niiden käyttöön. Mitä pidemmälle elämä vie, 
sitä enemmän nuoret joutuvat käyttämään 
tietotekniikkaa niin opinnoissaan kuin tule-
vassa työelämässä. Yhteiskunta toimii siis jo 

”sähköllä” - eikö koulunkin tulisi? 
Perustelen usein opiskelijoilleni, miksi ha-

luan esseet kirjoitettavan tietokoneella sillä, 
että tulevaisuudessa he eivät kirjoita mitään 
virallista käsin. Kun jatketaan lukiosta kol-
mannelle asteelle, opinnäytetyöt, esseet ja 
myös muut tekstin tuottamiseen liittyvät teh-
tävät tehdään sähköisessä muodossa. Myös 
työelämässä erilaiset raportit ja tiedotteet 
kirjoitetaan sähköisessä muodossa. On toki 
ehkä turhan mustavalkoista sanoa opiskeli-
joille, että jatkossa he kirjoittavat vain pos-
tikortit ja kauppalistat käsin, mutta kun jopa 
näitä kahta kirjoitetaan nykyisin sähköisessä 
muodossa, niin eikö se kerro siitä, mihin yh-

teiskuntamme on jo mennyt?
TVT:n käyttöni on pitkälti kiinni pedago-

gisesta näkemyksestäni eli siitä, miten näen 
opiskelijoiden oppivan parhaiten. Jos minun 
mielestäni tehokkain tapa tuottaa kotiteh-
täviä on antaa opiskelijoiden palauttaa ne 
Google Driven Form-lomakkeella, niin olen 
tyytyväinen, kun näen asian toimivan, niin 
kuin olin ajatellut. Jos minun tulee antaa 
opiskelijoilleni parhaat mahdolliset eväät 
kirjoittaa historian tai yhteiskuntaopin tut-
kimusesseitä, niin haluan heidän tuottavan 
ne sähköisessä muodossa. Silloin minun on 
helpompaa ja tehokkaampaa antaa esseistä 
monipuolisempaa ja selkeämpää palautetta, 
kuin mitä palaute olisi, jos tuhraisin sitä pu-
nakynällä konseptin reunaan. Tärkeintä TVT:
n käytössäni on siis se, että opiskelijat oppi-
vat mahdollisimman hyvin.

Mihin TVT meitä vie?

Täällä Iitissä niin lukion kuin yläkoulun TVT-
resurssit perustuvat ATK-luokkiin sekä ope-
tusluokkien peruslaitteistoon eli tietokonee-
seen, dataprojektoriin ja dokumenttikame-
raan. Lisäksi itselläni on käytössä AppleTV 
iPadin kautta tehtäviä esityksiä varten. App-
leTV on myös muutamalla muulla opettajalla. 
Opiskelijoilta löytyy jonkun verran tabletteja 
ja hyvin monelta älypuhelin, jota voi myös 
tarvittaessa käyttää. Laitteisto päivittyy pik-
ku hiljaa kohti mobiilimpia laitteita (läppärit 
ja tabletit), jotka vapauttavat opiskelua pois 
perinteisistä ATK-luokista kohti joustavampia 
ja monipuolisempia opiskelutiloja. Myös mei-
tä opettajia ohjataan ja kannustetaan kovas-
ti omaksumaan ja kouluttamaan itseämme 
TVT:n käyttäjiksi. Olen huomannut, miten 
pala palalta, opettajat ovat alkaneet omak-
sua yhä enemmän niin tietoteknisiä sovelluk-
sia kuin laitteitakin opetukseensa.

Odotan paljon tulevaisuudessa siintäviä 
sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Historiassa 
ja yhteiskuntaopissa niiden käyttö saa uusia 
hienoja piirteitä. Kirjoittamisen monipuolistu-
minen antaa esseitä kirjoittaville ylioppilasko-
kelaille mielestäni paremmat mahdollisuudet 
tuottaa entistä parempia esseetekstejä. Myös 
aineiston määrää ja laatua voidaan parantaa, 
kun mukaan tulevat esimerkiksi videomate-
riaalit ja ylipäätään mahdollisuudet käyttää 

�0 KLEIO 1/�014

SÄHKÖINEN OPETUS

Lukiolaiset tutkivat alkuperäislähteitä ja vastaavat 
tutkimuskysymyksiin Google Drivessa.



laajempia teksti- ja kuva-aineistoja. Niiden 
avulla historiaan on mahdollista loihtia entis-
tä parempia tehtävätyyppejä, joiden kautta 
ymmärrys historiallisen tiedon luonteesta käy 
paremmin ilmi. Näin myös opetusta voidaan 
rohkeammin viedä siihen suuntaan.

TVT vie myös opiskelussa meitä kohti te-
hokkaampia keinoja oppia. Ilmiöpohjainen 
ja tutkiva oppiminen mahdollistuvat entistä 
paremmin ja sitä kautta yhteiskunnalliset 
aineet pääsevät paremmin kohti niiden pe-
rimmäistä tarkoitusta, yhteiskunnan ymmär-
tämistä, pois ulkoaopettelusta. En väitä, ettei 
tätä voida tehdä myös perinteisin menetel-
min vaan tarkoitan, että nyt se on entistä 
helpompaa ja monipuolisempaa.

TVT:n avulla me opettajat voimme olla 

SÄHKÖINEN OPETUS

entistä luovempia ja antaa opiskelijoille 
enemmän roolia ja vastuuta oppimisestaan. 
Lukuisat sovellukset ja laitteet tarjoavat pe-
dagogisille näkemyksillemme aarreaitan, jos-
ta voimme ammentaa uusia tapoja oppia ja 
opettaa. Osa menetelmistä ei varmasti ole 
hyviä, mutta yhtälailla opettajan velvolli-
suuksiimme kuuluu velvollisuus kokeilla ja 
yrittää. Rohkeuden kautta meidän on mah-
dollista löytää toimivia ratkaisuja yllättävis-
täkin paikoista. Rohkeasti siis jokainen yrit-
tämään! Pieleenkin mennyt tapa antaa taas 
uusia näkökulmia.

Kirjoittaja työskentelee Iitin lukion ja ylä-
koulun historian ja yhteiskuntaopin lehtorina 
sekä lukion vararehtorina.

DigiAtlas

AtlasArt
Sankaritie 3 A
00320 Helsinki
www.atlasart.fi

Suomen historia          

koululisenssi

pdf-kartat
avattavat ja suljettavat 
tasot

toimivat kaikissa 
   tietokoneissa ja 
   aktiivitauluissa

puh. 050 599 4444
Aluemyyjä ja kustantaja

info@atlasart.fi
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Ylioppilastutkintolautakunnassa keväällä 
�013 alkanut Digabi-projekti on suunni-

tellut, miten perinteikäs suomalainen yliop-
pilastutkinto päivitetään sähköiseksi. Kulu-
neena vuonna projekti on selvittänyt, mitä 
sähköistettäessä voidaan oppia muissa mais-
sa järjestettävistä sähköisistä kokeista. Kes-
keisenä tehtävänä on ollut myös lukiokou-
lutuksen parissa työskenteleville tutkinnon 
sähköistämisestä tiedottaminen. Sähköises-
sä tutkinnossa opiskelijoiden ja arvioitsijoi-
den tulisi olla mahdollista käyttää uusimpia 
teknisiä välineitä, joilla tietämystä voidaan 
käsitellä, säilöä ja vaihtaa. Kynän ja paperin 
käyttäminen on tulevaisuuden tutkinnossa 
edelleenkin mahdollista, mutta vain vastaus-
ten luonnosteluun. Kokeiden suorittaminen 
päätelaitteilla tapahtuu vaiheittain filosofian, 
maantieteen ja saksan ollessa ensimmäisiä 
aineita syksyllä �016. Yhteiskuntaoppi ja 
historia siirtyvät sähköisesti suoritettaviksi 
ensimmäisten aineiden joukossa keväällä ja 
syksyllä �017. Kaikki aineet suoritetaan pää-
telaitteella keväällä �019, kun matematiikka 
tulee viimeisenä sähköisesti kirjoitettavana 
aineena mukaan. 

Uudet välineet käyttöön

Sähköiset välineet tarjoavat opiskelijoille uu-
sia väyliä osaamisensa osoittamiseksi, mutta 
myös uudenlaisia mahdollisuuksia konnailuun. 
Paperikokeessa kokelas ei kykene kaivamaan 
oppikirjoja omasta kynästään tai siirtämään 
omia vastauksia muutamalla näppäimen pai-
nalluksella naapurin koepaperiin. Suunnittelu 
on tehtävä äärimmäisen huolellisesti, jotta 
nykyiset työvälineet voidaan korvata pääte-
laitteilla opiskelijoiden ja kokeenjärjestäjän 
kannalta tasapuolisella, turvallisella ja mie-
lekkäällä tavalla. Helpointa sähköistämistä 
olisi käyttää päätelaitteita kirjoituskoneen ta-

voin, mutta varmasti monen mielestä uudis-
tus jäisi siten puolitiehen ja silmänlumeeksi. 
Lautakunta haluaa ottaa sähköisistä välineis-
tä irti kaiken sen, mikä suinkin on mahdol-
lista vaarantamatta opiskelijoiden osaamisen 
tasapuolista mittaamista. Uudistuksen tulee 
mahdollistaa uudenlaisten tehtävätyyppien 
sekä tarvittaessa laajojen oheisaineistojen 
luontevan käytön arvioinnissa. Sähköiseen 
tutkintoon siirtyminen mahdollistaa myös 
koesuoritusten laajemman tallentamisen tut-
kijoiden käytettäväksi.

Koodaaminen alkaa huhtikuussa

Vuoden �014 alussa Digabi-projekti julkisti 
kaksi hankintailmoitusta. Ensimmäisellä il-
moituksella haetaan kehittäjäryhmää, johon 
kuuluu kuudesta kymmeneen koodaajaa. Ke-
hittäjät, IT-jargonilla devaajat, aloittanevat 
työnsä ylioppilastutkintolautakunnan tilois-
sa huhtikuun alussa. Ryhmän tehtävänä on 
Digabi-projektin ohjauksessa toteuttaa val-
taosa sähköisen ylioppilaskokeen teknisistä 
rakenteista. Kehitysryhmän ensimmäisenä 
tehtävänä on saada syksyksi valmiiksi väli-
ne, jolla kysymykset esitetään ja jonne opis-
kelijat työnsä tallettavat. Arviointityökalujen 
rakentaminen alkaa tämän vaiheen valmistu-
misen jälkeen. Kehitystyön arvioitu työmäärä 
on n. 30 henkilötyövuotta, joten kyseessä on 
suurin yksittäinen projektiin liittyvä hankinta. 
Toisella hankintailmoituksella etsitään tieto-
turva-asiantuntijoita.  

Kysy Digabilta

Lukioiden rehtorit ja opettajat ovat olleet 
erittäin kiinnostuneita ylioppilastutkintolau-
takunnan kaavailuista. Projektipäällikkö Matti 
Latun sanoin: ”Harvassa tietotekniikkaprojek-
tissa vapaaehtoisia koejärjestelmän testaajia 

Sähköistyvä ylioppilastutkinto

toni PohJanoksa
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ilmoittautuu jatkuvasti, vaikka vielä ei ole 
testattavaa”. Jotta huhtikuussa käynnistyvän 
kehitystyön ohessa vuorovaikutus mahdollis-
tettaisiin kaikille kiinnostuneille, kehitystyötä 
ja suunnitelmia esitellään netin välityksellä 
julkisissa katselmuksissa. Julkisia katsel-
muksia järjestettäneen noin kuukauden vä-
lein. Jatkuvan muutoksen vuoksi palautteen 
saaminen ja palautteeseen reagoiminen ovat 
sähköisen kokeen onnistuneen toteutuksen 
kannalta mittaamat-
toman tärkeitä. Tieto-
teknisten laitteiden ja 
ohjelmistojen kehitys 
on nopeaa, esimerkiksi 
tablettilaitteita on markkinoilla ollut vain ne-
lisen vuotta.

Digabi vierailee lukioissa

Syksyllä alkaneet Digabi kylässä -demota-
pahtumat ovat tällä erää tauolla. Näissä ta-
pahtumissa esittelimme tila- ja IT-hallinnolle 
sekä opettajille ja rehtoreille, kuinka sähköi-
nen koejärjestelmä voidaan rakentaa lukiois-
sa. Kiertue toteutettiin seutukunnallisesti ja 
koulutuksia järjestettiin kymmenellä paikka-

kunnalla. Kevään edetessä esittelykierroksia 
on tarkoitus jatkaa muodossa tai toisessa. 
Projektiryhmäläisen voi myös kutsua lukioon 
kertomaan ylioppilastutkinnon sähköistämi-
sestä.

Kuluvan vuoden etapit

Alkuvuonna annettujen päätelaitteen en-
simmäisten ohjelmistojen lisäksi annetaan 

ainekohtaisesti sähköi-
siä esimerkkitehtäviä. 
Mallikokeita sähköi-
sistä ylioppilaskokeis-
ta ei laadita. Kuluvan 

vuoden kesällä tehtäneen kokeenjärjestäjien 
näkökulmasta tärkeä päätös siitä, voidaan-
ko paikallisessa kokeessa käytettävä verk-
koympäristö rakentaa langattomasti. Diga-
bi-projekti selvittää kuluvan kevään aikana 
langattoman verkon käyttömahdollisuuksia 
kenttätestein. Loppuvuodeksi lukioille mah-
dollistetaan koejärjestelmän toiminnallisuuk-
sien kokeileminen demotunnuksin.

Kirjoittaja toimii suunnittelijana ylioppilas-
tutkintolautakunnan Digabi-projektissa.

Työvälineet muuttuvat sähköisissä kokeissa.

“Sähköiset välineet tarjoavat uusia väyliä 
osaamisen osoittamiseen, mutta myös 
uudenlaisia mahdollisuuksia konnailuun.“



Milloin sinä kuulit ensimmäisen kerran 
blogeista? Itse tutustuin niihin kymme-

nisen vuotta sitten asuessani ulkomailla. Blo-
gi esiintyi itselleni pitkään ajanvietteenä ja 
viihteenä, jota voisi verrata aikakauslehteen. 
Se oli ulkosuomalaiselle hyvä tapa olla yhtey-
dessä kotimaahan sekä pitää yllä äidinkielen 
taitoa. Blogin käyttö opetuksessa ei juolah-
tanut mieleeni ennen kuin Seattlen Suomi -
koulussa ryhdyimme julkaisemaan koulun 
blogia, jonne päivitimme postauksia koulu-
päivien ohjelmasta ja julkaisimme oppilaiden 
töitä. Tämän blogin ja opetuksen yhdistämi-
sen tuloksena vanhemmat ja sukulaiset Suo-
messa näkivät jälkikasvunsa hengentuotteita 
suomikoulupäiviltä.

Pian blogityökalu tuli minulle tutuksi Etä-
koulu Kulkurissa, jonka nettikursseilla eri 
puolilla maailmaa asuvat oppilaat tekevät 
tehtävänsä blogimuotoisesti ja saavat palaut-
teen minulta blogiin kommentteina. Tämä on 
näppärää, muttei sinänsä mitenkään mullis-
tavaa blogin käyttöä. Palatessani Suomeen 
vuonna �01� huomasin, miten laajasti uu-
det ideat sähköisistä oppiympäristöistä olivat 
vallanneet suomalaisen koulun. Koska työka-
lut olivat minulle tuttuja, ryhdyin pohtimaan 
blogin hyödyntämistä opetuksen apuna.

Blogi eläytymistehtävän alustana

Kuvataidelukiossa opettaessani olen käyt-
tänyt blogia historian 4. kurssilla alustana 
elämystehtäville. Näissä tehtävissä opiskeli-
jat eläytyvät 1900-luvun Suomen historiaan. 
Olen käyttänyt apuna blogissa isoisäni veljen 
ja siskon tarinaa ja heidän jälkeensä jättämiä 
kuvia sekä dokumentteja, jotka elävöittävät 
sopivasti tehtäviä. Mukana on muutamia net-
tilinkkejä, kuten presidentti Kallion puhe it-
senäisyyspäivänä 1939. Tehtävissä toistuvat 

Lyyli ja Tauno, joiden elämästä 1900-luvulla 
blogi luo tarinaa. Opiskelijoille henkilökohtai-
semmaksi eläytymisen tekee yksi blogin teh-
tävistä, jossa he voivat haastatella sukulai-
siaan sotavuosien muistoista tai kirjata ylös 
kuulemiaan tarinoita.

Eläytymistehtävä 3: Tauno saa kutsun 
ylimääräisiin harjoituksiin

Taunolle on tullut käsky saapua ylimääräisiin 
sotaharjoituksiin lokakuussa 1939. Valitetta-
vasti Taunon käsky ei ole säilynyt näihin päi-
viin, mutta alla näet hänen veljensä Veikon 
käskyn. Tutki käskyä ja tee sen jälkeen alla 
oleva eläytymistehtävä.

1. Lue käskyn taustan huomautukset tar-
kasti. Mitä Taunon oli reserviläisenä otettava 
mukaan harjoituksiin?

�. Eläydy Taunon asemaan ja kirjoita hä-
nen tunnelmistaan, kun hän lähti kotoa Pelto-
lan tilalta kohti Heinolaa ja harjoituksia. Mil-
loin hän ajatteli palaavansa kotiin? Mitä hän 
tiesi poliittisesta tilanteesta? Mihin hän oletti 
joutuvansa?

Erään opiskelijan vastaus tehtävän toi-
seen kysymykseen:

”Ajattelin, että kertausharjoitukset olivat 
vain jatke Suomen ulkopoliittiselle linjalle. 
Kanta Stalinin vaatimuksiin Karjalan kannak-
sen ja saaristojen luovuttamisesta oli kotona 
ollut pitkälti sama, eikä niihin pitänyt suos-
tua. Myös Ruotsista voitaisiin saada apua, 
vaikka lupauksia ei oltu saatu. Vaikka Saksa 
ja Neuvostoliitto olivat sopineet hyökkäämät-
tömyyssopimuksen ja Baltian maat luovutta-
neet sotilastukikohta ja pakotettu solmimaan 
avunantosopimukset, ei Suomessa niin tar-
vittu tehdä, koska meillä oli erityisasema. 
Olihan Suomen itsenäisyyskin myönnetty 
Neuvostoliitosta. Uhkauksia ne vain olivat, 

Elämyksellistä bloggaamista lukion 
historian kurssilla

suvi ala-laurila
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jotka eivät johtaisi sotaan. Toivon silti, että 
pahin olisi jo ohi ja olot palaisivat normaa-
leiksi, että pääsisi pian takaisin kotiin töihin.”

Blogin alkuperäinen idea oli koota opiske-
lijoiden vastaukset kommenteiksi, joita kaik-
ki pääsisivät kommentoimaan. Tältä osin blo-
gikokeilu ei onnistunut, sillä opiskelijat eivät 
halunneet osittain hyvinkin henkilökohtaisten 
tekstiensä päätyvän koko kurssin näkyville.

Miksi blogi?

Voisiko nämä eläytymistehtävät jakaa opis-
kelijoille muullakin tavalla kuin blogissa? 
Varmasti voisi, mutta mielestäni blogi toimii 
tässä tehtävässä erinomaisesti. Voin julkais-
ta tehtävät siellä näppärästi kurssin etenemi-
sen tahdissa. Lisäksi blogin visuaalinen ilme 
tukee kuvia ja muuta materiaalia mukavasti. 
Opiskelijat ovat tottuneet surfailemaan netin 
blogimaailmassa ja blogi tehtävien alustana 
tarjoaa tuoreen työympäristön.

Opiskelijat innostuivat elämyksellisestä 
blogilähestymistavasta ja heidän palautteen-
sa tehtävästä on ollut erittäin positiivista. 
Kurssin suorittamisen ehtona on kahden elä-
mystehtävän tekeminen, ja useat opiskelijat 
ovat kirjoittaneet pitkiä tekstejä jopa use-
ampaan kuin kahteen tehtävään. Historian 

tapahtumien käsitteleminen konkreettisella 
tasolla antaa opiskelijoille uusia näkökulmia 
lähestyä kurssin aihepiirejä.

