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Tonttuväitöskirja, tarkastetaan Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kokouksessa 1.12.2016. Työ 
tutkii Suomen koululaitoksen uudistustarvetta ja tuo siihen uuden näkökulman.  
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Mitä koulu on?  
 

Sivistyssanakirja antaa termille ”koulu” useita merkityksiä ja 

konnotaatioita: 

1.  (alempi) opetus-, oppilaitos. esim. Maamme koulut. Yksityinen, valtion 

koulu. Koulun opettajat, oppilaat. Koulun oppimäärä. Esi-, perus-, 

ammatti-, korkeakoulu. Musiikkikoulu. Pyrkiä, päästä kouluun.  

2. eräissä yhdyssanoissa kurssimuotoisesta opetuksesta. esim. Pyhä-, 

rippikoulu. Uimakoulu.  

3. koulurakennus, -talo, -huoneisto. esim. Koulu on torin laidassa. Koulun 

piha. Viipalekoulu. Kokous koululla.  

4. kouluopetus, -opiskelu, -työ 

5. koulunkäynti. esim. Koulu alkaa, päättyy. Lauantaisin ei ole koulua. Olla 

poissa koulusta. Käydä koulua olla oppilaana koulussa. Käydä koulu läpi, 

loppuun. Koulua, kouluja käynyt oppinut, sivistynyt. Jättää koulunsa 

kesken. Pitää koulua opettaa koulussa 

6. harjoittaa yksityistä koulutoimintaa. Kuvaannollinen esim. Sotaväki, 

miesten koulu. Kokemuksen kova koulu. Elämän koulu myös »« . 

Harjoittelupaikka oli hyvä koulu tulevaa varten.  

7. koululaitos, -järjestelmä. esim. Koulun uudistaminen. 6. varsinkin mus. 

a. järjestelmällinen oppikurssi 

8. sellaisen sisältävä oppikirja(sarja). esim. Kitara-, viulukoulu. 

b. koulutus 

9. koulutuksen tuottama taito. esim. Viulistin mainio koulu kävi ilmi jo ensi 

tahdeista. 7. koulukunta. esim. Rafaelin, Düsseldorfin koulu. Italialainen 

laulukoulu. Vanhan koulun romaani. Runoilija-, maalarikoulu. 
 

Koulunkäynti perustuu Suomessa oppivelvollisuuteen, johon liittyy perustuslain 

takaama oikeus ilmaisen peruskoulutukseen ja jatkokoulutukseen varallisuuden 

estämättä. Koulu, kuten me sen ymmärrämme, periytyy Suomessa 1850-luvun 

kansakouluun. 

Kansansivistysaatteesta kimmonnut koulutusvimma perustui todelliseen tarpeeseen, 

kansan sivistämiseen ja käytännössä tätä jaloa aatetta edusti ”kivijalkakoulu”, koulu 

keskellä asuinyhteisöä. Tämä on ollut aikanaan perusteltua, muttei ole enää – ei liioin 

isoksi paisuneessa aikuiskoulutuksessa.  
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Kasvatustieteellinen teorianmuodostus – irti hierarkioista 

Benjamin Bloom (1956): Bloomin taksonomiassa osaaminen luokitellaan seuraaviin 

kuuteen tasoon. 

 

Alkuperäinen malli näkee asiat hieman toisin:  

Bloom's Taxonomy of Learning Domains 
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The Three Domains of Learning 

Bloom's Taxonomy was created in 1956 under the leadership of 
educational psychologist Dr Benjamin Bloom in order to promote higher 
forms of thinking in education, such as analyzing and evaluating 
concepts, processes, procedures, and principles, rather than just 
remembering facts (rote learning). It is most often used when designing 
educational, training, and learning processes. 

The committee identified three domains of educational activities or 
learning (Bloom, et al. 1956): 

 Cognitive: mental skills (knowledge) 
 Affective: growth in feelings or emotional areas (attitude or self) 
 Psychomotor: manual or physical skills (skills) 

Pedagoginen tutkimus ja käytäntö – problematiikkaa  

Bloomin taksonomian virheellinen tulkinta ja käsittelytapa ilmentävät 

syvällisempää problematiikkaa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ja 

pedagogiikassa. Suoranaisia käännösvirheitä vakavampia ilmiöitä ovat 

mm. seuraavat: 

 anakronismi, (kreikan ανά, ana, vastaan ja χρόνος, khronos, aika); 

jonkin asian sijoittamista väärään aikakauteen – ajoitukseltaan 

väärää, epäajanmukaista tai vanhentunutta, mutta myös liian 

uudenaikaista asiaa vanhassa ympäristössä. Tai esitetään nykyistä 

aikaa tulevaisuudessa, kuten kohta nähdään.  

 eufemismi: kiertoilmauksia,  (oppilas = ”oppija” jne.); kompetenssi 

( eli kilpailukyky) on ”osaamista” jne.  – toisaalta ”kyvyistä” tai 

”lahjakkuudesta” ei puhuta 

 antropomorfismi: ihmisen kaltaistamista, (Work goes happy, 

”työn ilo” yms.)  

 idealismi: ihanteellistamista – esim. kaikki oppilaat otetaan jo 

lähtökohtaisesti kuuluviksi siihen 1,5 %:n etujoukkoon, jotka ovat 

nopeita omaksujia ja edistävät kehitystä 

 

  

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/Bloom/knowledge_matrix.html
http://www.nwlink.com/~donclark/learning/learning.html
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Tulevaisuuden tutkimus, Markku Wilenius: 

Koulutuksen tulevaisuuden viisi teesiä 
 

1. Tiedon analysointi ja organisointi: tiedon 

omaksumisesta kykyyn löytää, arvioida 

kriittisesti ja tunnistaa tiedon lähteitä. 

2. Oppimaan oppiminen: siirtyminen passiivisesta, 

tosiasioiden yksilöllisestä kirjaamisesta 

yhteisöllisten oppimisprosessien 

ymmärtämiseen.  

3. Ratkaisukeskeinen orientaatio: kyky ratkoa 

esiin tulevia ongelmia.  

4. Luovuuden hyödyntäminen: kyky tuottaa uusia 

näkökulmia kaikkeen ajatteluun ja tekemiseen.  

5. Kulttuuriosaaminen: kyky orientoitua 

monikulttuurisessa maailmassa. 

Onnellisuus syntyy kyvystä tuntea syvästi, nauttia yksinkertaisesti, 

ajatella vapaasti, panna itsensä likoon ja olla tarpeellinen muille. 

-Storm Jameson 
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