Teknisesti blogi on helppoa toteuttaa. 
Itse käytin tässä blogissa Wordpress-alus-
taa, joka oli minulle ennestään tuttu. Olen 
käyttänyt myös Blogger-blogia, joka sekin 
on suhteellisen helppokäyttöinen. Ongelmia 
saattaa esiintyä lähinnä silloin, jos haluaa ja-
kaa opiskelijoille oikeuksia blogiin kirjoittami-
seen. Blogin asetuksista voi määritellä blogin 
salaiseksi, jolloin se aukeaa vain linkin avulla. 
Tämä estää blogin löytymisen hakukoneiden 
avulla.

Blogi mahdollistaa monia erilaisia opetus-
kokeiluja, joiden ei välttämättä tarvitse olla 
suuria tai mullistavia. Toki blogilla voi luoda 
upeita yhdessä koottuja nettijulkaisuja, mut-
ta sen voi yhdistää helpoksi tavaksi saavut-
taa opiskelijat ja jakaa heille sitä kautta teh-
täviä tai muuta materiaalia. Kommentointi 
mahdollistaa vuorovaikutuksen blogin kautta. 
Blogikokeilun voi aloittaa pienelläkin panos-
tuksella ja kannustan kokeilemaan rohkeasti 
uusia blogi-ideoita.

Kirjoittaja opettaa historiaa ja yhteiskun-
taoppia Helsingin kuvataidelukiossa sekä 
Etäkoulu Kulkurissa.
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Taunon veljelle Veikolle tullut käsky saapua palvelukseen.
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Suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä 
varustukseltaan Euroopan huipputasoa, 

mutta tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen 
opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ovat 
jääneet muista maista jälkeen.

EU:n komissio julkaisi viime keväänä 
Liegen yliopistolta ja European Schoolnet 
(EUN) -verkostolta tilaamansa laajan tutki-
muksen tieto- ja viestintätekniikan käytöstä 
Euroopan kouluissa (Survey of Schools: ICT 
in Education). Hankkeessa selvitettiin koulu-
jen varustelutasoa, tieto- ja viestintäteknii-
kan käyttökohteita ja määriä sekä käyttäjien 
asenteita ja osaamista. 

Kysely tehtiin rehtoreille, opettajille ja 
oppilaille. Tutkimus sisälsi kaikki kouluasteet, 
perusopetuksen vuosiluokat 4 ja 8 sekä lu-
kion ja ammatillisen koulutuksen. Yhteensä 
tutkimukseen osallistui 190 000 vastaajaa 31 
maasta. Eräät keskeiset maat kuten Hollanti, 
Britannia ja Saksa eivät olleet mukana ver-
tailussa.

Suomessa laitteet keskitasoa,  
käyttö vähäistä
Suomalaiset koulut luokiteltiin tutkimukses-
sa parhaiten varusteltujen joukkoon. Suo-
malaiskouluissa on suhteellisen hyvät tieto-
liikenneyhteydet sekä paljon esitystauluja, 
oppimisalustoja ja datatykkejä.  

Laitteiden käyttömäärissä suomalaiskou-
lut kuitenkin ovat viimeisten joukossa, kun 
asiaa kysytään oppilailta itseltään. Oppilai-
den työskentelymahdollisuuksiin eniten vai-
kuttavien laitteiden eli kiinteiden työasemien, 
kannettavien ja tablettitietokoneiden mää-
rässä Suomi on keskitasolla, niiden käytössä 
tilaston viimeinen. 

Heikoin tilanne on peruskouluissa, mutta 
myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitok-
sissakin Suomi on alle keskitason.  Niiden op-
pilaiden määrä, jotka viimeisen vuoden aika-
na eivät ole käyttäneet tietokonetta koulussa 
lainkaan, on Euroopan peruskoulujen suurin 
(31 %) ja lukioiden kolmanneksi suurin (34 
%).

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö 
Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä

Jukka tulivuori

Tietokoneiden käyttömäärät eri maissa 8. luokalla.
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Opetus- ja oppimistilanteissa 
suurimmat puutteet

Huolestuttavaa on, että Suomessa oppilail-
la ei ole riittäviä mahdollisuuksia hyödyntää 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä kouluissa 
oppimisensa tukena. Opettajat hyödyntävät 
uutta tekniikkaa oppituntien ja tehtävien 
valmistelussa lukioissa ja ammatillisissa op-
pilaitoksissa jonkin verran, peruskouluissa 
vähemmän. 

Oppilaiden mielestä mahdollisuus hyödyn-
tää tietotekniikkaa oppitunneilla on Suomen 
peruskoulussa alhaisin, lukioissa neljänneksi 
alhaisin ja ammatillisissa oppilaitoksissakin 
alle keskitason.  Tietotekniikan hyödyntä-
mistä tarkasteltiin tiedonhankinnan ja työs-
tämisen, muiden oppilaiden kanssa tehtävän 
yhteistyön, tehtävien tekemisen, kokeellisen 
oppimisen jne. näkökulmasta.

Epäluottamusta tieto- ja 
viestintätekniikan hyötyyn

Suomalaiset peruskoulujen rehtorit uskovat 
tieto- ja viestintätekniikan hyötyihin vähem-
män kuin eurooppalaiset kollegansa. Lukion 
ja ammatillisten oppilaitosten rehtorien luot-
tamus on keskitasoa parempaa.

Kahdeksannen luokan opettajien luotta-
mus omiin tietoteknisiin taitoihinsa on hei-

koimpien joukossa. Myös lukion ja ammatil-
listen opettajien luottamus on alle keskitason. 
Suurimpana esteenä tieto- ja viestintäteknii-
kan opetuskäytölle suomalaiset opettajat pi-
tävät pedagogisia syitä, kuten hyvien mallien 
puuttumista, vähäistä täydennyskoulutusta 
ja digitaalisten oppimateriaalien puutetta. 

Täydennyskoulutukseen osallistuneiden 
opettajien määrä kahden edellisen vuoden 
aikana on Suomessa Euroopan alhaisimpia.  

Suomalaisten oppilaiden käsitykset tieto-
tekniikan hyödystä opetuksessa ovat myös 
Euroopan alhaisimpia. Silti oppilaat luottavat 
omiin käyttötaitoihinsa eurooppalaisia ikäto-
vereitaan enemmän. 

Vaikka opettajat ovat muuten epävarmo-
ja osaamisestaan, he luottavat sosiaalisen 
median käyttötaitoihinsa. Oppilaat puoles-
taan luottavat internetin turvallisuuteen ja 
sosiaalisen median osaamiseensa. Oppilai-
den tietotekniikan käyttö vapaa-aikana onkin 
Suomessa yleisempää kuin muissa maissa, 
vaikka sen koulukäyttö on vähäistä.

Kirjoittaja työskentelee opetusneuvokse-
na Opetushallituksessa päätehtävänään 
tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön 
edistäminen Suomessa. 

http://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_
id=99�0

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö peruskoulussa.
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Lontoossa järjestettiin tammikuussa 30. 
kerran BETT-opetusteknologiamessut eli 

British Educational Training and Technology 
Show (http://www.bettshow.com/). Messut 
ovat Euroopan, ellei maailman suurin ope-
tusteknologiatapahtuma: mukana on yli 700 
näytteilleasettajaa ja 30 000 vierasta yli 100 
maasta. Suomalaisia messuille osallistui tänä 
vuonna noin 500.

BETT-messuja on aikoinaan kritisoitu lii-
an suuresta laitepainotteisuudesta, ja siksi 
viime vuosina onkin lisätty runsaasti erilaisia 
esityksiä, tietoiskuja ja oheisseminaareja ko-
kemusten vaihtoon opettajien kesken, esim. 
School Leaders Summit ja Techmeet. Apple, 
Google ja Microsoft ovat näkyvästi messuilla 
esillä ja pitävät siellä jatkuvasti lyhyitä esi-
tyksiä, kuten muutkin laitevalmistajat ja pal-
velutarjoajat. 

Ainakin Apple ja Microsoft järjestävät 
muualla kaupungilla omia seminaarejaan ja 
organisoivat kouluvierailuja. Niistä saa tietoa 
parhaiten Facebookin Suomalaiset BETT-mes-
suilla -ryhmässä. Myös suomalaiset firmat 
ovat järjestäneet suomalaisille omaa ohjel-
maa. Vaikka messujen tarjonta on valtavaa, 
niin pääsymaksua ei sinne peritä.

Messuista apua sähköistyviin 
ylioppilaskirjoituksiin?

Ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät vuodes-
ta �016 lähtien. Lähtökohta on tällä hetkel-
lä, että opiskelijat käyttävät omia laitteitaan 
(BYOD, Bring Your Own Device). Tämä on 
trendi muuallakin maailmassa, vaikka joillain 
kouluilla on varaa hankkia opiskelijoille hen-
kilökohtaiset laitteet myös Suomessa. Tasa-

BETT-opetusteknologiamessuilta  
uusia ajatuksia

kari raJala teksti, Pilvi raJala kuvat

Joka puolella messuja on non-stoppeina erilaisia esityksiä.
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arvon kannalta laitehankinnat on tietysti suu-
ri kysymys.

Tällä hetkellä omien laitteiden ongelmana 
on käyttöjärjestelmien kirjavuus ja tästä ai-
heutuvat ongelmat laitteiden ”keskustelevuu-
desta” koulujen älytaulujen kanssa. Tunnelin 
päässä alkaa näkyä valoa, sillä messuilla eri 
valmistajat esittelivät omia laitteitaan ja oh-
jelmistojaan, joissa opiskelijat voivat omal-
ta paikaltaan peilata eli näyttää älytaululle 
oman laitteensa näytön näkymän.

BETT-messut ovat hyvää 
täydennyskoulutusta

Jos hankkii lentonsa ajoissa, jo alkusyksys-
tä, niin Lontooseen pääsee alle 100 eurol-
la. Halpaa ja hyvää majoitusta Lontoosta ei 
tunnetusti löydä, joten majoitus täytyy valita 
kalliin ja hyvän tai halvan ja huonon väliltä. 
Ruokailuun Lontoossa löytää kohtuuhintaisia 
jopa edullisia vaihtoehtoja. Aikaisin matkan 
varaamalla BETT-messuista saa edullisen 
täydennyskoulutuksen esimerkiksi OPH:n 
kahden päivän kursseihin verrattuna, sillä 
kovin kaukaa ei Helsinkiin saa junalla meno-
paluuta alle 100 euron.

Osallistujien näkemyksiä opetuksesta 30 vuoden kuluttua.

Merkittävä asia BETT-messuilla on suo-
malaisten yhteisöllisyys. Turun kaupungin lu-
kiotoimesta meitä oli tänä vuonna eri rahoi-
tusratkaisuilla kuusi edustajaa. Ennen mat-
kaa me turkulaiset päätimme pitää yhteistä 
blogia matkan kokemuksista. Se löytyy osoit-
teesta http://blog.edu.turku.fi/turkubett/. 
Facebook-sivujen lisäksi olemme käyttäneet 
myös Twitterissä suomalaisten kesken yh-
teistä hashtagia #finnbett. Matleena Laakso 
on jo kahtena vuonna kerännyt suomalaisten 
blogikirjoituksia ja kokemuksia yhteen omille 
sivuilleen http://matleenalaakso.fi. 

Parasta on, jos koulusta, hankkeesta tai 
kaupungista voi lähteä useampi osanottaja 
BETT-messuille. Tapahtuma on niin valtava, 
että kaikkea ei ehdi itse kokea. Siksi koke-
musten jakaminen oman porukan kesken ja 
myös julkisesti esimerkiksi blogien kautta on 
tärkeää.

Kirjoittaja on Turun klassillisen lukion
apulaisrehtori.
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Viekää oppilaat aitojen 
arkistolähteiden pariin

Jari Pönni

Historian tutkijan tehtävä on tutkia men-
neisyyden tapahtumia ja ilmiöitä käyttä-

en hyväksi historian lähteitä. Historian kou-
luopetuksessa oppilaat pitäisi viedä aidoille 
historian lähteille, tutkia niitä ja antaa oppi-
laiden tehdä lähteistä johtopäätöksiä. Mistä 
arkistolähteitä huomiselle oppitunnille löytää? 
Historian alkuperäislähteet tuovat minulle 
ensimmäiseksi mieleen maakunta-arkistojen 
asiakirjat, yliopiston kirjaston mikrofilmiko-
koelmat ja arkeologiset kaivaukset. 

Olen yksi niistä opettajista, jotka määrit-
televät historian alkuperäislähteet liian ka-
peakatseisesti tai vanhanaikaisesti. Olen itse 
asiassa käyttänyt opetuksessani jo kauan 
aitoja historian lähteitä, vaikka en ole asiaa 
varsinaisesti tiedostanut. Ylen Elävän arkis-
ton filmiä näyttäessäni olen unohtanut kertoa 
oppilaille, että nyt katsomme ja tulkitsemme 
aitoa historian lähdettä.

Ylen Elävä arkisto on monipuolinen 
lähde

Käytän opetustyössäni hyvin usein YLEn 
Elävän arkiston materiaaleja. Elävä arkisto 
avattiin Yleisradion 80-vuotispäivänä vuon-
na �006 ja YLE Areena vuonna �007. Lähes 
kaikki Elävän arkiston materiaalit ovat aitoja 
historian lähteitä. Elävä arkisto on historian 
opettajan aarrekammio, joka sisältää nykyi-
sin noin 2850 tuntia videoita. Vanhin filmi, 

”Miltä näytti Helsinki sata vuotta sitten?”, on 
vuodelta 1906. Se on reilun minuutin mittai-
nen. Filmiä katsellessa voi oppilaiden kanssa 
keskustella, sopiiko mahdollinen Guggen-
heimin museo kaupunkimiljööseen. Miljöö on 
kyllä sadassa vuodessa muuttunut, joten ei 
kai yksi uusi rakennus pilaa hienoa maise-
maa - vai pilaako? 

Uutta filmimateriaalia tulee 400–500 tun-
tia vuodessa. Viikossa arkistoon tulee lisää 
noin �0 artikkelia, jotka taustoittavat kuva- 
tai radiomateriaaleja. Radio-ohjelmia on täl-
lä hetkellä tarjolla noin 1900 tuntia. Elävä 
arkisto ei siis ole pelkkä filmi- tai radioko-
koelma, vaan lähes kaikki näytteet pyritään 
taustottamaan ilmiöön liittyvillä artikkeleilla. 
Artikkelit ovat hyvä lisä esimerkiksi ryhmä-
töiden tai tutkielmien lähteiksi. 

Hovimäen aikaan, kiitos!

Esitin Ylen ohjelmapäällikkö Reijo Perälälle 
alkuvuodesta toiveen, että Ylen Hovimäki -
draamasarjan yhteydessä esitettyjä Hovimä-
en aikaan -jaksoja voisi olla runsaammin Elä-
vän arkiston kautta katseltavissa. Nämä noin 
viiden minuutin mittaiset Suomen historian 
eri asioihin ja tapahtumiin liittyvät tietoiskut 
värittävät upeasti 7. luokan historian kurssia. 
Vastaus oli, että Elävässä arkistossa on muu-
tamia Ylen draamasarjojen ja viihdesarjojen 
klippejä. Kokonaisia jaksoja tai sarjoja ei täl-
lä hetkellä voida tekijänoikeussyistä tarjota.

Vaikka en saanut tietoiskuja näkyville, jäi 
puhelu plussan puolelle. Perälä osoittautui 
filosofian tohtoriksi, jolla on vahva historia-
tausta. Historia ja sen opetus kouluissa he-
rättivät hänessä vastakaikua. Perälä lupasi, 
että Elävän arkiston toimitus ottaa mielellään 
meidän historian opettajien toiveita huomi-
oon, kun se tulevaisuudessa tuo lisää Ylen 
materiaaleja arkiston piiriin. Kannattaa siis 
esittää toiveensa Ylen Elävän arkiston toimi-
tukselle: elavaarkisto@yle.fi. 

Elävän arkiston videot toimivat jo joissain 
uusimmissa puhelinmalleissa, joissa on ajan-
mukainen Flash-laajennus. Tämä helpottaa 
arkiston käyttöä. Elävän arkistoon on tulossa 
muutoksia keväällä �014, jolloin mobiili- ja 
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tablettikäyttö tulee mahdolliseksi aiempaa 
laajemmin.

SA-kuva-arkisto avaa sodan eri puolia

Valokuva on aina aito historian lähde, jonka 
sivuutamme usein liian nopeasti opetuksessa. 
Yksittäinen hyvä valokuva voi puhutella ny-
kynuorta liikkuvaa kuvaa enemmän.  Kuvaa 
tutkiessa voi pohtia oppilaiden kanssa aina-
kin seuraavia asioita: Ajoitus: milloin kuva on 
otettu? Onko tilanne ollut aito vai lavastettu? 
Kuka kuvan on ottanut? Missä kuva on jul-
kaistu, tai miksi sitä ei ole aiemmin haluttu 
julkaista? Mitä kuvalla halutaan viestittää, ja 
voiko se kertoa laajemmastakin historian il-
miöstä? Mitä on ehkä tapahtunut ennen ku-
van ottohetkeä ja mitä sen jälkeen on saat-
tanut tapahtua? 

Netti on kuvia täynnä, mutta joskus ku-
vahaku tuo yllättävän suppean otannan. SA-
kuva-arkisto (http://sa-kuva.fi) toi viime 
vuonna noin 160 000 sota-ajan valokuvaa 
koko kansan katseltavaksi. Kuvien määrä on 
huikea.  Koska talvisota yllätti suomalaiset, 
oli kuvaustoiminta talvisodan aikana orga-
nisoimatonta. Talvisodan ja ylimääräisten 
harjoitusten kuvien osuus on kaikista kuvis-
ta vain noin 11 000 kuvaa. Sen sijaan jatko-
sodan aikana etulinjassa oli noin 150 valo-
kuvaajaa. Kuvaajien tehtävänä oli tallentaa 
taistelutilanteiden ohella sotahistoriallista ja 
kansatieteellistä aineistoa. Kuvia annettiin 
lehdistölle, mutta suurinta osaa kuvista ei ole 
koskaan julkaistu.  

Miten käyttää 
SA-arkistoa 
opetuksessa?

Miten SA-arkistoa voi 
käyttää opetuksessa? 
On hienoa, että ladatta-
vat kuvat ovat kaikkien 
käytettävissä. Kuvia jul-
kaistaessa lähteeksi on 
merkittävä ”SA-kuva”. 
Kuvia ei saa esittää har-
haanjohtavissa tai lakien 
ja hyvien tapojen vastai-
sissa yhteyksissä. 

Tarjoan yhden arkistotehtäväesimerkin 
peruskouluun tai lukioon. Jaa oppilaat pieniin 
ryhmiin. Kerro, että sanomalehti tarvitsee 
sota-aikaan liittyviin juttuihin kuvitusta. Jos 
luokassa on paljon oppilaita, voi osa ryhmis-
tä keskittyä talvisodan, osa jatkosodan ja 
osa Lapin sodan kuviin. Runsaimman tarjon-
nan saa, kun hakee kuvia koko sodan ajal-
ta. Hakua voi tarkentaa sanoilla, joista alla 
on muutamia esimerkkejä. Selosta oppilaille 
hakuohjeiden käyttö. Pyydä heitä seulomaan 
kuvamateriaalista seuraaviin tarkoitusperiin 
sopivat kuvat diaesitystä varten:

- Pommitukset kotirintamalla
- Lapset sota-aikana 
- Naiset (tai lotat) sota-aikana 
- Voittoisat omat joukot
- Sodan viholliskuva (avainsanat: ryssä,    

      sotavanki, puna-armeija)
- Kuolema ja kärsimykset (kaatuneet, haa-       

      voittuneet, kuolema)
- Isänmaallisuus ja me-henki
- Korpisoturin arkea

Käykää ryhmien kuvat läpi. Voitte esi-
merkiksi valita, mikä kuva oli paras löytö jo-
honkin kuhunkin aihepiiriin. Hyviä ja antoisia 
opetushetkiä arkistomateriaalien käytössä!

Kirjoittaja on HYOL:n peruskoulutyöryhmän 
puheenjohtaja ja Lohjalla toimivan Harjun 
koulun historian, yhteiskuntaopin ja uskon-
non opettaja.

SA-kuva. Kuvaan liittyvä alkuperäinen kuvateksti: ”Täintappaja”laitos vapauttaa 
pojat kiusallisista kotieläimistä. Juustjärvi, Karhumäen tieltä. 1941.11.03
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Keskustelu lukio-opetuksen uudistamises-
ta ja erityisesti YO-tutkinnon digitalisoin-

nista on ollut niin historian kuin yhteiskunta-
opinkin opetukseen soveltuva esimerkki suo-
malais-gogolilaisesta keskustelukulttuurista:

Keskustelu aloitetaan julkistamalla pää-
tös, tässä tapauksessa YO-tutkinnon säh-
köistäminen aikatauluineen. Sitten kehote-
taan käymään keskustelua, jossa kriittiset 
puheenvuorot leimataan välittömästi muu-
tosvastarintaisiksi ja impivaaralaisiksi. Yk-
sityiskohtaista tietoa ei ole käytettävissä, 
vaan uudesta YO-tutkinnosta keskustellaan 
ilman esimerkkitehtäviä. Kaiken aikaa on 
tulenpalava kiire ja toisiinsa vaikuttavia ko-
konaisuuksia (YO, tuntijako) valmistellaan 
erillisinä hankkeina. Materiaalin hankinta 
käynnistetään luonnollisesti ennen lopullisia 
päätöksiä, kukin tahollaan, oman tulkintansa 
mukaan… 

Seuraavassa on esitetty muutamia ruo-
honjuuritason toimijan näkökulmia opetuk-
sen ja kirjoitusten digitalisoinnin ongelmiin.

Carl von Clausewitzin ajoista alkaen on 
strategia ja taktiikka erotettu toisistaan. Täs-
sä perinteessä strategian tasolla on asetettu 
tavoitteet ja määritelty keinot niiden saavut-
tamiseksi, ts. käytetty taisteluita sodan voit-
tamiseksi. Taktiikan tasolla on etsitty keinoja 

ruohonjuuritason tulosten saavuttamiseksi, 
taistelujen voittamiseksi.

Ensimmäinen huomio digitalisoinnissa 
on, että clausewitziläinen lähestymistapa on 
käännetty ympäri: digitalisointi on julistettu 
keinoksi saavuttaa tavoite, jota sitten ei ole 
kovinkaan tarkasti määritelty. Eniten kes-
kustelua ja mm. koulutusta on ollut taktiikan 
alaan kuuluvissa kysymyksissä: miten tie-
totekniikkaa hyödynnetään opetuksessa tai 
minkälaisia kokeita kursseilla pidetään. Vain 
muutamia vuosia sitten PISA-Suomessa luet-
tiin suomalaisen koulutuksen vahvuudeksi ni-
menomaan suorittavan portaan taktinen toi-
mintavapaus. Yhtäkkiä tärkeintä onkin saada 
opettajat käyttämään samanlaisia laitteita, 
tehtäviä, sovelluksia…

Digitalisoinnin tavoitteet (sikäli kun niitä 
kukaan on vaivautunut suorittavalle portaalle 
esittelemään) ovat liian laajat, maailmojasy-
leilevät, epäselvästi ilmaistut. Tavoiteasette-
lua tapahtuu usealla tasolla ja taholla, osin 
ristiriitaisesti. Kun tavoitteet eivät ole selkeät, 
ovat toimenpide-ehdotukset tuomitut tyhjän 
päälle. Samoin käynee lukiouudistukselle-
kin, ellei siinä päästä keskittymään tavoittei-
siin yksittäisistä tunneista painimisen sijaan. 
Kärryt on valjastettu hevosten eteen: digi-
talisointi ja tuntijaon uudistus nähdään pää-

JUHANA MAATTOMAN PERILLISET

Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista 
Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.

Epäajanmukaisia huomioita 
digitalisoinnista
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määrinä sinänsä, ei keinoina (salaliittoteo-
reetikoille suorastaan tarjotaan tässä kohtaa 
polttoainetta…).

Edelleen nurinkuriselta vaikuttaa digitali-
soinnille annettu peruste, jonka mukaan tie-
totekniikan hyödyntäminen on ”diginatiiveille” 
luonnollista ja (eilispäivän) lukion käytännöt 
vieraita ja siksi vähemmän motivoivia. Ruo-
honjuuritasolla tilanne on monitahoisempi. 
Opiskelijat kylläkin elävät digitaalisessa maa-
ilmassa, mutteivät lainkaan sellaisissa sovel-
luksissa tai sellaisten aineistojen piirissä kuin 
usein kuvitellaan, vaan lähinnä viihdekäytön 
parissa. Koneella tehtävien monivalintatehtä-
vien suosio ei ehkä johdukaan siitä, että ne 
ovat tuttuja tai opiskelijat taitavia koneen-
käyttäjiä. Digitehtävissä oppimisen tuskaisin 
vaihe eli ajattelu voidaan jotenkin ohittaa tai 
siirtää toisaalle ja koneella painella nappuloi-
ta.

Soveltaminen ei ole mahdollista ilman pe-
rustietoja. Historiassa ja yhteiskuntaopissa 
tämä tarkoittaa käsitteiden ja teoreettisten 
lähestymistapojen hallintaa, lähdekritiikin 
tuntemusta, tietoja yhteiskunnan eri toimi-
joista ja heidän valtasuhteistaan – siis siitä 
paljon parjatusta ”40-luvulle jämähtäneestä 
opetuksesta” joka on digitaalisessa opiske-
lussa yhtä välttämätöntä kuin vahvat verbit 
ovat vieraissa kielissä.

Likipitäen taikatempulta tuntuu puoles-
taan ajatus, että digitalisoimalla YO-koe (laa-
jemmat aineistot) saavutetaan kypsempi ai-
neenhallinta. Soveltavuuttahan olisi voitu li-
sätä analogisestikin. Haaste on pikemminkin 
se, että nykyisen aineistotehtävän yhden tai 
kahden kuvan tai muutaman sitaatin tai tilas-
ton suppeakin aineisto on osoittautunut yli-
voimaiseksi useille. Aineistotehtäviin valmis-
taudutaan jo nyt kaiken aikaa, joten aineisto-
jen laajentuminen joko lisää improbatureita 
tai laskee valmistuneiden ylioppilaiden tasoa 

— suhteellisessa arvostelussa jälkimmäinen 
vaihtoehto toteutunee.

Hankkeen aikataulu on ollut aivan liian 
kunnianhimoinen. Näyttää siltä, että muutok-
set eivät ole samanaikaisia vaan YO-tutkinto 
muutetaan vanhan OPS:n vallitessa ja uusi 

OPS valmistuu vasta myöhemmin — muut-
taen jälleen ylioppilastutkintoa. Ylioppilaskir-
joitusten uudistaminen on oikeastaan perus-
ta kaikelle lukion uudistamiselle. Molempien 
muuttaminen erillisinä hankkeina on tuomit-
tu epäonnistumaan: miten voidaan muuttaa 
mittaria ja sen mittaamaa suuretta yhtaikaa, 
mutta toisistaan irrallisina hankkeina?

Edellä mainitusta kritiikistä huolimatta ei 
allekirjoittanut suhtaudu digitalisointiin an 
sich torjuvasti. Historian ja yhteiskuntatie-
don alalla se on monissa suhteissa looginen 
jatkumo ja tarjoaa erittäin paljon helpotta-
via tekijöitä mm. aineistojen esittämiseen ja 
opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn. Itse 
prosessi on ollut muotopuoli. Se on tuotta-
nut ongelmia, joita ei ole julkisuudessa edes 
muotoiltu saati joihin olisi esitetty ruohon-
juuritasolla toimiville ratkaisua. Nyt kun pää-
tökset on tehty, tulisi aiempaa avoimemmin 
kuunnella kriittisiä äänenpainoja, jotta nämä 
ongelmat saataisiin ratkaistua viimeistään 
ennen syksyä �016. Hurskas toive olisi tietys-
ti myös se, että kaiken kansanvaltaisuuden 
ja vaikuttamismahdollisuuksien toitotuksen 
keskellä tästä otettaisiin opiksi vastaisuu-
dessa: keskusteltaisiin ensin ja päätettäisiin 
sitten, määriteltäisiin ensin tavoitteet ja sit-
ten keinot, keskityttäisiin suuntaviivoihin ja 
annettaisiin toteuttavalle portaalle taktinen 
vapaus.

Impivaaralainen satraappi luokkahuoneessa.

Kirjoittaja toivoo lukio-opiskelun 
kehitettävän jatkossakin ajattelua.
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nin laajentuva valvonta 
6. Tietokantakansalaisuus
7. Internetin valvonnan yksityistäminen 
8. Kiristyneet tekijänoikeudet 
9. Valvonnan rooli siirtyy välittäjille 
10. Kansalaisoikeuksien ja demokratian 
haaste 
     

Tulevaisuuden sensuuri on jo keskuudes-
samme. Järjestelmät ovat saaneet ominai-
suuksia, joita niille ei ole kukaan erikseen 
antanut. Kun erilaisia tietojärjestelmiä yh-
distetään, niiden valta on pelottava. Jos vi-
ranomainen (tai muu taho) päättää seurata 
kännykkääsi, yhdistää sen paikkatietoihin, 
kameravalvontaan, pankkiasiointiisi, matkus-
tukseesi ja hakea takautuvat tietosi, sinul-
le ei jää mitään suojautumismahdollisuutta. 
   Yhteiskunnat ovat määritelleet itsen-
sä uudelleen. Ne perustuvat passiiviseen 
aggressioon, epäluottamukseen ja just in 
case -valvontaan. Valvonta ei ole symmet-
ristä. Emme voi vaatia tietojamme esiin tai 
tuhota niitä. Aktiivinen kansalainen voi olla 
500 - 1000 erilaisessa rekisterissä tai hen-
kilötietokannassa. Henkilörekisterit ovat 
räjähtäneet käsistä. Suomen pitää tehdä 
systemaattinen kartoitus julkisista rekis-
tereistä ja esittää niiden parempaa valvon-
taa. Tämä on tietosuojavaltuutetun tehtävä. 
     Jokainen voi suojautua ja salata tietonsa. 
Naiiviudesta saa maksaa veron ennemmin tai 
myöhemmin. Kaupalliset suojapalvelut tulevat 
lisääntymään. Todennäköisesti ”laatuinter-
net” perustetaan julkisen internetin rinnalle. 
     Tieto ei ole koskaan ollut julkista tai sa-
laista. Sitä on aina salattu, valvottu ja jaettu 
laskelmoidusti. Kaikki mitä olet luullut tie-
tosuojasta, yksilönsuojasta ja tiedon julki-
suudesta on todennäköisesti ollut valhetta. 
      Tässä elokuvassa ei ole loppua.
 
Kirjoittaja on Kansalliskirjaston johtaja.

Wired-lehti julkaisi vuoden �01� maalis-
kuussa katsauksen maailman suurim-

masta vakoilukeskuksesta, joka valmistuu 
Utahiin. Uutinen jäi varsi näkymättömäksi; 
media ei rynnännyt osoittamaan Yhdysval-
toja sormella, ja ihmiset jatkoivat normaalia 
verkkoasiointiaan kuin mitään ei olisi tapah-
tunut. Samaan aikaan oli meneillään maail-
manhistorian laajin poliitikkojen ja kansalais-
ten salakuuntelu ja seuranta.

Ruotsin FRA-laki on vanhempi valvonta-
skandaali, joka herätti ankaraa vastustusta, 
mutta se toteutettiin siitä huolimatta. Ruot-
salaista aineistoa on olemassa vuodesta �006 
asti, mutta siihen ole muutamaa kommenttia 
lukuun ottamatta Suomessa puututtu. Olem-
me paheksuneet sitä, että Ruotsi kuuntelee pu-
heluitamme. Kuvittelimme sen jäävän siihen. 
        Kun esitelmöin asiosta vuotta ennen Snow-
denia, ruotsalaiset närkästyivät ja kysyivät, mi-
ten kehtasin tuoda asiaa kansainvälisesti esiin. 
Heidän mielestään ”laki oli mallikelpoisesti  
toteutettu”, mitä se sitten tarkoittaakin. 
    Olen julkaissut lukuisia sensuuria käsit-
televiä kirjoja, mm. Kielletyt kirjat verkossa 
ja väitöskirjan Kielletyt kirjat 1944–1946. 
Viimeksi olemme Päivikki Karhulan kans-
sa tutkineet verkkosensuuria. Julkaisimme 
vuotta ennen Snowdenia laajan raportin 
Unessakävelyllä valvontayhteiskuntaan. Sii-
nä tuomme esiin kymmenen seurattavaa 
trendiä. Trendiin keskittyminen on tietoi-
nen valinta, sillä sensuurin tutkimus ato-
misoituu usein yksittäistapauksiin ja saa 
hieman sormella osoittamisen merkkejä.  
Kokonaisuuksia on vaikeampi hahmottaa. 

Trendiluettelomme:
1. Vapaa internet on kuollut 
�. Hätävarjelun liioittelu Länsimaissa 
3. Internet-sensuurin monimutkaisuus 
4. Arjen kriminalisointi 
5. Ubiikkiyhteiskunta: henkilöiden ja asioin-

Verkkovalvonta jyrää 

kai ekholM



Forum digiajassa

otava.fi

Lukion suosikkisarja Forum seuraa aikaansa ja on saatavana myös 
digikirjoina, joiden videot ja linkit tuovat lisäarvoa opiskeluun. 
Toiminnallisuuksia ovat haku, kirjanmerkki ja muistiinpanotoiminto, 
jonka avulla digikirjaan voi tehdä tehtäviä.

Forum-digikirjaa ja painettua oppikirjaa voi käyttää rinnakkain, 
sillä niissä molemmissa on sama, laadukas sisältö. Roomaakaan ei 
rakennettu päivässä – digiaikaan voi siirtyä hallitusti. 

Muista käyttäjän etu eli opettajan oma digikirja tai tutustu 
Forum-digikirjoihin 30 päivää: www.otava.fi/opepalvelu

Ilmestyneet Forum-digikirjat:
Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Forum II Eurooppalainen ihminen
Forum 1 Uusi yhteiskuntatieto
Forum 2 Uusi taloustieto

Antti Kohi

Hannele Palo

Kimmo Päivärinta

Vesa Vihervä

Ihminen, ympäristö ja kulttuuriIhm
inen, ym

päristö ja kulttuuri
o

tava

otava.fi
K90

04DG
ISBN 978-951-1-24195-9

Tervetuloa Forumille! Ihminen, ympäristö ja kulttuuri -kurssilla 

tarkastellaan ihmisen taloudellista toimintaa esihistoriasta nyky-

päivään. Samalla tutkitaan, miten ympäristö on vaikuttanut eri 

aikakausien yhteiskuntien kehitykseen ja miten tämä on näkynyt 

ihmisten arkielämässä.

Lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarja on kirjoitettu 

vuoden 2005 opetussuunnitelman mukaiseksi. Sarjassa seurataan 

historian suuria kehityslinjoja ja kiinnitetään huomiota kronolo-

giaan. Selkeästi hahmottuvat keskeiset asiat ja kertaavat tehtävät 

auttavat opiskelijaa jäsentämään kokonaisuuksia. Dokumenttiteh-

tävät harjaannuttavat historian taitoja ja valmentavat  opiskelijaa 

ylioppilaskirjoituksia ja historian ainereaalia varten.

9
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I Saatavilla hyvin 
varustetuista 
verkkokirja-
kaupoista.



sin nuorille luonteva tapa toteuttaa itseään. 
Tutkimus lisääntyy ja tieto vanhenee nopeasti. 
Tarve valtavan yksityiskohtaisen tietomäärän 
oppimiseen vähentyy. Kulttuurimme muuttuu 
enenevästi kuvalliseksi ja digitalisoituu. Visu-
aalinen oppiminen on tekemällä oppimista. 

Koulussa pitäisi painottaa tiedon aktiivista 
rakentumista.  Opetuksen ja oppimisen tulisi 
painottaa oma-aloitteellisuutta ja vuorovai-
kutusprosesseja. On opetettava taitoja etsiä 
tietoa, motivoida kavereita sekä ymmärtää 
ja tuottaa uutta tietoa. Tulevaisuuden koulus-
sa oppilaat voisivat seurata omaan tahtiinsa 
opetusta yksin tai ryhmässä ja luokkaopetus 
käytetäisiin keskusteluihin ja ongelmanrat-
kaisuihin. 

Opettajasta tulee oppimisessa ohjaaja. 
Oppilaan puolestaan pitää kyetä johtamaan 
itseään sekä keskittymään ja ottamaan vas-
tuuta omasta oppimisestaan. Oppilas itse 
päättää mitä tiedon väylää hän käyttää tuot-
taessaan sisältöä opettajan ohjauksessa. 
Enää ei tarvita medialukutaitoa, vaan kykyä 
analysoida dataa.  

Suomessa yli 95 % lapsista käyttää vapaa-
ajalla teknologiaa päivittäin, mutta vain alle 
40 % käyttää sitä työskentelyyn ja oppimi-
seen koulussa. Oppimisympäristö on muuttu-
nut, sillä se on laajentunut opetusvälineiden, 
informaatiolähteiden ja koulun ulkopuolisten 
tapahtumien kokonaisuudeksi. Opetus ja op-
piminen eivät enää rajoitu kouluun tai ole sen 
yksinoikeus. Oppimisympäristö on rajaton.

Luokkatila on jo �00 vuotta ollut lähes 
sama. Oppimisympäristön muutos muuttaa 
myös toimintakulttuuria. Todellinen muutos 
syntyy, jos pedagoginen ja teknologinen ke-
hitystyö kulkevat yhdessä.

Kirjoittaja on historianopettaja, FT, kansan-
edustaja ja Tulevaisuusvaliokunnan puheen-
johtaja.

Maailma muuttuu ympärillämme eikä Pisa 
mittaa aivan kaikkea. Voidaan miettiä, 

voisiko koulumme tavoite olla muukin kuin 
Pisa-mittauksissa pärjääminen. Entä, jos ha-
luaisimme kasvattaa onnellisia lapsia, syntyi-
sikö oheissaavutuksena parempaa osaamista 
ja Pisa-menestystä? 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkai-
si syksyllä raportin ”Uusi oppiminen”. Teksti-
ni perustuu raporttiin. Sen mukaan koulu on 
yhteiskuntamme kehityksen avain. Tulevai-
suus tehdään luokkahuoneessa. 

Professori Kirsti Lonka vertaa nykyoppi-
tuntia lentomatkaan: ”Istukaa paikoillenne, 
kiinnittäkää turvavyönne ja sulkekaa tekni-
set laitteet.” Onko niin, että nuori suorittaa 
koulun oppijana, jolle tutorit ja vanhemmat 
kertovat miten, missä ja miten hänen tulee 
oppia? Tällöin oma aktiivisuus ja ymmärrys 
omista kyvyistä eivät kasva. 

Nuorten osaamista on hyödynnettävä ja 
jalostettava. Lisäksi oppilaat on otettava mu-
kaan koulun toimintakulttuuriin, he voivat 
esimerkiksi ohjata kerhoja omista mielen-
kiinnon kohteistaan. Oppimisen lähtökohta 
on kiinnostuksen syttyminen. Vapaus tar-
koittaa, että pystyy vaikuttamaan elämään-
sä teoillaan. Kyvykkyys tarkoittaa, että saa 
asioita aikaan ja saavuttaa asettamansa pää-
määrän. 

Kovin rohkaisevia eivät ole viestit ny-
kykoululaisista. Tutkimukset kertovat, että 
oppilaat ovat kouluhaluttomia, nuorten sai-
rastuminen masennukseen on yleistynyt ja 
erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on 
kasvanut.  

Nuoret elävät virtuaalimaailmassa. Kou-
luissa opiskelee diginatiivisukupolvi. Vuosina 
1990–�000 syntyneet ovat jo varhain kyt-
keytyneet osaksi teknologiaa. Tietoverkot ja 
sosiaaliset verkot ovat todellisuutta. Oppi-
laat on otettava mukaan oppimisympäristön 
suunnitteluun. Yhdessä toimiminen on nykyi-

Uutta oppimista uudella tavalla

Päivi liPPonen
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Eustory kaksitarinaa
-historiakilpailu 2013–2014

Hyvät palkinnot :

lukiosarja 
1. palkinto 1000€
2. palkinto 750 €

3. palkinto 500 €

Sekä mahdollisuus 
hakea kansainvälisiin
EUSTORY-seminaareihin!

Kaikkien oppilaiden kilpailutöitä lähettäneiden 
opettajien kesken arvotaan viisi 100 €:n arvoista 
lahjakorttia kirjakauppaan.

peruskoulusarja
1. palkinto 800 €

2. palkinto 600 €

3. palkinto 400 €
kilpailuaika 
28.3.2014 saakka

Kilpailukielet: 
suomi, ruotsi ja englanti
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Arkistojen Portti (www.arkisto.fi/portti) on 
arkistolaitoksen ylläpitämä suomalaisten 

arkistojen yhteinen verkkopalvelu, joka opas-
taa tiedonetsijöitä aineistojen äärelle. Portin 
avulla saa tietoa esimerkiksi siitä, millaista 
aineistoa vuoden 1918 sisällissotaan osallis-
tuneista on olemassa. 

Eräs tapa käyttää Porttia on etsiä tietoa 
tutkimuskirjallisuuden lähdeviitteessä tai 
muualla vastaan tulleesta yksittäisestä arkis-
tosta. Portti kertoo jo noin �50 eri aineiston 
osalta siitä, miten ne ovat syntyneet, millais-
ta tietoa ne sisältävät ja millaiseen tutkimuk-
seen niitä voisi käyttää. Myös kyseisen ai-
neiston käyttöön saamisesta löytyvät Portin 
avulla. Lisäksi Portti tarjoaa linkkejä muihin 
samaan aihepiiriin liittyviin aineistoihin, koh-
deaineistoa esitteleviin verkkonäyttelyihin ja 
aineistoista kertoviin mp3-muotoisiin äänit-
teisiin.

Viime vuonna Porttia käytettiin yhteen-
sä yli 130 000 kertaa. Kanssamme sitä te-
kemässä ovat Helsingin kaupunginarkisto ja 
Suomen Urheiluarkisto. Tavoitteenamme on 
saada uusia toimijoita mukaan palveluun, sil-
lä sen arvo ymmärrettävästi kasvaa, jos se 
opastaa tulevaisuudessa eri organisaatioissa 
säilytettävien samaan aiheeseen liittyvien ar-
kistojen luokse.

Verkkonäyttelyt esittelevät 
menneisyyden lähteitä

Arkistolaitoksen verkkonäyttelytoiminta al-
koi vuonna �007. Tähän mennessä olemme 
tuottaneet noin �0 eri laajuista näyttelyä. 
Suosituin näyttelymme on ollut yhteistyössä 
Helsingin Sanomien kuukausiliitteen kanssa 
vuonna �011 tehty jatkosodan sotavainajia 
kunnioittava Muisto säilyy – �0 nuorta kohta-

loa jatkosodasta. Se esittelee �0 sodan syt-
tyessä �0-vuotiasta nuorukaista, jotka eivät 
nähneet sodan jälkeistä rauhan aikaa. Myös 
muut kriiseihin liittyvät näyttelyt ovat kerän-
neet runsaasti yleisöä. Näistä hyviä esimerk-
kejä ovat vuonna �008 laadittu 1918 – kan-
salaissota asiakirjojen kertomana ja vuonna 
�01� laadittu Titanicin suomalaiset muistot 

– 100 vuotta haaksirikosta.
Näyttelyitä on myös vähemmän kriittisis-

tä aiheista. Arkistot kertovat -näyttely esitte-
lee sitä huomattavan suurta osaa arkistolai-
toksen materiaalista, joka koskee yksittäisiä 
ihmisiä. Tarkoituksena on muistuttaa, että 
arkisto on paljon muutakin kuin suuria kan-
sallisia kertomuksia. Useimmissa aineistoissa 
pääosissa ovat tavalliset kansalaiset ja hei-
dän elämänsä tarinat. 

Uudemmat verkkonäyttelyt on varustet-
tu kommentointimahdollisuudella sekä so-
siaalisen median jakopainikkeilla. Jatkossa 
pyrimme siihen, että verkkonäyttelymme 
olisivat entistä paremmin hyödynnettävissä 
opetuksen tarpeisiin. Siksi kehitämme parai-
kaa valmiuksiamme pedagogisesti toimivien 
sisältöjen luomiseen. Tästä kehityksestä esi-
makua antaa yhdessä eduskunnan kirjaston 
kanssa viime vuonna laatimamme vuosien 
1863–1864 valtiopäiviä esittelevä Alla arma-
han lakimme -näyttely.

Verkkonäyttelyihimme pääsee tutustu-
maan kotisivumme www.arkisto.fi kautta. 
Otamme mielellämme vastaan palautetta 
ja ideoita niihin liittyen. Viestejä odotellaan 
osoitteessa verkkonayttely@narc.fi.

Kansallisarkiston näyttelytoiminta

Kansallisarkiston näyttelytoiminta on vuosien 
kuluessa tullut yhä aktiivisemmaksi. Verkko-

Arkistojen Portti auttaa tiedonetsinnän 
alkuun

toMi ahoranta Ja Christina forssell  
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näyttelyiden lisäksi Kansal-
lisarkisto järjestää omassa 
näyttelytilassaan Helsingin 
Kruunuhaassa vuosittain 1-� 
perinteistä näyttelyä. Näyt-
telyn aiheet määräytyvät 
yleensä jonkin historiallisen 
merkkivuoden tai muun ta-
pahtuman tiimoilta. 

Viime syksynä avattu 
valtiopäivänäyttely Suomen 
Suuriruhtinanmaan wastai-
selle menestykselle – Valtio-
päivät 1863–1864 valaisee 
monipuolisesti suomalaisen 
parlamentarismin ensiaske-
leita 1860-luvulla. Näyttely 
liittyy säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-
vuotisjuhlallisuuksiin ja tehtiin eduskunnan 
tilauksesta. Näyttely on avoinna Kansallisar-
kistossa 15.4.�014 asti. Esillä on runsaasti 
alkuperäistä materiaalia Kansallisarkiston 
kokoelmista. Mainittakoon kuningatar Chris-
tinan ratkaisemia rahvaan valituksia 1650-lu-
vulta, Kustaa III:n valtiopäiväjärjestys, joka 
oli voimassa koko autonomian ajan, suomen 
kielen asemaan liittyviä asiakirjoja, G.Th. 
Chiewitzin ritarihuoneen piirustukset ja kaik-
kien neljän säädyn puheenjohtajien muoto-
kuvat.

Kansallisarkiston tulevien vuosien näyt-
telyt keskittyvät Suomen itsenäistymiskehi-
tykseen 1880-luvulta vuoteen 19�0. Kansal-
lisarkisto osallistuu Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlallisuuksiin järjestämällä vuo-
sina �014–�017 näyttelyiden sarjan, jossa 
tarkastellaan Suomen itsenäistymiseen joh-
tanutta kehitystä. Vuoden �014 näyttelyn 
teemana ovat Suomen suhteet Ranskaan ja 
Italiaan, vuonna �015 Suomi ja saksalainen 
kulttuuripiiri, vuoden �016 näyttelyn kohtee-
na ovat Pohjoismaat ja vuonna �017 Venäjä. 

Perinteisillä näyttelyillään Kansallisarkis-
to haluaa kulttuurilaitoksena tarjota uusille 
kohderyhmille, kuten koululaisille, mahdolli-
suuden tutustua alkuperäisiin lähteisiin, jol-
loin kosketus historiaan konkretisoituu. Kan-
sallisarkiston näyttelyt ovat vuosien mittaan 
kehittyneet pelkistä asiakirjanäyttelyistä his-
toriallisiksi näyttelyiksi, jossa dokumenttien 
lisäksi esitellään myös esineistöä, muotoku-
via, valokuvia ym. elävöittävää aineistoa. 

Tule tutustumaan arkistolaitoksen 
aineistoihin ja palveluihin!

Sekä Kansallisarkisto että kaikki 7 maakunta-
arkistoa vastaanottavat ryhmiä vieraikseen 
tutustumaan niiden toimintaan, palveluihin 
ja aineistoihin. Normaalin työajan puitteissa 
järjestetyt esittelyt ovat maksuttomia.

Esittelykierros muodostuu yllämainittui-
hin teemoihin johdattelevasta PowerPoint-
esityksestä sekä kiertokäynnistä arkiston ti-
loissa. Näin koostetun esittelyn kesto on noin 
1,5 tuntia. Tarvittaessa näitä kahta osiota 
voidaan räätälöidä esimerkiksi erilaisia pai-
notuksia tekemällä tai suorittamalla esittely 
vain diaesityksen tai kiertokäynnin muodos-
sa. Ryhmäesittelyjä on myös painotettu niin, 
että sukututkijoille, opiskelijoille ja sotahisto-
riasta kiinnostuneille on omat esittelypaket-
tinsa.

Ryhmäesittelyn voi tilata sähköpostitse 
osoitteesta arkisto@narc.fi. Esittelyä tilatta-
essa tulee halutun ajankohdan lisäksi ilmoit-
taa ryhmän arvioitu koko, yksikkö, jossa esit-
tely järjestetään (esim. Kansallisarkisto tai 
Joensuun maakunta-arkisto) sekä toivotut 
painotukset (esim. autonomian ajan aineis-
to) tai rajaukset (esim. pelkkä kiertokäynti).

Kirjoittajista Tomi Ahoranta työskentelee 
kehittämispäällikkönä ja Christina Forssell 
ylitarkastajana Kansallisarkistossa.

Valtiopäivien avajaiset. R.W. Ekman. 
Museoviraston kuvakokoelmat,  
kuvaaja Markku Haverinen.
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History can help young people understand 
their environment and its relation to 

their own identities. The context of present-
day societies that are increasingly diversi-
fying has implications for history education. 
Undoubtedly, most nations count large num-
bers of students whose immigrant or minor-
ity families do not share a common historical 
experience. To that extent, history teachers 
increasingly deal with heterogeneous histori-
cal cultures as reflected by the plurality of 
their pupils. History educators cannot simply 
create ‘more inclusive’ historical narratives 
as the diverse student population also in-
troduces different and frequently conflicting 
perspectives in an attempt to give meaning 
to the ‘same’ events. Therefore, it is evident 
that a new approach towards history edu-
cation based on mutual understanding and 
multiperspectivity is of urgent need in history 
education. 

EUROCLIO, the European Association of 
History Educators, has been promoting the 
development of responsible and innovative 
history education for over �0 years now. A 
sound use of history and heritage education 
demands critical thinking, multiperspectiv-
ity, mutual respect, and the inclusion of con-
troversial issues. EUROCLIO is advocating 
these values and has therefore been working 

on many projects since its establishment in 
199�.

Historiana – Your Portal to the Past

In this context, EUROCLIO started the pro-
gramme Historiana – Your portal to the past: 
an international programme in which a com-
munity of professional volunteers, who are 
history education specialists from more than 
30 different countries have been working to-
gether since �008 to provide access to high-
quality resources for history, heritage and 
citizenship education at secondary schools. 
With Historiana EUROCLIO offers an alterna-
tive to nationally oriented history textbooks 
which are common through the entire realm 
of Europe. This portal to the past does not 
attempt to present a comprehensive ‘story of 
Europe’ and its relationships with the rest of 
the world, but offers a framework for com-
paring and contrasting the impact on and 
responses by Europe’s nations to a range 
of different events and developments which 
have shaped the world from the distant past 
to modern times. 

There is widespread agreement amongst 
students, educators and policy makers that 
learning with digital resources is becoming 
increasingly important. This belief has re-

Teaching beyond National Histories
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sulted in significant investments in informa-
tion technology. More and more schools are 
equipped with the technologies, but quality 
educational resources are scarce. Within the 
Historiana programme, EUROCLIO tries to fill 
this gap and develop historical content and 
online learning activities that promote critical 
thinking and historical skills. The resources 
of the programme are selected, developed 
and tested in order to promote active learn-
ing, historical- and critical thinking and 
multiperspectivity in history education. The 
programme aims to provide opportunities to 
compare historical developments across time 
and place, which will allow the user to see 
connections, differences and similarities and 
to recognize how the same events and de-
velopments may be interpreted in different 
ways, reflecting different perspectives. 

The first version of Historiana

The first version of Historiana – developed in 
a EU funded project ‘Exploring European His-
tory and Heritage’ resulted in thematic struc-
ture and focused on the development of Case 
Study. The themes, such as ‘Conflict and Co-
operation,’ and ‘People on the Move’ are rel-
evant on a local, national, European and glo-
bal level. The ways in which the themes and 
historical knowledge are being presented in 
Historiana differs strongly with those in his-
tory textbooks. 

The case studies that explore specific 
subjects within these broader themes. These 
case studies consist of structural elements, 
such as the context of the event, a few key 
questions guiding the research and an ex-
planation of the ways in which this particular 

event fits within the bigger picture of history. 
This is illustrated by the case study devel-
oped by Hanna Toikkanen. This case study, 
which focuses on the evacuation of children 
during times of war in Finland encourages 
students to learn and reflect on the experi-
ences and consequences of war for children 
in a much wider context. 

Historiana case studies regularly fill in the 
white spots within the national curricula. The 
case study on the assimilation of the Sami in 
Early �0th Century, developed by Otso Ko-
rtekangas, developed as part of his research 
traineeship at EUROCLIO, does this as well. 
His case study focuses on the Sami in the 
Finnmark county in the northern Norway pu-
pils will learn about the relationship between 
states and minorities, which will add to their 
perception of the multitude of perspectives 
on the same event. By placing these specific 
stories within an international bigger picture, 
the case studies offer added value to every 
history teacher and pupil.

New developments in the 
EuropeanaCreative project

At the moment, the Historiana team is work-
ing on the development of a module “The 
First World War in Wider Perspective” and the 
development of a learning section within the 
EuropeanaCreative project, that promotes 
the use of digitized heritage of museums, ar-
chives and libraries. The new functionalities 
and materials from this project will be freely 
available to users from July �014 onwards, 
after the module has been launched during 
the School History Conference in Leeds. 

The focus on the First World War and 
on the integration of learning activities, re-
sulted from feedback of history educators, 
which has helped the EUROCLIO managers 
and Historiana team to set priorities. The ini-
tial choice of content, focused on the white 
spots in history, proved to be difficult to link 
to the diverse curricula of Europe: Every 
country has its own subjects and themes. 
By focusing on border-crossing events that 
are being covered in every European country, 
and putting these in a new and wider per-
spective, the team hopes to make it easier 
for history educators to use them material in 

A case study on Historiana developed by Hanna 
Toikkanen on the evacuation of children during 
times of war, structured around key questions. 
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practice. Once the module on the First 
World War is finished, the development 
of Historiana will focus on other key 
moments or historical developments 
that have helped to shape the world 
today.

The First World War

The Historiana First World War Module 
is a package of (online) learning re-
sources that is being developed to help 
educators to put the First World War 
in a wider perspective. The module is struc-
tured around nine content areas, such as 
‘Remembering the War’ and ‘The Uncertain 
Peace’ that highlight different aspects of the 
war. The module will give access to a wide 
variety of historical sources that are multi-
perspective and selected for their relevance 
to history education. 

Learning Activities

To ensure the educative nature of Historiana, 
the team is currently busy with the integra-
tion of (online learning activities. These ac-
tivities are specific to history education and 
make the best use of the wealth of digitized 
heritage that is made available. In addition to 
this, hard work is dedicated to the develop-
ment, testing and disseminating open educa-
tional resources that are suited to teaching 
history in a way that is critical, multiperspec-
tive and learner-centered. The aim of these 
activities is that the users’ community has to 
be able to create their own learning activities 
within the existing templates available on the 
website. This enables every history educator 
to use Historiana according to his or her own 
specific demands. 

Biographies of people

The Historiana team is also working on the 
development of biographies, with an empha-
sis on conflict of opinion, which again con-
fronts the pupils with diverse perspectives 

on the same subject, in this case a historical 
person. Contemporaries and historians reveal 
their thoughts about the described person by 
way of quotes, adding to the multiperspec-
tive and varied character of the biographies. 
These biographies do not only represent the 
usual suspects, but also persons and groups 
of people who have been less prominently 
present within historiography. 

The Historiana Community of 
Contributors

The material that is featured on Historiana 
has been developed by a voluntary con-
tributors community consisting of historians 
and history educators from more than thirty 
countries. This community is supported by an 
editing team (led by Robert Stradling) and 
EUROCLIO staff and trainees.   

EUROCLIO is continually looking for good 
contributors that are interested help to make 
Historiana more and more useful for history 
educators in Europe and beyond. Historians 
and history educators that would like to help 
build Historiana, and would like to be involved 
in the project are encouraged to contact Ju-
dith Geerling at judith@euroclio.eu

Kirjoittajat työskentelevät Eurocliossa.

Geographical spread of people who have already 
contributed to the development of Historiana.
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Yhteiskuntaopin oppiaineen yhtenä kes-
keisenä piirteenä ovat siihen kohdistuvat 

kaksijakoiset vaatimukset: yhtäältä akatee-
minen tehtävä – tietojen ja taitojen välittä-
minen – toisaalta kansalaiskasvatuksellinen 
tehtävä. Tämä näkyy myös yhteiskuntaopin 
opetussuunnitelmissa, joissa edellytetään tie-
dollisia valmiuksia ja ajattelun taitoja, mutta 
tavoitteeksi otetaan myös asennekasvatus. 
Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa vuodelta �004 asetetaan 
tavoitteeksi, että oppilas ”oppii toimimaan 
aktiivisena vaikuttajana”, ”kiinnostuu yhteis-
kunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttami-
sesta” ja ”saa valmiuksia työnteon kunnioit-
tamiseen”.

Miten opettaa kansalaisen taitoja?
 
Arvioinnin kannalta sekä asennekasvatus 
että monet taidolliset valmiudet ovat vai-
keasti mitattavissa perinteisellä kirjallisella 
kokeella. Kuitenkin samaan aikaan tiedetään, 
että arviointi ohjaa voimakkaasti sekä oppi-
laiden opiskelua että opettajan painopisteitä 
opetuksessa. Opiskelussa panostetaan niihin 
asioihin, joita tiedetään arvioitavan. Mitä ei 
arvioida, sitä ei useinkaan pidetä tärkeänä.

Jos yhteiskuntaopin halutaan kehittävän 
oppilaiden kykyjä toimia aktiivisena vaikut-
tajana, on olennaista antaa heille tästä käy-
tännön kokemuksia ja palautetta toiminnasta 
arvioinnin muodossa. Tämän palautteen tuli-
si olla läpinäkyvä osa yhteiskuntaopin päät-
töarviointia.

Irlannin esimerkki

Erilaisia kokeiluja tästä on toki tehty. Esi-
merkiksi Marie Clarke esittelee artikkelis-
saan Citizenship Education and Assessment: 
What Counts as Success? vuodelta �00� ir-
lantilaista mallia, jossa päättönumerosta 40 
% perustui kirjalliseen testiin ja jopa 60 % 
toiminnallisesta projektista tehtyyn raporttiin 
tai kurssipäiväkirjaan. Oppilaista vain 5-10 
% valitsi kurssipäiväkirjan eli ylivoimaises-
ti suurin osa valitsi raportin toiminnallisesta 
projektista. Projekti saattoi olla yksin tai ryh-
mässä tehty, jolloin raportissa esiteltiin oman 
osuuden lisäksi myös karkeasti muiden osuu-
det. Vaikeimmaksi osoittautui nimetä taitoja, 
joita projektin aikana oli opittu.

Irlantilaisten projektien joukossa oli mm. 
muurinmaalaaminen lupineen, eurotiedon 
kyselytutkimus, kaatopaikalla vierailu ja po-
liitikkojen tai muiden vaikuttajien tapaamisia. 

Yhteiskuntateko osana yhteiskuntaopin 
arviointia

inkeri sutela

Yhteiskuntateko voi olla esimerkiksi yhteydenotto 
vaikuttajaan tai tempauksen järjestäminen.
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Monilla oli kuitenkin ilmeisesti heikko käsitys 
siitä, mitä olisi pitänyt tehdä eli Clarke ar-
veli opettajien ehkä jättäneen oppilaat liiaksi 
oman onnensa varaan projektin pariin.

Kokeilu yhteiskuntateosta omassa 
opetuksessa

Irlantilaisesta mallista innoittuneena olen 
kahtena vuonna kokeillut yhteiskuntaopissa 
yhteiskuntateko-nimistä projektia osana yhtä 
yhteiskuntaopin kurssiarviointia ja sitä kautta 
myös päättöarvioinnin osana. Työn painoar-
voksi sovittiin luokan kanssa 30 % viimeises-
tä kurssiarvosanasta (muut osat kaksi koetta 
á �5 % ja tuntityöskentely �0 %). Tämä jako 
oli mielestäni hyvä, koska perinne Suomessa 
tällaiseen ei ole kovin vahva ja kyseessä oli 
kokeilu minunkin osaltani.

Yhdeksäsluokkalaisille kerääntyy usein 
opiskelupaineita erityisesti viimeisen luku-
vuoden loppua kohden, enkä halunnut tästä 
tulevan heille liiallista stressiä. Siksi annoin 
ohjeet varsin riisuttuun kirjalliseen raportoin-
tiin. Työn sai tehdä yksin tai ryhmässä. Vaa-
timuksena ryhmätöille oli luonnollisesti, että 
niiden piti olla yksilötyötä vaativampia ja jo-
kaiselle piti olla jotakin tehtävää. 

Projekteina jotkut oppilaat tekivät mieli-
pidekirjoituksen, jota oli ilmeisesti harjoiteltu 
jo äidinkielessä ja joka oli siksi helppo. Muu-
tamat päätyivät syömään kasvisruokaa esi-
merkiksi viikoksi, muutamat keräsivät roskia, 
osa teki koululle tai esimerkiksi omaan talo-
yhtiöön julisteita tai tietoiskuja. Yksi ryhmä 
teki aloitteen oppilaskunnalle, ja yksi oppilas 
osallistui muutamiin adresseihin ja teki sel-
vityksen niistä. Vaikka monesti ehdotin, että 
työ voi olla raportti myös jostakin, jota he 
tekevät muutenkin, vain yksi oppilas raportoi 
vapaaehtoistyöstään partiossa. Pari oppilasta 
olisi halunnut vapaaehtoistyöhön Punaiselle 
ristille, mutta se osoittautui ikävä kyllä kovin 
monimutkaiseksi ja siksi he vaihtoivat pro-
jektinsa toiseen.

Mitä oppivat oppilaat ja mitä opettaja?

Toivoisin projektin viestineen oppilaille, että 
muukin kuin kokeisiin lukeminen on tärkeää. 
Toinen tärkeä sisältö oli, että itse teko oli tär-
keämpi kuin siitä tehtävä (akateemisia taitoja 

edellyttävä) raportti. Kolmas viesti oli se, että 
oma toiminta voi olla yhteiskunnallista myös 
silloin, kun itse ei sitä tule ajatelleeksi. Nämä 
opetukset toivottavasti kantavat hedelmää 
pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä luulen, 
että opettaja oppi enemmän kuin oppilaat ja 
toivottavasti tietää nyt, miten tehtävää kan-
nattaa vastaisuudessa kehittää.

Ensimmäinen kehittämiskohde on aika-
taulu. Annoin tehtävän ensimmäisenä vuon-
na viimeisen jakson alkaessa, jolloin sen 
tekemiseen oli useampi viikko aikaa. Ide-
an muhittelu vie kuitenkin aikaa, ja totesin 
ajan liian lyhyeksi laadukkaille töille. Toisena 
vuonna annoinkin tehtävän jo maaliskuussa, 
mutta sekin tuntui jälkikäteen liian lyhyeltä 
ajalta. Vastaisuudessa suosittelisin esittele-
mään projektin vaikka jo pian yhteiskunta-
opin alkaessa syksyllä, jolloin sen kehittelyyn 
ja ideointiin olisi vuoden mittaan runsaasti 
aikaa.

Toinen kehittämiskohde on Clarkenkin 
esiintuoma ohjaus. Ensimmäisenä vuonna 
annoin tehtävän, pyysin parin viikon päästä 
työsuunnitelmat takaisin, palautin ne kom-
mentoituna ja seuraavaksi aloinkin odotella 
valmiita töitä. Toisena vuonna kulutimme 
töiden suunnitteluun enemmän aikaa oppi-
tunnilla ja lisäsin väliin vielä neuvontaker-
ran, jolloin keskusteltiin kunkin oppilaan tai 
ryhmän kanssa heidän projektistaan. Töiden 
laatu paranee selvästi, mitä enemmän sen 
suunnitteluun osoitetaan aikaa ja mielen-
kiintoa. Ongelmana on tällöin tietysti neu-
vontaan kuluva aika, joka on aina poissa jos-
tain muusta opetuksesta. Neuvontaa voinee 
kuitenkin melko hyvin liittää tunteihin, joilla 
luokka tekee jotakin itsenäisesti ja keskuste-
luun voi ottaa pari oppilasta kerrallaan. 

Kolmanneksi olennaisia ovat konkreettiset 
esimerkit projekteista. Pelkkä ohjepaperin lu-
ettelo esimerkkitöistä ei riitä, vaan parempi 
on omin silmin nähdä ja omin korvin kuul-
la, mitä joku on tehnyt aikaisemmin. Myös 
arviointikriteerejä on hyvä avata mahdolli-
simman tarkasti ja antaa esimerkkejä ”sup-
peista” tai ”laajoista” tehtävistä: millainen on 
työ, johon on panostettu, ja sellainen, johon 
ei niinkään.

Neljäs haaste on työn arviointi, johon liit-
tyy samoja ongelmia kuin aina projektien ar-
viointiin. Miten tietää, kuinka paljon oppilas 



46 KLEIO 1/�014

IDEOITA & ILMIÖITÄ

tosiaan työhön on panostanut, mitä hän on 
oppinut ja mikä hänen osuutensa ryhmäs-
sä on todella ollut? Arviointi helpottuisi, jos 
raportin vaatimustasoa nostaisi ja antaisi ni-
menomaan raportoinnin laadusta lisäpisteitä. 
Tällöin kuitenkin korostuisivat jälleen perin-
teiset akateemiset (ja taiteelliset) taidot.

Seuraavan kerran aikomuksenani onkin 
antaa oppilaille valmis raporttilomake, jonka 
kysymyksiin vastaamalla koetan varmistaa, 
että raportin olennaiset asiat tulevat jokaisel-
ta varmasti kerrotuksi. Kun raporttien ulkoi-
nen muoto on sama, ei visuaalisilla tekijöillä 
pitäisi olla liiaksi merkitystä. Kirjallisen ilmai-
sun sujuvuuden tuomaa etua ei tietenkään 
voi koskaan täysin poistaa, mutta lomakkeel-
la sen kokonaismerkitys ei toivottavasti nou-
se liian suureksi.

Arviointi tulevaisuudessa?

Jännityksellä odotamme tulevia perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteita sekä 

päättöarvioinnin kriteereitä, jotka luonnolli-
sesti ohjaavat oppilasarviointia tulevaisuu-
dessa. Kansalaiskasvatuksellisia tavoitteita 
tuskin tullaan poistamaan yhteiskuntaopista, 
sillä ne ovat itse asiassa varsin keskeisellä si-
jalla myös perusteiden yleisessä osassa.

Syksyn �01� yleisen osan luonnoksessa 
valtakunnallisista tavoitteista ensimmäisenä 
mainitaan ”kasvu ihmisyyteen ja yhteiskun-
nan jäsenyyteen”. Tulevaisuuden edellyttämi-
nä keskeisinä taitoina todetaan osallistumi-
nen, vaikuttaminen ja vastuullisuus sekä työ-
tavoissa esiin tuodaan mm. monipuolisuus, 
toiminnallisuus, erilaiset oppimisympäristöt 
ja yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa. Arvioin-
tiosion luonnosta ei tätä kirjoitettaessa ollut 
vielä julkaistu, mutta jonkinlainen yhteiskun-
tateko-projekti sopisi varmasti hyvin kaik-
keen edellä mainittuun.

Kirjoittaja on FT ja opettaa historiaa ja 
yhteiskuntaoppia Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulussa.

Yhteiskuntateon ohje. Raportin tekemiseen kannattaa käyttää opettajan valmistelemaa lomaketta, jossa ovat 
keskeiset kysymykset ja joka ohjaa teon ja oman työskentelyn arviointiin. 



Tilaa nettikaupasta www.intokustannus.fi  (HUOM! kirjoita lisätietoja-kenttään ”HYOL KLEIO”). Tiedustelut
myynti@intokustannus.fi  tai 040-1795297. Voit myös poiketa Kurvin kirjassa, Hämeentie 48, Helsinki. 

Le Monde  diplomatique
MAAILMANPOLITIIKAN ATLAS
Uusi nelivärinen A4-kokoinen Atlas keskittyy

globaalin valta-asetelman muutoksiin.
Esseetyyppiset artikkelit, 170 karttaa

tai kuviota. 192 sivua.

Heikki Patomäki
TULEVAISUUDEN POLITIIKKAA
Patomäki suhteuttaa suomalaisen politiikan

ja hallituskysymykset laajempiin
kokonaisuuksiin ja avartaa
horisonttia asteittain
Eurooppaan, maailmaan

ja kosmokseen.

Ari Turunen
MAAILMAN KUVAT
Ari Turunen esittelee näyttä-
västi maailmankarttoja ja nii-
den kautta maailmankatsomus-
ten historiaa  eri kulttuureissa.

Kimmo Kiljunen
MAAILMAN MAAT 

Liput ja historia
Teos käy läpi maailman kaikki
194 itsenäistä valtiota ja kuvaa

niiden historian keskeiset 
 piirteet. Mukana yli tuhat

lippua menneisyydestä
tähän päivään.

20 € 
norm. 29€

Patomäki suhteuttaa suomalaisen politiikan
ja hallituskysymykset laajempiin
kokonaisuuksiin ja avartaa
horisonttia asteittain
Eurooppaan, maailmaan

ja kosmokseen.

15 € 
norm. 27€

MAAILMAN KUVAT
Ari Turunen esittelee näyttä-
västi maailmankarttoja ja nii-
den kautta maailmankatsomus-
ten historiaa  eri kulttuureissa.

20 € 
norm. 34€

niiden historian keskeiset 
 piirteet. Mukana yli tuhat

25 € 
norm. 37€
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Intoa kevääseen!

INTO KUSTANNUS on ketterä ja ärhäkkä tietokirja- ja yleiskustantamo.
Into julkaisee ajankohtaista tietoa, hillittömän kiinnostavaa kaunoa, 
kantaaottavia pamfl etteja, laadukasta käännöskirjallisuutta ja
Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta -lehteä.

Into perustettiin Voima-lehden kaveriksi vuonna 2007.

HYOLin jäsenenä saat innon nettikaupassa normaalihintaisista kir-
joista 20% alennuksen ovh:sta. Mainitse aina alennuskoodi HYOL.
Isommat erät kouluille ym, pyydä tarjousta sähköpostitse.

Tilauksiin lisätään postikulut, max 5eur/tilaus.

Partanen, Paloheimo & Waris
SUOMI ÖLJYN JÄLKEEN

2010-luvulla tuotanto vähenee ja öljyn hinta
nousee pilviin. Mitä tekee Suomi – tuo pieni

pohjoinen maa, jolla ei ole omaa öljyntuotantoa? 

15 € 
norm. 28€

TIETO-FINLANDIA- JA KANAVA-
PALKINTOEHDOKAS 2013

HYOL-hinta

Michael Axworthy
IRANIN HISTORIA – Mielen valtakunta

Profeetta Zarathustran maa, mielikuvituksellisten valloittajien Persia, 
runouden aarreaitta, vallankumousten ja suurvaltojen pelikenttä.

Iranin historia on täynnä väkivaltaa ja dramatiikkaa
– mutta myös uskontoja, aatteita ja kukoistavaa kulttuuria. 

Iranin historia on täynnä väkivaltaa ja dramatiikkaa
– mutta myös uskontoja, aatteita ja kukoistavaa kulttuuria. 

15€ 
norm. 29€
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Hernán Cortés
KIRJEITÄ KUNINKAALLE
Espanjalainen Hernán Cortés lähti vuonna 1519 
valloitusmatkalle Meksikoon. Reittinsä varrelta 
hän lähetti Espanjan kuninkaalle Kaarle V:lle 
kirjeitä, jotka kertovat uskomattomia tarinoita 
valloituksen etenemisestä, uusista alueista ja 
niiden asukkaista.

HYOL-hinta

HYOL-hinta

HYOL-hinta

kirjeitä, jotka kertovat uskomattomia tarinoita 
valloituksen etenemisestä, uusista alueista ja 
niiden asukkaista.20 € 

norm. 35€
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Tom Standage
IHMISKUNNAN SYÖTÄVÄ HISTORIA
Ruoka on synnyttänyt imperiumeja ja sivilisaatioita. 
Viljelyn aloittaminen, maissin jalostaminen ja taistelu 
maustekaupan herruudesta ovat olleet mullistavia 
käännekohtia ihmiskunnan historiassa. ”Poikkeuksellisen 

hyvin kirjoitettu tarina valottaa historian laiminlyötyä 
ulottuvuutta.” – Financial Times

käännekohtia ihmiskunnan historiassa. käännekohtia ihmiskunnan historiassa. 
hyvin kirjoitettu tarina valottaa historian laiminlyötyä 
ulottuvuutta.”15 € 

norm. 28€

HYOL-hinta
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Mitä ovat ne keskeiset taidot, joita yhteis-
kuntaopissa haluamme nuorille opettaa? 

UNESCO:n Social Studies -opetuksen käsi-
kirjassa jo 1980-luvulla John Patrick, Alan 
Backler, Sae-Gu Chung ja Raji Jaiman mää-
rittelivät mielestäni osuvasti olennaisiksi kol-
me taitoryhmää: 1) opiskelun ja oppimisen 
taidot, �) tiedonhankinnan ja päätöksenteon 
taidot ja 3) osallistumisen ja aktiivisen kan-
salaisuuden taidot. 

Näistä oppimisen ja opiskelun taidot ovat 
meille suomalaisessa yhteiskuntaopissa ken-
ties tutuinta samoin kuin tiedonhankinta. 
Osallistumiseen ja aktiiviseen kansalaisuu-
teen kannustetaan myös. Päätöksenteon tai-
tojen osalta usein kuitenkin korostetaan vain 
päätöksenteon ymmärtämistä – päätöksen-
tekoon sinänsä opastetaan harvoin suoraan.

John Patrick kumppaneineen esittelee yh-
deksi opetuksen apukeinoksi päätöksenteko-
puun (decision tree). Puumallissa määritel-
lään ongelma, hahmotellaan eri toimintavaih-
toehtoja, mietitään niiden hyviä ja huonoja 
puolia ja liitetään ne arvoihin. Esimerkkinä 
tutkijat käyttävät ongelmaa, jossa luokan 
kiusanhenki on haastanut oppilaan tappe-
luun koulun jälkeen, mutta tämä tietää, että 
vanhemmat eivät haluaisi hänen tappelevan. 
Vaihtoehtoina on 1) tappelu, �) vanhemmille 
kertominen ja avun pyytäminen heiltä sekä 
3) tappelun välttäminen esimerkiksi kulke-
malla kiertotietä ja asian pitäminen salassa 
vanhemmilta. Kunkin vaihtoehdon hyviä ja 
huonoja puolia pohditaan esimerkiksi kave-
risuhteiden kautta. Rationaalisen pohdinnan 
avulla päätöksenteon pitäisi ainakin teoriassa 
helpottua. Samaa mallia voi luonnollisesti so-
veltaa myös laajempaa ryhmää ja jopa koko 
yhteiskuntaa koskeviin päätöksiin.

Päätöksentekopuu yhteiskuntaopin 
tunnilla

Olen testannut päätöksentekopuuta yhteis-
kuntaopin opetuksen yhteydessä sekä lu-
kiolaisilla että peruskoulun 9.-luokkalaisilla. 
Malliksi teimme yhdessä yhden puun josta-
kin yhteiskunnallisesta ongelmasta, kuten 
pitäisikö presidentin valtaoikeuksia lisätä, 
vähentää tai pitää samana tai miten ratkais-
ta väestön ikääntymisen mukanaan tuomat 
ongelmat tulevaisuudessa.

Yhdellä kertaa kummatkin saivat keksiä 
itse omat ongelmansa, jolloin pohdinnan 
kohteiksi valikoitui nuorten omaa elämää lä-
hellä olevia aiheita, kuten miten ehtisi nuk-
kua tarpeeksi, voisiko koulupäivää lyhentää 
ja ruokavälitunteja pidentää ja kuinka monta 
suklaapatukkaa kannattaisi syödä päivässä.

Lukiolaisten päätöksenteon kohteeksi tu-
livat mm. miten Suomen maanpuolustus pi-
täisi järjestää (vaihtoehtoina palkka-armeija, 
miesten asevelvollisuus ja kaikkien asevel-
vollisuus), pitäisikö kuntien määrää vähen-
tää, lisätä vai pitää samana, miten tuottaa 
hyvinvointipalvelut (vaihtoehtoina julkises-
ti, yksityisesti tai sekoitus näistä) ja miten 
voidaan pidentää työuria (vaihtoehtoina elä-
keiän nostaminen, aiempi työllistyminen ja 
työttömien työllistäminen). Nämä puut esi-
teltiin työstämisen jälkeen muulle luokalle ja 
niistä keskusteltiin.

Puun kehittäminen: arvojen rooli ja 
päätös

Patrickin ja kumppaneiden alkuperäisessä 
puumallissa arvot sijaitsivat aivan puun lat-
vassa, siis viimeisinä ennen päätöksentekoa. 
Yhden lukioryhmän hyvästä ehdotuksesta 

Päätöksentekoon puumallin avulla
Miten ohjata oppilaita yhteiskunnallisissa taidoissa?

inkeri sutela
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siirsin omassa mallipohjassani arvot kuiten-
kin puun juurakoksi: on oikein, että ne ovat 
päätöksenteon pohjana ja lähtökohtana. Näin 
korostetaan yhteiskunnallisen päätöksente-
on ja ratkaisujen arvosidonnaista luonnetta, 
vaikka poliitikot kauppaavatkin niitä kansa-
laisille harmillisen usein vaihtoehdottomuu-
den retoriikalla.

Käytännössä kulloisellekin päätökselle 
olennaisia arvoja voidaan luetella vasta, kun 
ongelma on määritelty ja niiden rooli selviää 
vasta laajemman pohdinnan jälkeen. Siksi 
usein kirjattiin muistiin ensin kaikkia sellai-
sia arvoja, jotka kyseisessä asiassa voisivat 
nousta tai usein nousevat esiin ja vasta lo-
puksi ryhmä päätti alleviivaamalla, mitkä 
näistä arvoista ovat heille tärkeimmät eli 
minkä arvojen pohjalta he tekevät oman rat-
kaisunsa.

Alkuperäisessä puumallissa itse ratkaisua 
ei myöskään kirjoitettu esiin. Omassa ver-
siossani lisäsin sille latvukseen tilan. Vaikka 
päätöksenteko on usein vaikeaa, on tämän 
harjoituksen tarkoitus nimenomaan opetella 
sitä. Olisi harmillista luovuttaa ”kesken” ja 

jättää tilanne vain eri vaihtoehtojen esittelyn 
varaan.

Kenelle ja millaisiin asioihin puumalli 
sopii?

Uskoakseni puumalli sopii mainiosti jo ala-
luokkien uuteen yhteiskuntaoppiin. Tällöin 
liikkeelle voidaan lähteä nimenomaan omaan 
elämään ja omaan lähipiiriin liittyvistä asiois-
ta. Yläluokkien yhteiskuntaopissa mallia voi-
daan hyvin käyttää jo monimutkaisempienkin 
yhteiskunnallisten ongelmien työstämiseen. 
Oman elämän ja lähipiirin päätöksenteko-
tilanteita ei kuitenkaan kannata sulkea pois 
sen enempää yläluokkien kuin lukionkaan 
opetuksen mahdollisuuksista.

Päätöksentekopuun käyttöön voi ohjata 
helposti monistepohjan avulla, johon puu-
malli on piirretty jo valmiiksi. Hedelmällistä 
voi kuitenkin olla myös antaa oppilaiden piir-
tää omat puunsa, jolloin esimerkiksi vaihto-
ehtojen määrää ei ole määrätty etukäteen, 
vaan niitä voi olla vaikka neljä tai viisi erilais-
ta. Yksi mallin eduista on mahdollisuus tuoda 
esiin, että kaikilla päätöksillä on sekä hyviä 
että huonoja puolia.

Laajemmat yhteiskunnalliset ongelmat 
asettavat mallille haasteita, koska käytän-
nössä päätökset ovat – ja todennäköises-
ti niiden kannattaakin olla – yleensä aina 
kompromisseja ja sekoituksia erilaisista toi-
mintatavoista ja vaihtoehdoista. Tämä tulee 
hyvin esiin esimerkiksi työurien pidentämistä 
koskevassa päätöksenteossa, jossa ratkaisu 
ei yleensä ole vain yksi toimenpide, vaan lista 
erilaisia toimenpiteitä, joilla voi kuitenkin olla 
erilaisia painotuksia.

Puumallin avulla kompromissit ja priori-
sointi nousevat myös hyväksi keskusteluai-
heeksi. Päätökseksi voidaan nostaa useita eri 
vaihtoehtoja, joille asetetaan kuitenkin rajoja 
tai esimerkiksi ensisijaisuusjärjestys. Näin-
hän politiikassakin toimitaan: useimmiten 
kaikki osapuolet haluavat kaikkea hyvää ja 
kaunista, mutta niukkuuden vallitessa tietyt 
ratkaisut ja toimenpiteet on pakko priorisoi-
da ja toiset jättää odottamaan.

Kirjoittaja on FT ja opettaa historiaa ja 
yhteiskuntaoppia Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulussa.

Tämä päätöksentekopuun malli on kehitetty John 
Patrickin, Alan Backlerin, Sae-gu Chungin ja Raji 
Jaimanin mallin (1981) pohjalta.
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Irja Askola,
Helsingin piispa

1. Kyky nähdä oma 
elämä osana ” suur-
ta yhteisöllistä tari-
naa”, kipuineen ja 
iloineen. Häpeää 
kaihtamatta, koko-
naisena.

Taito nähdä  aat-
teiden ja ideologioi-
den merkitys muu-

toksille.
Halu kiinnostua siitä, mikä on totta muille 

kuin vain omalle itselle.
Yleissivistys avaa ymmärryksen horison-

tin, kotikortteliin ja kaukomaihin.

�. Perspektiivi ja alkusanasto oman maan, 
Euroopan ja globaalin maailman suuriin pe-
ruskaariin.

Ymmärrys kristinuskon merkityksestä 
maamme kehityksen osana ja uskontojen 
rooli nykytodellisuudessa.

Eurooppalaisten arvojen sisäistäminen: 
demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja su-
vaitsevuus.

Jaakko Hämeen-
Anttila,
Helsingin yliopiston 
arabian kielen ja is-
lamin tutkimuksen 
professori

1. Yleissivistys on 
luonnon ja ihmis-
kunnan peruspiir-
teiden ymmärtä-
mistä, tietoa siitä, 
millainen ihmiskun-

nan historia on, mitä kulttuuria se on tuotta-
nut, mitä ajatellut ja millaisessa maailmassa 
se asuu.

�. Oman maan historian päälinjojen tuntemi-
nen - oman kulttuurialueen (meillä länsimai-
sen) kirjallisuuden tunteminen sekä yleisku-
va aurinkokunnasta ja kosmoksesta.

Yleissivistyksestä sanottua

hanna Ylönen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liitossa on pohdittu tänä talvena paljon 

yleissivistystä. Taustalla on ehdotus lukion 
tuntijakouudistuksen mallista, joka toteu-
tuessaan tekisi monista lukiossa nyt pakol-
lisista reaaliaineista valinnaisia oppiaineita 
tulevaisuudessa. Tämän myötä yleissivistys 
tultaisiin tulevaisuudessa määrittelemään 

uudella tavalla. Tiedustelin yhteiskunnan eri 
alojen asiantuntijoilta mielipiteitä yleissivis-
tyksestä. 

1. Mitä on yleissivistys?
�. Mainitkaa kolme asiaa, joiden tuntemi-
nen/tietäminen kuuluu mielestänne yleis-
sivistykseen.



Esko Valtaoja,
Turun yliopiston 
avaruustähtitieteen 
professori

1. Wikipedian mu-
kaan ”Yleissivis-
tyksellä on tarkoi-
tettu sitä tieto- ja 
taitomäärää, joka 
kaikkien kansalais-
ten olisi hallittava 
voidakseen toimia 
ja vaikuttaa yhteis-
kunnassa.” Tällä tavalla määritettynä yleissi-
vistys on nykyisessä maailmassa mahdoton 
ideaali.

On sanottu, että Leonardo da Vinci oli 
viimeinen ihminen, joka tiesi kaiken tietämi-
sen arvoisen. Nykyisen maailman tietomäärä 
ja monimutkaisuus on sellainen, että edes 
asiantuntija ei välttämättä ole riittävästi pe-
rillä omankaan alansa kaikesta tiedosta, pu-
humattakaan ”kansalaisesta”. Löytyykö yhtä-
kään ihmistä, joka ”hallitsisi” vaikkapa edes 
nämä kolme alla olevaa alaa, paljon esillä 
yhteiskunnassamme?

a) ydinenergia ja siihen liittyvä teknolo-
gia (välttämätöntä, jotta voi ottaa järkevältä 
pohjalta kantaa esimerkiksi ydinvoiman puo-
lesta tai sitä vastaan, ja laajemmin ilmaston-
muutoskeskusteluun)

b) pankkijärjestelmä ja sen tehtävä (vält-
tämätöntä, jotta voi ottaa järkevältä pohjalta 
kantaa esimerkiksi talouteen ja vaikkapa EU-
kriiseihin)

c) ravinnontuotantoketju ja kasvinjalos-
tus (välttämätöntä, jotta voi ottaa järkevältä 
pohjalta kantaa esimerkiksi maataloustukeen, 
geenimuokkaukseen ja luomutuotteisiin)

Yleissivistystä ei voida tulevaisuudessa 
enää määritellä jonain kiinteänä tietomäärä-
nä, koska se tietomäärä on paisunut mahdot-
tomaksi kenenkään oppia ja sisäistää. Kukaan 
yksittäinen ihminen ei voi omata riittävää 
yleissivistystä voidakseen toimia ja vaikut-
taa järkevällä tavalla kaikissa niissä asioissa, 
missä nykyinen yhteiskuntajärjestelmämme 
olettaa hänen olevan aktiivinen toimija.

Koko käsitteestä ja tavoitteesta luopumi-
nen selventäisi huomattavasti koulutuskes-
kustelua.
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�. Maailma on muuttunut lähes jokaisella 
käytettävissä olevalla mittarilla paremmaksi 
paikaksi, ja positiivinen kehitys jatkuu yhä.

 Yksikään uskonto tai ei-uskonnollinen us-
komusjärjestelmä ei perustu tietoon.

 Se, mikä minusta tuntuu hyvältä ja oike-
alta, ei välttämättä ole hyvää eikä oikeaa.

Manna Satama,
FT, Suomen Atee-
nan-instituutin sää-
tiön asiamies

1. Yleissivistys on 
tiedollista ja tai-
dollista, laajaa tie-
tämystä ihmisistä, 
maailmasta, maa-
ilmankaikkeudesta 
sekä taitoa toimia 
muiden ihmisten 
ja luonnon kanssa. 

Yleissivistys on uteliaisuutta. Se on kaikkien 
ihmisten oikeus - ja velvollisuus, silloin kun 
sen rakentaminen on mahdollista.

�. Muunnan tämän kysymyksen kolmeen 
sellaiseen kokonaisuuteen, joiden tärkeyden 
ymmärtäminen on yleissivistykselle tärkeää. 
1) Historia ja yhteiskunta eli mistä olemme 
tulleet ja minne on suunta, �) uskonto/usko 
ja aatteet eli ihmisen suhde “ei-näkyvään”, 
3) ihmisen ja luonnon ns. lainalaisuudet.

Kirjoittaja on HYOL ry:n projektivastaava.
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Undervisningen i historia står inför int-
ressanta brytningstider de kommande 

åren. Inom gymnasieundervisningen pågår 
diskussioner om framtida kursutbud, lärop-
lansreformer och förnyelser av studentexa-
men för fullt, vilket i stor utsträckning också 
berör historieämnet i högskolorna. Det vore i 
allra högsta grad ändamålsenligt att det exis-
terande en dialog och ett samarbete mellan 
Finlands historielärare och forskarsamfundet. 
Därför har FLHS tillsammans med Åbo Aka-
demi inlett en dialog mellan de två stadierna. 
I fortsättningen finns säkert även utrymme 
att utvidga initiativet till den grundläggande 
utbildningens lärare, som säkerligen skulle få 
lika mycket ut av en kontinuerlig dialog mel-
lan stadierna. Förhoppningen är att se en röd 
logisk tråd ända från grundskolan fram till 
gymnasierna och sedan till högskolorna. 

Symposium mellan gymnasielärare 
och historieforskare

I november �013 arrangerades ett symposi-
um där tio gymnasielärare från olika delar av 
landet och tio forskare från Åbo Akademi och 
Turun Yliopisto samtalade kring gemensam-
ma utmaningar och målsättningar. Det fram-
kom att högskolorna har väldigt lite insikt i 
hur  pedagogiken har förändrats i gymnasier-
na. Samtidigt har lärare i gymnasierna rätt 
så små förutsättningar att följa med vad som 
sker inom forskningen och de förväntningar 
som ställs på studerande i högskolorna. Då 
gymnasieundervisningen fungerar som en 
etapp mot fortsatta studier, ofta till någon 
högskola, måste studerande förberedas på 
bästa tänkbara sätt. I gymnasierna satsas 
mycket på att handleda eleverna, medan man 
i högskolorna förväntas studera självständigt. 
Därför är det viktigt att studietekniken som 

används i högskolorna redan skulle läras ut i 
gymnasierna. Eleverna i gymnasiet bör där-
till göras vana att problematisera innehållet i 
undervisningen. Högskolorna kan därtill lära 
mycket av de metoder som används i gym-
nasierna. 

De viktiga färdigheterna

I takt med att färdigheter betonas allt mera 
blir historiebruket, den historiska empatin 
och det kritiska tänkande allt mer betydel-
sefullt. Här kan stadierna hjälpa varandra. 
En viktig färdighet vore en närmare bekant-
skap med primärmaterial. Det förekommer 
för tillfället ett stort avstånd mellan källor 
och de studerande. I första hand används av 
både lärare och elever de digitala resurser 
som finns på nätet, vilket leder till en snäv 
användning av material då det tillgängliga 
digitala materialet är en anmärkningsvärd 
liten del av det totala källmaterialet. Bland 
annat en fokus på arkivpedagogik kunde 
fungera som ett intressant tillägg till tradi-
tionell historieundervisning. Viktigt är också 
att informationskompetensen stärks på båda 
stadierna. Användningen av nätresurser och 
digitala verktyg i undervisningen kräver stöd 
och pedagogisk tanke. Nätpedagogiken mås-
te utvecklas och det vore till fördel för bägge 
stadierna ifall detta gjorde tillsammans så att 
historieämnet följde en enhetlig linje.

Olika förslag till samarbete

Med bakgrund av detta diskuterades olika 
förslag till samarbete. Några idéer som dis-
kuterades var satsningar på gästföreläsnin-
gar och forskarbesök från universiteten samt 
auskulteringar och studiebesök för bägge 
stadier. Det ansågs väldigt viktigt att man 

Den röda tråden mellan historielärare 
och historieforskare 

Markus ahlfors
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får en bättre insikt i den vardag som lärare 
och handledare står inför. Många av varda-
gens utmaningar konstaterades vara samma, 
som t.ex. elevernas läs och skrivkunnighet, 
förmågan till kritiskt tänkande samt elever-
nas förutsättningar att själva producera text. 
Flera var också positivt inställda till att ska-
pa gemensamma databanker för källmaterial, 
olika texter samt olika uppgifter som kunde 
höra till dem. Tanken fanns också att öppna 
möjligheten för högskolekurser redan i gym-
nasierna.

Positiv respons

Responsen från symposiumet var påtagligt 
positivt och många efterlyste ett närmare sa-
marbete och återkommande möjligheter att 
träffas. Det här håller FLHS med om och tan-
ken är att liknande träffar kommer att ordnas 
också i fortsättningen. Då så att allt flera har 
möjlighet att delta i diskussionerna och kun-
na ta del av de gemensamma initiativen. 

SLS med i planerna

För tillfället har initiativet fått en fortsätt-
ning genom att Svenska Litteratursällskapet 
visat ett intresse för projektet och betonar, 
lika som tidigare nämnda parter, samarbetet 
mellan högskolorna och gymnasierna. I ok-
tober �014 kommer FLHS, tillsammans med 
SLS och Åbo Akademi att ordna ett semina-
rium där vi hoppas att de redan påbörjade 
diskussioner kan fortsätta. Därtill är tanken 
att historiens innehåll skall få utrymme för 
diskussioner. En intressant och relevant frå-
ga blir att reflerktera kring vad man idag bör 
bör undervisa om och vad man bör lämna 
bort. Om seminariet och olika samarbetsmö-
hjligheter kommer mera information under 
våren. Den röda tråden lindas ut!

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

HYOL:n kesäkurssi Helsingissä

Perinteinen kesäkuun kurssi järjestetään yhteistyössä Svenska Litteratur Sällskapetin 
kanssa. Kurssin aiheena on kirjallisuushistoria. 
 
Ajankohta: 3.-4.6.�014. 
 
Paikka: Svenska Litteratur Sällskapet, Ritarikatu 5, Helsinki. 
 
Seminaari järjestetään suomeksi ja ruotsiksi. Osallistumismaksu 50 euroa sisältää luennot 
ja iltatilaisuuden.

FLHS r.f:s sommarutbildning arrangeras i samarbete med Svenska litteratur Sällskapet i 
Finland. Seminariets tema är litteraturhistoria. 
 
Tidpunkt: 3.–4.6.�014. 
 
Plats: Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5, Helsingfors. 
 
Seminariespråket är svenska och finska. Deltagaravgift 50 euro innehåller programmet och 
middagen. 
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Kysyimme tunnetuilta suomalaisilta histo-
riantutkijoilta mikä tutkimus on jättänyt 

heihin pysyvimmän jäljen. 

1. Mikä historiantutkimus on tehnyt sinuun 
suurimman vaikutuksen ja miksi?
�. Mikä historiantutkimus teki sinuun suu-
rimman vaikutuksen vuonna �013 ja miksi?
3. Mistä aiheesta odotat uutta tutkimusta 
vuonna �014?

Markku Kuisma

1. Laudaturin loppu-
tentin kirjat: Gunnar 
Suolahden Papisto ja 
pappilat sekä Väinö Voi-
onmaan Karjalaisen hei-
mon historia ja vastaa-
vassa yleisen historian 
lopputentissä suoritta-
mani Johan Huizingan Keskiajan syksy sekä 
toinen, Italian renessanssia käsittelevä klas-
sikko - no, kirjan nimeä enkä kirjailijaa en 
nyt saa päähäni. Sen sijaan muistan edelleen 
hyvin, että nämä lopputenttien teokset saivat 
minut jotenkin ensi kertaa ja aivan uudella 
tavalla heräämään historian elinvoimaiseen 
viehätykseen

�. Jos loistava yleisesitys mahtuu tähän ka-
tegoriaan, sanoisin Tony Judtin Postwar, joka 
kertoo Euroopan vaiheista vuoden 1945 jäl-
keen. Aivan loistava, inspiroiva, ahaa-elä-
myksiä herättävä ja jännittävästi ymmärrys-
tä syventävä teos.

3. Itseäni kiinnostaa nykyään kovasti keski-
aika ja vielä sitäkin vanhempi ”muinaishisto-
ria”.

 
Hannele Klemettilä

1. Johan Huizinga: Kes-
kiajan syksy. Teos teki 
minuun suuren vaiku-
tuksen 1990-luvun puo-
livälissä, jolloin opiskelin 
kulttuurihistoriaa. Teos 
auttoi minua ymmärtä-
mään keskiajan ihmisille 

ominaisia suhtautumistapoja ritariuteen, us-
kontoon, yhteiskuntaan, kuolemaan, rakkau-
teen ja taiteeseen. Vaikutusta tehosti Huizin-
gan kirjoitustyyli, joka oli kaunokirjallisempi 
kuin se esitystapa, jota suositaan uudemmis-
sa historiantutkimuksissa. 

�. Susan P. Mattern: The Prince of Medicine: 
Galen in the Roman Empire. Matternin teos 
teki suuren vaikutuksen, koska se on ensim-
mäinen vankkaan tieteelliseen tutkimukseen 
pohjaava elämäkerta Galenoksesta, myöhäi-
santiikin merkittävimmästä lääkäristä. Teos 
avasi kiehtovia näköaloja Galenoksen nerok-
kaaseen persoonaan ja monisyiseen luontee-
seen sekä lääketieteen opiskelun ja harjoit-
tamisen käytäntöihin antiikin Kreikassa ja 
Roomassa.

3. Vuonna �014 odotan suurella mielenkiin-
nolla uusia tutkimuksia keskiajan ihmisen 
luontosuhteesta, johon olen itse perehtynyt 
viime vuosina.

Teemu Keskisarja

1. Heikki Ylikangas: 
Puukkojunkkareitten 
esiinmarssi. Ylikangas 
on aivan lyömätön ajat-
telija, kertoja ja suomen 
kielen taitaja. Rikoshis-

Mieleenpainuneita tutkimuksia

ossi kokkonen
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torian klassikossa hän selvitti suomalaisten 
itseymmärrykselle erittäin tärkeän aiheen.

�. Ville Kivimäki: Murtuneet mielet. Äärim-
mäisen harvoin vuosista 1939–1945 tulee 
mitään oikeasti uutta, mutta tässä sitä on. 
Tutkimusote kohoaa aivan toiseen sfääriin 
kuin kenraalien ”operaatiotaitoa” ylistelevä 
sotahistoria.

3. Nyt on Napuen taistelun ja Hailuodon ve-
rilöylyn 300-vuotismuiston vuosi. Vanha so-
tahistoria olisi yhtä sykähdyttävää kuin uusi, 
mutta yliopistoissa ei enää laajalti osata sen 
arkistolähteitä ja hankalia 
käsialoja.

Maria Lähteenmäki

1. 80-luvun alussa ko-
lahti Antero Heikkisen 
Kirveskansan elämää. 
Olin itse yrittänyt taa-
pertaa mikrohistoriallis-
ta polkua, mutta Antero 
näytti, kuinka sellainen 
tutkimus tehdään tari-
nan muotoon ja tieteellisen vakuuttavasti. 

Toinen kirja oli Foucault’n Tarkkailla ja 
rangaista, jonka luin 80-luvulla. Tajusin että 
Foucault oli nero ja ihmettelin, kuinka joku 
pystyy hallitsemaan niin paljon mikrotietoa 
kaikilta vuosisadoilta. Olin ylpeä siitä, että 
Foucault oli nimenomaan historioitsija. 

�. Tuoreet tutkimukset ovat usein sensaa-
tionhakuisia ja substanssi ei ole niin uutta 
kuin mainostetaan, joten en voi kehua nii-
tä. Viime vuoden kiinnostavin lukukokemus 
olivat Paasikiven päiväkirjat. Paasikivi oli sa-
malla lahjakas ja pelin taitava poliitikko sekä 
nirppanokkainen juorukello, mutta kukapa 
on täydellinen! 

3. Odotan tietysti, että Voionmaa-tutkimuk-
seni ilmestyisi, teen siihen juuri kuvatoimi-
tusta. 

Nuoremman polven tutkijoiden pitäisi olla 
vähän kekseliäämpiä, sodan sosiaalihistoria 
rantautui jo 90- luvulla Suomeenkin ja kato- 
ja nälkävuodet on koluttu.

Anu Lahtinen

1. Abiturienttina luin 
Antti Häkkisen, Vappu 
Ikosen ja Hannu Soik-
kasen toimittaman kir-
jan ”Kun halla nälän tus-
kan toi”. Sillä oli suuri 
suuntaa-antava vaiku-
tus. Kirjassa käsitellään 

1860-luvun suomalaista nälänhätää moni-
puolisesti niin makro- kuin mikrotasoltakin, 
sosiaalihistorian, kansanperinteen ja lähitie-
teiden keinoin, pohditaanpa vielä pettuleivän 
ja jäkäläleivän tosiasiallisia ravintoarvoja. 
Kirja antoi mallia siitä, mitä on monipuolinen 
menneisyydentutkimus. Se herätti myös aja-
tuksia siitä, millaisia piirteitä katastrofit tuo-
vat ihmisestä esiin. 

�. Vuoden �013 vaihteessa ilmestyi Ilana Aal-
lon väitöskirja ”Isyyden aika”. Arvostan tutki-
musta, jossa todella punnitusti ja tarkkaan 
puretaan arkisia käsityksiämme esimerkiksi 
perheestä tai vaikka siitä, että entisajan isät 
olisivat kaikki tunnekylmiä ja etäisiä.

3. Nuorisossa on suurin lupaus, ja vuonna 
�014 on luvassa monia hienoja väitöskirjoja, 
jotka osallistuvat kansainväliseen keskuste-
luun. Omiin vuoden �014 kohokohtiini kuu-
luvat varmasti esimerkiksi Maija Ojalan (TaY) 
väitös käsityöläisleskien elämästä myöhäis-
keskiajan Itämeren piirin kaupungeissa; Alex 
Snellmanin väitös siitä, miten Suomen aateli 
muuttui 1800-luvulta 1900-luvulle; sekä Tii-
na Männistö-Funkin väitös arjen teknologias-
ta eli pyöräilystä, gramofonista ja valokuva-
uksesta modernisoituvassa Suomessa.

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana Porkkalan lukiossa 
Kirkkonummella.



Kevätpäivät Tampereella �6.–�7.4.�014 

Rahat ei riitä - suomalaisen hyvinvointivaltion loppu?

Lauantai �6.4. Sampolan auditorio, Sammonkatu �
9.00 Aamukahvi ja oppimateriaalinäyttely

10.00 Kevätpäivien avaus ja Tampereen tulevaisuuden näkymiä
 Jari Pönni, HYOL ry:n varapuheenjohtaja
 Kristiina Järvelä, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja, Tampere

10.15 Niukan talouden sosiaaliturva
 Osmo Soininvaara, kansanedustaja, Vihreät

11.15 Asiantuntijaverkosto.fi-sivuston esittely
 Auri Kohola, virtuaalicoach, Taloudellinen tiedotustoimisto

11.�5 Suomalaisen hyvinvointivaltion näkymät
 Sari Lounasmeri, Pörssisäätiön toimitusjohtaja

1�.00 Lounas ja oppimateriaalinäyttely

13.00 Suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus
 Björn Wahlroos, Nordean, UPM:n ja Sammon hallituksen puheenjohtaja

14.00 Kahvit

14.30 HeiJoe! GPS-tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia historian opetukseen
 Kimmo Kotro, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Joensuun Normaalikoulu

15.30 Tietoisku YES-toiminnasta
 Sanna Lehtonen, Valtakunnallisen YES ry:n toiminnanjohtaja

15.40 Tilastojen kertomaa hyvinvointivaltiosta
 Juha Rahkonen, Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö

18.30 Tampereen kaupungin vastaanotto Raatihuoneella, Keskustori 10
 Leena Kostiainen, Tampereen lasten ja nuorten palveluiden apulaispormestari

19.30 Illanvietto Komediateatterissa, Lapintie 3A
 illallinen, ohjelmaa ja musiikkia sekä vuoden historianopettajan julkistaminen

Sunnuntai �7.4.
Valitse toinen seuraavista vierailukohteista, molemmat kohteet sisältävät lounaan
 1. Visavuori (Emil Vikströmin museo ja Kari Paviljonki)
 lähtö Keskustorin Vanhan kirkon edestä bussilla klo 9.30

 2. Särkänniemi (Särkänniemen Koiramäen ja Delfinaarion hyödyntäminen opetukses- 
 sa), tapaaminen elämyspuiston pääportilla klo 10.00

13.00 HYOL:n kevätliittokokous ja kahvit Kalevan lukiolla, Salhojankatu 33

Ilmoittautuminen ja lisätietoja www.hyol.fi
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Monipuolista tietoa 
tärkeästä aiheesta
PANU PULMA (TOiM.) SUOMEN 
rOMANiEN HiSTOriA. SKS  
2012. 485 S.

 
Jo opetussuunnitelman perusteisiin 
kuuluvat ihmisoikeudet, tasa-arvo 
ja monikulttuurisuuden hyväksymi-
nen. Sekä peruskoulussa että luki-
ossa historian opetus on kuitenkin 
pitkälti painottunut länsimaiseen 
näkökulmaan. Lukion Kulttuurit 
kohtaavat  -kurssillakin tarkastel-
laan vain Euroopan ulkopuolisia 
alueita. Mutta entä omat vähem-
mistömme? Kulttuurien kohtaami-
nen Suomen sisällä?

Esimerkiksi romanien historiaa 
ei mainita yleensä missään oppi-
kirjoissa, ja opettajankin on vaikea 
tuoda aihetta eteen, jos materiaalia 
on vain heikosti saatavilla. Vuonna 
2012 tilanne parani kuitenkin mer-
kittävästi, kun SKS julkaisi komean 
kokoomateoksen ”Suomen roma-
nien historia”. Kirjasuunnitelma 
syntyi vuonna 2006, kun roma-
niasiain neuvottelukunta täytti 50 
vuotta. Kirjan julkaisuvuonna on 
kulunut tasan 500 vuotta siitä, kun 
ensimmäiset maininnat romaneista 
on tehty ruotsi(-Suomen) alueella:  
Tukholmaan saapui vuonna 1512 
”tattarijoukko”, jota johti ”Vähän 
Egyptin herttua” Antonius Gagino.  

Kirja koostuu 15 eri kirjoittajan 
artikkeleista. Ainakin historian opet-
tajan näkökulmasta kirjan rungon 
muodostavat Tuula rekolan, Panu 
Pulman ja Miika Tervosen artikke-
lit romanien vaiheista Suomessa 
1500-luvulta 2000-luvulle. Näitä 
täydentävät romanien järjestäyty-
miseen liittyvät artikkelit, jotka kä-
sittelevät mm. Mustalaislähetystä 
ja sen muutosta romano Missioksi 
sekä Mustalaislähetystä ankaras-
ti arvostellutta Suomen Musta-
laisyhdistystä. Suomen romanien 
suurta muuttoa ruotsiin 1960- ja 

1970-luvulla ja oloja siellä valottaa 
aiheesta jo aikanaan uutisoinut toi-
mittaja Gunni Nordström – pääosa 
kirjoittajista tulee akateemisesta 
maailmasta, mutta moniäänisyyttä 
teokseen tuovat myös muutamat 
akateemisen maailman ulkopuolel-
ta tulevat tekijät.

 ”Perushistorian” lisäksi teok-
sesta löytyy mm. risto Blomsterin 
laajahko artikkeli romanimusiikista 
sekä Kimmo Granqvistin yhteen-
veto romanikielen historiasta Suo-
messa. Erittäin mielenkiintoinen on 
Anna Maria Viljasen artikkeli roma-
nikulttuurin muuttuvista muodoista 
ja pysyvistä rakenteista. Vähem-
mistön kulttuuri ei ole muuttumatto-
maksi luutunut sen enempää kuin 
valtaväestön kulttuurikaan vaan 
esimerkiksi musta samettihame, 
joka nykyisin näyttää olevan kaik-
kien romaninaisten asuste, ei itse 
asiassa ole kuin nelisenkymmen-
tä vuotta vanha perinne. Samoin 
romanikulttuurissa ja tavoissa eri 
puolilla Eurooppaa on huomattavia 
eroja.

romanikulttuuri on pitkään ollut 
tuntematonta. Yhtäältä sitä on val-
taväestön parissa pidetty vähem-
piarvoisena ja toisaalta romanit itse 
ovat suojelleet sitä ja itseään: roma-
nikieli on toiminut eräänlaisena ”sa-
lakielenä” eikä romanitapoja ole ol-
lut tapana opettaa tai selittää muille. 

Näin kyselijöitä on voitu jopa johtaa 
harhaan antamalla heille paikkan-
sapitämättömiä tietoja. Toisinaan 
valtaväestön stereotypiat ovat jopa 
täysin vastakkaisia Suomen roma-
nien kulttuurille. Esimerkiksi käsitys 
romaneista likaisina tai siveettömi-
nä tuntuu hyvin kummallisilta, kun 
perehtyy heidän hyvin tarkkoihin 
ja ankariinkin käsityksiinsä puhtau-
desta ja säädyllisyydestä. Samoin 
romanit tanssivat Suomessa varsin 
vähän ja silloinkin hyvin varoen ja 
säädyllisesti.  Sukupuolten väli-
siä suhteita ja kanssakäymistä on 
määritelty tarkasti samoin kuin eri 
ikäryhmien välistä kanssakäymistä. 
Yksi keskeisistä käsitteistä onkin 
”häpeäminen”: käytösmalli, joka täy-
tyy tuntea.

Kirja valottaa myös Suomen ro-
manipolitiikkaa suhteessa kansain-
väliseen kehitykseen. Nykyisellään 
politiikka näyttää melko onnistu-
neelta ja edistyneeltä, mutta näin 
ei suinkaan aina ole ollut: vielä 
1960-luvulla tilannetta voi pitää hy-
vin takapajuisena. Merkittäviä virs-
tanpylväitä löytyy niinkin myöhään 
kuin 1990-luvulta, jolloin perustus-
lakiin kirjattiin romanien ja muiden 
ryhmien oikeus kehittää ja ylläpitää 
kieltään ja kulttuuriaan.

inkeri Sutela
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Marskin epäsuosio 
kuihdutti Kannaksen 
kenraalin uran

PÄiVi TAPOLA JA MiKKO KAr-
JALAiNEN: MANNErHEiMiN 
HAASTAJA, KENrAALi HArALD 
ÖHQUiST, OTAVA 2013, 378 S.

Erilaiset korkeimpien upseerien 
elämäkerrat ovat merkittävä osa 
viime sotiamme käsittelevää kirjalli-
suutta ja tutkimusta.  Oman elämä-
kertansa ovat saaneet esimerkiksi 
Airo, Talvela, raappana ja Pajari. 
ilmestyipä äskettäin jopa kaksi Ala-
dar Paasosen elämäkertaa. Man-
nerheimista julkaistuista kirjoista 
ahkerakaan lukija tuskin onnistuu 
olemaan täysin perillä. Siksi on 
täysin luonnollista, että Kannaksen 
puolustuksen spesialisti kenraali-
luutnantti Öhquist saa oman elä-
mäkertansa. 

Kirjan luettuani tuli ensiksi mie-
leen se, kuinka joku aika sitten Suo-
men Kuvalehdessä todettiin tylysti, 
että merkittävä osa tietokirjallisuu-
desta on ”sekundaa jo syntyessä-
än”. Kriittinen asenteeni syntyi siitä, 
että suuri osa kirjasta oli pelkkää 
kenraalin muistikalenterin siteeraa-
mista. ilmeisesti tekijät panostavat 
henkilön kuvaamiseen, eivät hänen 
tekojensa ja ajatustensa erittelyyn. 
En ole valmis kuittaamaan Öhquis-
tin elämäkertaa sekundaksi, mutta 
vahvimpiin lukemiini kenraalielä-
mäkertoihin se ei kuulu.

ruotsinkieliseen sivistyneistö-
perheeseen vuonna 1891 synty-
neestä Haraldista piti tulla lakimies, 
mutta jääkäriliike vei nuoren juristin 
mukanaan. Harald menestyi soti-
lasuralla hyvin, ja sisällissodassa 
hän jo komensi pataljoonaa Viipu-
rin rintamalla. 

Everstin ruusukkeet tulivat 1920-
luvulla, kenraalimajurin ja kenraali-
luutnantin arvot 1930-luvulla. Sa-
malla vuosikymmenellä Öhquist 
sai Suomen puolustuksen todelli-

sen avainpaikan, kun hänestä tuli 
armeijakunnan komentaja. Sotien 
edellä Öhquist profiloitui maanpuo-
lustuksen avainalueen Kannaksen 
puolustuksen ehdottomaksi aukto-
riteetiksi. Viipurin linnan vanhojen 
linnanisäntien tapaan hänkin valvoi 
jykevästä linnasta uhatuksi koetun 
itärajan turvallisuutta. 

Öhquistissa oli niin paljon ju-
ristia, että esimerkiksi 1930-luvun 
alun laittomuudet häneltä ankaran 
tuomion. Tällä ei saatu silloises-
sa armeijassa ystäviä. Kielikiista 
raateli myös armeijan upseeriston 
rivejä sotien edellä. ruotsinkie-
lisyydestään huolimatta Öhquist 
noudatti maltillista linjaa sortumatta 
ääriasenteisiin. Tornionjokilaaksos-
ta kotoisin olevan suvun jäsenenä 
suomi oli kuitenkin hänelle tuttu 
kieli.

Talvisodan alkaminen antoi Kan-
naksen tuntijalle tilaisuuden osoit-
taa taitojaan. Heti aluksi odotettu 
Kannaksen joukkojen komentajuus 
meni sivu suun, ja hänelle uskottiin 
läntistä Kannasta puolustavan ar-
meijakunnan johtaminen. 

Sodan alusta lähtien Öhquist ja 
hänen esimiehensä Hugo Öster-
man saivat niskoilleen Mannerhei-
min tyytymättömyyden. Marsalkka 
katsoi, että suojajoukot vetäytyivät 
Kannaksella liian nopeasti teke-
mättä tiukkaa vastarintaa. Jouluna 

1939 Öhquistin armeijakunta lo-
pulta yritti hyökätä, mutta tämä ns. 
hölmön tölväys epäonnistui surke-
asti ja tuotti satojen miesten tappiot. 
Epäonnistuminen loi synkän varjon 
komentaneen kenraalin ylle.

Helmikuussa murtui Summan 
Lähteen lohko Öhquistin armei-
jakunnan alueella, mikä lisäsi ko-
mentavan kenraalin syntitaakkaa. 
Samoin jatkuvat kiistat vetäytymi-
sestä ns. väliasemasta kiristivät 
Öhquistin ja Mikkelin välejä. Tal-
visodan jälkeen kenraali menetti 
armeijakuntansa, ja hänestä tuli 
aluksi koulutuksen tarkastaja ja 
sitten Suomen edustaja Hitlerin 
päämajassa. Tässäkin tehtävässä 
Öhquist Mannerheimin mielestä 
epäonnistui, koska hänen ei onnis-
tunut hankkia saksalaisilta tärkeitä 
tietoja. 

Suomeen palattuaan kenraali 
sai Kannaksen joukkojen komen-
tajuuden asemasodan rauhallisiksi 
vuosiksi. Tilanteen kiristyttyä hän 
menetti tehtävänsä, ja hänet siir-
rettiin jälleen kotirintamalle tarkas-
tajan tehtäviin. Näissä tehtävissä 
hän toimi eläkeikäänsä asti. Oli 
selvää, että rintamakomennusten 
menettäminen oli tuskallista kun-
nianhimoiselle sotilaalle. Sotilaallis-
ten tehtävien ohella Öhquist toimi 
korkeimman oikeuden sotilasjäse-
nenä ja eläkevuosinaan Helsingin 
väestönsuojelun päällikkönä. Öh-
quist aloitti sota-ajan kenraaliluut-
nanttina ja oli sodan jälkeen edel-
leen samassa arvossa. Häntä voi 
pitää yhtenä Suomen korkeimman 
sodanjohdon suurimmista epäon-
nistujista. Oliko syy tähän hänessä 
itsessään vai oikukkaan Manner-
heimin epäsuosiossa, on mahdo-
tonta tietää.

Otavan mainosmiesten kirjal-
le keksimä nimi ainakin on täysin 
epäonnistunut. Öhquist ei ollut iki-
nä Mannerheimin haastaja.

Vilho Kulju
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Kurilla ja 
rangaistuksilla
ArVO MYLLYMÄKi: KUriLEiri. 
SOTAVANKiLEiri 24 JA MUUT 
NEUVOSTOVANKiEN EriTYiS-
LEiriT JATKOSODAN AiKANA. 
MiNErVA 2013. 283 S. 

Suomalaiset ottivat jatkosodan 
vuosina kaikkiaan yli 60 000 so-
tavankia. Vankien kohtelu vaihteli 
kohtalaisesta todella ala-arvoiseen. 
Vankileirejä oli erilaisia: erimerkiksi 
kaikkein hankalimmat vangit, polit-
rukit ja karkaajat, laitettiin ns. kuri-
leireille.

Suomen vankileirikuolleisuus 
oli neuvostosotavankien osalta jär-
kyttävän suuri. Alkuvuodesta 1942 
kuoli yli 18 000 vankia vankien ko-
konaismäärän ollessa 67 000. Mo-
nien hengissä säilyneiden vankien 
kohtalo oli heidän Neuvostoliittoon 
palatessaan yhtä julma. Sotavan-
keihin suhtauduttiin maanpetturei-
na. Vasta Jeltsinin aikana tapah-
tui jonkinlainen kunnianpalautus. 
Tämä ei tietenkään oikeuttanut 
Suomelta Geneven sopimuksen 
vastaista toimintaa.

Naarajärveltä vanhaan Vaasaan 
siirretyn Sotavankileiri 24:n komen-
tajaksi määrättiin terveydellisistä 
syistä rintamapalveluksesta vapau-
tettu jääkärikapteeni Kustaa Kujala. 
Kujala johti leiriä kurilla ja rangais-
tuksilla. Sotavankeja ammuttiin 
mm. karkaamisyrityksistä, joiksi 
saatettiin tulkita mikä tahansa nis-
kurointi. Myös raipparangaistukset 
olivat käytössä monista eri syistä.

 Vastapainoksi Kujala yritti saada 
johtamalleen leirille suurempia ruo-
ka-annoksia ja parempia varustei-
ta, sillä teetettiinhän sotavangeilla 
raskaita töitä. Sodan jälkeen Kujala 
joutui kantamaan vastuuta myös 
alaistensa teoista ja sai vankilatuo-
mion. Taas voi kysyä, tuomittiinko 
voittajien puolelta sotavankileirien 
henkilökuntaa. Voittajat sanelevat 

ehdot, joilla häviäjiä rangaistaan. 
Kujalan toiminta ei kuitenkaan ol-
lut kunniaksi jääkäreille tai koko 
liikkeelle, oli syynä mikä tahansa. 
Kirjan tekijä tulkitsee Kujalan toi-
minnan taustalle terveydellisten on-
gelmien lisäksi pojan kaatumisen. 

Myllymäellä on tunteellinen lä-
hestymistapa aiheeseen. Hänen 
isäkseen paljastuu yksi Vaasan lei-
rin venäläisistä sotavangeista. Mik-
si sitten sotavankileirillä oli vankien 
kohtelu raakaa ja epäinhimillistä? 
Sotavankien tarpeita ei varmas-
tikaan nähty tärkeinä tilanteessa, 
jossa koko maa kärsi elintarvike-
pulasta. Toisaalta voi kysyä, onko 
missään muualla kuin sotavankeja 
ottaneen maan propagandassa 
sotavankeja kohdeltu hyvin. Leiri-
en henkilökunta oli rintamapalve-
lukseen kelpaamatonta joukkoa. 
Syinä olivat fyysisten sairauksien 
lisäksi mielenterveysongelmat ja 
alkoholismi. 

Kustaa Kujala vetäytyi sodan 
jälkeen tarkoituksella syrjään. 
Haastatteluissa hänen osaltaan 
on sivuutettu palvelu vankileirin 
komentajana. Muutkaan Kujalan 
johtamalla vankileirillä palvelleet 
sotilaat eivät juuri mainitse matrik-
kelitiedoissaan tätä palvelua. Onko 
syynä itse palvelu vai sodanjäl-
keinen asennemuutos suhteessa 

itänaapuriin?
Myllymäen kirja on osaltaan 

tärkeä kuvaus maamme sotahis-
torian pimeistä puolista. Esitystapa 
on hyppelehtivää ja välillä hieman 
sekavahkoa. Myllymäki kuvaa toisi-
naan seurauksia ennen syitä, joten 
välillä on hieman epäselvää, missä 
välissä mitäkin tapahtui.

Pasi Pulju
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Kovaa peliä 
kaivauksilla
NEMO rOSSi: MAFiAN LiNNUT. 
ArKEOMYSTEEri OSA 2, MYL-
LYLAHTi OY 2013, 344 S.

Muutamia vuosia sitten nuoriso-
dekkarien areenalle astui arvoituk-
sellinen Nemo rossi arkeomystee-
rillään rooman sudet. Nimimerkin 
takaa paljastuivat antiikin susikultti-
en tutkija ja historian opettaja Mika 
rissanen Kouvolasta sekä latinan 
opettaja Juha Tahvanainen Varkau-
desta, vuoden 2005 Tieto-Finlandia-
voittajat. Tieteellisen tutkimuksen ja 
opetustyön ohessa kirjoittajat ovat 
sormiverryttelyinään sommitelleet 
nyt siis jo toisen salapoliisiromaa-
nin, jonka tapahtumapaikkana on 
ikuinen kaupunki, rooma. 

Kirjan sankarikolmikkona ri-
koksia ratkovat suomalaisen roo-
massa asuvan arkeologin lapset, 
15-vuotiaat kaksoset Kaius ja Silva, 
sekä heidän vuotta vanhempi kave-
rinsa Leo. Neropattimainen Kaius 
on perinyt isältään antiikin rooman 
harrastuksen, jossa hän on jo hy-
vinkin pitkällä. Silva puolestaan on 
temperamenttinen hakkerivelho, 
joka murtautuu hetkessä tietoverk-
koihin ja nappaa tärkeitä vihjeitä 
roistojen liikkeistä. Leo on pitkän-
huiskea urheilumies, jolta sujuu 
niin parkour-temput, katakombeis-
sa suunnistaminen kuin mafioson 
näytteleminen. realismia kirjaan 
tuo se, että edellisessä kirjassa 
henkilöt olivat vuotta nuorempia 
(toisin kuin yleensä nuorisoromaa-
neissa, missä päähenkilöt ovat iäti 
samanikäisiä). Muutenkin kaikki 
tapahtumapaikat, historialliset ja 
tieteelliset tosiasiat, on pyritty ku-
vaamaan totuudenmukaisesti. 

Mafian linnuissa käsitellään 
väärennettyjen antiikkiesineitten 
kauppaa. Joukko suomalaisia 
lukiolaisia on leirikoulussa roo-
massa ja tutustuu arkeologiseen 

kaivaukseen, jolta löytyy antiikin 
aikainen lintutaulu. Kaivausten 
johtaja, kuivakka tiedemies Henrik 
Puustinen, kaksosten isä, jää pohti-
maan löydön aitoutta – kunnes hän 
eräänä aamuna katoaa. Leirikoulun 
johtaja on Puustisen vanha opiske-
lukaveri, historian opettaja Ovas-
kainen, joka hallitsee yhtä hyvin 
huulenheiton, latinan taivutukset 
kuin raskaat diesel-ajoneuvot. Vas-
tapuolena hääräävät kovapintaiset 
kunnian miehet sekä muut hämärä-
veikot. Lintumysteeriin liittyy myös 
räjähdys Afganistanin suurlähetys-
tön tontilla sekä italiassa vierailulla 
oleva eteläamerikkalaisen valtion 
presidentti.    

Juonen rakentelu käy tekijöiltä 
varsin näppärästi, teksti on mu-
kaansatempaavaa ja helposti luet-
tavaa nuorison kieltä. Mukaan on 
ripoteltu täkyinä kiinnostavia tie-
donmurusia niin antiikin historias-
ta, paavien roomasta, Mussolinin 
propagandasta kuin nyky-italian 
poliisin tai mafian toimintatavoista 
ja roomalaisista jalkapalloseurois-
ta. Tämä on mainio keino popula-
risoida historiaa sekä italialaista ja 
roomalaista kulttuuria nettisuku-
polvelle. Nemo rossi on mukana 
myös Facebookissa, ja Silva kir-
joittaa blogia. Nuori lukija voi löytää 

kirjasta useammankin sorttisia sa-
maistumisen kohteita. Parhaimmil-
laan kirja voi kannustaa ja innostaa 
historian, latinan ja muiden kielten 
opiskeluun.

Mielenkiinnolla odotamme sar-
jan kolmatta osaa, joka tiettävästi 
sijoittuu Kreikkaan. Jostakin syystä 
rooma-aiheisia dekkareita ahmi-
essani mieleeni on tullut äskettäin 
edesmennyt historian oppikirjoja 
samoin kuin romaaneja aikoinaan 
tehtaillut Tuure Vierros, jonka tyy-
lilaji oli toki toisenlainen. Mitenkä-
hän Nemo rossilta luonnistaisi 
varsinaisen historiallisen romaanin 
luominen, siis vaikkapa antiikin ai-
kaan sijoittuva tarina? Tietopohjaa 
epäilemättä löytyisi ja Arkeomys-
teeri-sarjan vetämänä varmasti lu-
kijakuntaakin. 

Juha Forsberg



Laadukas esitys 
saamelaisista
VELi-PEKKA LEHTOLA:  
SAAMELAiSET SUOMALAiSET. 
KOHTAAMiSiA 1896–1953.  
SKS 2012. 517 S.

Lukion historiassa on omistettu 
kokonainen kurssi kulttuurien koh-
taamiselle ja sen aikana ruoditaan 
armottomasti esimerkiksi intiaanien 
ja länsimaalaisten ja aboriginaalien 
ja länsimaalaisten ongelmallista 
yhteiseloa. Samaan aikaan omasta 
alkuperäiskansastamme saamelai-
sista – Euroopan ainoasta virallises-
ta alkuperäiskansasta – ei yleensä 
mainita halaistua sanaa. Tilanne ei 
ole peruskoulun puolella juurikaan 
parempi. Syventymiskohteena op-
pikirjoissa on yleensä Yhdysvallat, 
ja harvassa historian oppikirjassa 
edes mainitaan Suomen saamelai-
sia tai romaneja.

Mistä valistunut historian opet-
taja voisi siis lähteä liikkeelle to-
teuttaakseen opetussuunnitelmaan 
henkeä suvaitsevuudesta, vähem-
mistöjen oikeuksien tuntemuksesta 
ja oman maan historian ja kulttuurin 
ymmärtämisestä laajemminkin kuin 
valtakulttuurin kautta? Veli-Pekka 
Lehtolan kirja Saamelaiset suoma-
laiset on erinomainen lähtökohta 
Suomen saamelaiskulttuuriin ja 

-historiaan tutustumiseen.
Saamelaiset suomalaiset -teok-

sen aikarajaus 1896–1953 voi tun-
tua kokonaisuuden kannalta sup-
pealta, mutta se on hyvin perusteltu 
kokonaisuuden ymmärtämiseksi. 
Kirjan alkupuolen kuvaukset eri 
saamelaisalueiden elinehdoista 
ja -keinoista antavat kyllä mahdol-
lisuuden ymmärtää saamelaisten 
roolia jo useampia satoja vuosia ai-
kaisemmin, vaikka esimerkiksi kris-
tinuskon tulo ja lestadiolaisuuden 
vaikutus, poronhoidon alkaminen 
ja saamelaisten varhainen vero-
tus jäävät varsinaisen tarkastelun 
ulkopuolelle. Näitä aiheita on kä-

sitelty aiemmassa tutkimuksessa 
kuitenkin jo runsaasti. Sen sijaan 
1900-luvun alkupuolen suuri muu-
tos, kun Suomen Lapista tehtiin vä-
hitellen kiinteä osa Suomen valtiota, 
on jäänyt aiemmin valottamatta.

1800-luvun lopulla Lappia ei ollut 
vielä kunnolla kartoitettu, eikä sinne 
ollut juurikaan rakennettu teitä, kolt-
tasaamelaiset eivät olleet vielä kos-
kaan kuuluneet Suomeen, Lapin 
sota ei ollut tuhonnut suuria alueita 
eikä saamelaisten itseymmärrys 
ollut vielä kokenut suurta muutos-
ta sodan aikaisen evakkomatkan 
yhteydessä. Tämä kaikki muuttui 
1900-luvun puoliväliin mennessä. 
Aiemmin pohjoiseen Jäämerelle ja 
Norjaan suuntautuneen liikenteen 
sijalle tuli yhä enemmän yhteyksiä 
etelään, Suomeen. Tiet toivat mu-
kanaan kasvavan määrän suoma-
laisia, mikä mullisti Lapin väestö-
pohjan ja myös elinkeinot. Suomen 
valtio kumosi 1920-luvun puoliväliin 
mennessä periaatteessa kaikki saa-
melaisten oikeudet maihinsa ja ve-
siinsä, mikä aiheutti ristiriitoja niistä 
tietämättömien uudisasukkaiden ja 
saamelaisten välille. rotuoppien 
kukoistuskausi tuli ja meni, mutta 
saamelaisten ”katoava kansa ja 
kieli” ei kadonnutkaan.

Myös saamelaisten henkinen 
kulttuuri joutui ulkopuolisen paineen 
alle. Saamelaisten keskuudessa 

oli jo satoja vuosia ollut hyötyä 
monikielisyydestä ja erilaisten kult-
tuurivaikutteiden omaksumisesta. 
Nyt ulkopuoliset alkoivat kuitenkin 
arvioida, mikä on ”aitoa” saame-
laista ja mikä ei. Osa vaikuttajista 
vaati esimerkiksi saamenkielisen 
opetuksen kehittämistä, osa taas 
piti itsestään selvänä, että vähem-
mistön oli toimittava enemmistön 
ehdoilla ja esimerkiksi käytävä 
koulu kokonaan suomeksi. Tämä 
samaan aikaan, kun venäjän kielen 
opetuksen vähäinen lisäys Suomen 
oppikouluissa oli aiheuttanut pyhää 
vihaa ja suuttumusta Venäjän ”sor-
tovaltaa” kohtaan.

Veli-Pekka Lehtola on saame-
laisen kulttuurin professori Oulun 
yliopiston Giellagas-instituutissa ja 
hänellä on saamelaisia sukujuuria. 
Vaikka suomalaista saamelais-
politiikkaa voidaan objektiivisesti 
katsoen tutkia myös kolonialismin 
näkökulmasta etenkin kolttasaa-
melaisten ja Petsamon osalta, Leh-
tola kirjoittaa välttäen stereotypioita 

”sortajista” ja ”sorretuista”. Saame-
laiset eivät ole pelkkiä objekteja, 
vaan he toimivat itse, heillä on 
omat tavoitteensa ja erilaiset strate-
giansa suhtautua Suomeen ja suo-
malaisiin. Sekä valtakulttuurin että 
vähemmistön edustajat ovat hyvin 
erilaisia: sekä ”hyviä” että ”pahoja” 
ihmisiä kuten me kaikki.

Teoksen aikarajauksen ulkopuo-
lelle toisesta päästä jää saame-
laisuuden uusi nousu 1900-luvun 
loppupuolella. Muuta ei voi kuin 
toivoa, että siitäkin saataisiin mark-
kinoille ennen pitkää historiallisesti 
yhtä ansiokas yleisesitys kuin tämä 
Lehtolan teos. Lehtola itse sanoo 
kuitenkin jättävänsä sen toisille 
tutkijoille.

Kirjassa on myös upea kuvitus. 
Kirjaa voi suositella jokaiselle his-
torian opettajalle ja Suomen kan-
salaiselle.

inkeri Sutela
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Arkihistorian 
pikkutarkka kuvaaja

riTVA YLÖNEN: TErVAKSiNEN 
TOTEEMi. KALLE PÄÄTALON 
iiJOKi-SArJAN VASTAANOTTO 
JA VAiKUTUS. 
TAMPErE UNiVErSiTY PrESS 
2013. 467 S.

ritva Ylösen Tervaksinen toteemi 
on ensimmäinen Kalle Päätalon 
(1919 – 2000) tuotannosta tehty 
väitöskirja. Pienempiä tutkimuksia 
ja tutkielmia on hänen tuotannos-
taan tehty useita. Päätalo oli kaik-
kia käsityksiä ja todennäköisyyksiä 
uhmaten 1970 – 1990-lukujen suo-
situimpia kirjailijoitamme. Vuosit-
tainen Päätalon kirja oli monelle 
sodan tai ns. suuren muuton ko-
keneen ikäpolven edustajalle lähes 
ainoa luettu kaunokirjallinen teos 
vuoden aikana. 

Päätaloa voidaan pitää kauno-
kirjailijana, vaikka moni luki hänen 
kirjojaan elämäkertana. Toisaalta 
omaelämäkerran luotettavuus on 
vähintäänkin kyseenalaista. Luki-
jat arvostivat Päätalon ainakin nä-
ennäistä rehellisyyttä. Hän kuvasi 
myös epäonnistumisiaan ja luon-
teen heikkouksiaan eikä pelkästään 
onnistumisiaan. Entisen pohjoisen 
tukkijätkän rehellisyys lukijoitaan 
kohtaan vaati sitä. Suuri osa luki-
joista oli lähtöisin samankaltaisista 
olosuhteista, joten kokemukset oli-
vat paljolti yhteisiä. Tämän voi pää-
tellä myös lukijakirjeiden suuresta 
määrästä.

Sotakokemukset yhdistivät. 
Harva oli suuri sotasankari, mutta 
täytti tehtävänsä enemmän tai vä-
hemmän tunnollisesti. Päätalo ku-
vaa kirjoissaan myös kotirintaman 
tuntoja paremmin kuin monet muut 
sotakirjailijat. Hän haavoittui pa-
hasti jatkosodan alkuvaiheessa ja 
vietti paljon aikaa toipilaana muual-
la kuin rintamalla. 

Sodanjälkeinen maassamuut-
to oli myös kokemus, joka yhdisti. 
Lisäksi Kalle Päätalo itse raivasi 
tiensä menestykseen aloittaen lä-
hes tyhjin käsin ja monien vastuk-
sien kautta. Lukijoilla oli lopputulos 
selvillä ja iijoki-sarjan kautta heille 
selvisi, miten kovien kokemusten 
kautta tie menestykseen aukesi. 
Lahjaksi Kalle Päätalo ei saanut 
mitään. Tämä osoitti menestyksen 
olevan kovassa työnteossa. 

Päätalon teokset voidaan näh-
dä myös vastapainona poliittissä-
vyiselle tendenssikirjallisuudelle 
osana perinteisten arvojen paluuna. 
Pääkaupungin kulttuuri-intellektuel-
lit eivät määränneet, mitä muualla 
Suomessa luettiin. Päätaloa on 
arvosteltu poliittisen näkemyksen 
puutteesta, varsinkin 1970-luvulla, 
jolloin kulttuuriväki oli vahvasti kal-
lellaan äärivasemmalle. Sotia edel-
tävän ajan äänestysprosentit ku-
vaavat, ettei politiikka ja poliittinen 
kahtiajakautuneisuus porvareihin 
ja työläisiin ollut ainakaan Pohjois-
Suomessa kovinkaan yleinen ris-
tiriitoja aiheuttanut tekijä. ihmisillä 
meni aika perheen elättämiseen, 
joten aikaa politikoimiseen ei tah-
tonut jäädä. 

Nyttemmin Päätalon iijoki-sar-
jaa voidaan lukea liiankin tarkkana 
arkihistorian kuvauksena kattaen 
ajan aina 1920- ja 1930-lukujen 

vähävaraisesta maatalousyhteisös-
tä sodan vuosien kautta 1950- ja 
1960-lukujen aineelliseen ja koulu-
tukselliseen nousuun. Lestadiolai-
nen uskonnollisuus oli luonnollinen 
osa normaalia elämää sotien väli-
sen ajan Koillismaalla. Seuroissa 
käytiin paljon myös tapaamassa 
muita ihmisiä, koska julkisia tilai-
suuksia oli melko vähän. 

Arvostelijoiden asenne Pääta-
loa kohtaan alkoi muuttua, kun suo-
sio säilyi vuosikymmenestä toiseen 
painosten ollessa parhaimmillaan 
yli 100 000. Päätalon harrastama 
pikkutarkka kuvaus (kirjat paisui-
vat monisatasivuisiksi) ja saman 
kokeneen ikäpolven luonnollinen 
poistuma ovat saaneet aikaan sen, 
että Päätalon kirjat ovat nykyään 
antikvariaattien ongelmajätettä. Tä-
män koko kehityskaaren on ritva 
Ylönen tarkkaan kuvannut.

Pasi Pulju



SÄHKÖISET HISTORIAN JA 
YHTEISKUNTAOPIN KIRJAT LUKIOON!

e-Opin laadukkaat oppikirjat sisältävät 
monipuolisesti erilaisia tehtäviä, jotka 
mahdollistavat tutkivan elinikäisen 
oppimisen ja kannustavat oppilasta 
itsenäiseen tiedonhankintaan. 

Kirjat on tehty Jyväskylän yliopiston 
Peda.net-alustaan, joka mahdollistaa

Vapaan muokkauksen
Elinikäisen lisenssin oppilaalle
Yhteisöllisen tiedontuottamisen

Tutustu kirjoihin osoitteessa: 
ePookki 1 – Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

ePookki 2 – Eurooppalainen ihminen
ePookki 7–8 – Yläkoulun historia

Opas antiikin Roomaan: Kattava 
perusteos antiikin ajan historiasta, 
soveltuu myös matkaoppaaksi 
Roomaan matkustaville.

Ilmestyy huhtikuussa 2014.


