
Kertausmoniste 

 

Johdatus kasvatustieteisiin kurssin keskeiset asiat 

Kurssin keskeisistä asioista voisi tehdä paljon erilaisia esityksiä. Yksi tapa löytää kurssin tärkeimmät asiat on 

kurkata kurssin oppimistavoitteisiin.  

Opinto-oppaassa lukee Johdatus kasvatustieteisiin -kurssin oppimistavoitteista: “Opiskelija tuntee 

kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset 

teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen 

perusteisiin.”  

Oppimistavoitteista saa helposti muodostettua hyvin laveat kertauskysymykset, joihin voi etsiä vastauksia 

omasta pääkopasta tai muistiinpanoista. Jos omat muistiinpanot ovat jääneet vajavaisiksi eikä 

pääkopastakaan tietoa löydy, alla vielä nostot kirjan keskeisistä asioista. 

 

Luku 1: Johdanto 

• Käsitteitä: 
o Kasvatus 

o Kasvatustiede 

o Tieteen kenttä 

o Perustutkimus ja soveltava tutkimus 

 

Luku 2: Uskomus, tieto, tiede 

• Käsitteitä: 
o Tieto 

o Kasvatustieto 

o Muodollinen ja epämuodollinen tieto 

o Tieteellinen tieto 

o Metodologia (induktio, määrälliset menetelmät, laadulliset menetelmät) 

o Tieteellinen evidenssi 

 

Luku 3: Kasvatustieteet tieteiden joukossa 

• Käsitteitä: 

o Tiede 

o Tieteen vallankumous 

o Internalismi ja eksternalismi 

o Paradigma 

o Mertonilainen paradigma 

o Tieteellisen tiedon tiedonintressit 

o Humen giljotiini 

o Normatiivinen ja deskriptiivinen tiede 

• Kasvatustieteet tieteiden kentällä (sijaint, paradigmat, asema, tehtävät) 

Valtiovertaus paradigman käsitteestä 

Kuvitellaan, että Tiede on valtio. Tieteen harjoittajat eli tutkijat ovat luonnollisesti tämän valtion kansalaiset. 

Paradigma vastaa silloin valtion lakeja sekä yleisiä kirjoittamattomia sääntöjä siitä, miten valtion 

kansalaisten tulee jokapäiväisessä elämässään toimia. Normaalitiede taas kuvaa kansalaisten eli tutkijoiden 



jokapäiväistä toimintaa eli sitä, miten suurin osa valtion kansalaisista toimii. Toiminta perustuu vallitsevaan 

paradigmaan eli valtion lakeihin ja muihin sääntöihin. 

Jokaisessa valtiossa on kuitenkin myös laitapuolen kulkijoita, jotka eivät ainakaan täysin noudata valtion 

lakeja ja sääntöjä eli vallitsevaa paradigmaa. Tällaisten tutkijoiden on usein vaikeampi päästä kiinni 

leivänsyrjään eli tutkimusrahoitukseen tai saada arvostusta lainkuuliaisten kansalaisten eli paradigmaa 

noudattavien tutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Suomen kasvatustieteellisissä piireissä oli 1900-luvun 

loppupuolella vallitsevana tutkimusparadigmana kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus: kaikki 

tutkimusongelmat piti voida muuttaa jollain tavalla mitattavaan muotoon eikä graduakaan oikein saanut läpi, 

ellei se sisältänyt edes näennäisesti määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta 

katsottiin nenänvartta pitkin ja olikin lähes mahdotonta päästä professorin asemaan, jos plakkarissa oli vain 

laadullisen tutkimuksen metodeja hyödyntäviä tutkimuksia. 

Pikkuhiljaa laadullinen tutkimus kuitenkin löi läpi Suomessakin, kun alettiin entistä enemmän kritisoida 

määrällisen tutkimuksen kykyä realistisesti kuvata kasvatuksen ilmiöitä. Ihmistieteiden tutkimusongelmat 

olivat yksinkertaisesti sellaisia, ettei niitä aina voinut ratkaista pelkkien numeroiden avulla vaan tarvittiin 

laadullisia menetelmiä. Tämä on esimerkki siitä, kuinka Tiede-valtion lait toisinaan vanhentuvat eivätkä 

vastaakaan enää tutkimuskohteen moninaisuutta. Paradigman ulkopuolella toimivien laitapuolen kulkijoiden 

joukko kasvaa lopulta niin suureksi, että syntyy vallankumous, jonka seurauksena vanha paradigma joko 

kumoutuu kokonaan ja korvautuu uudella tai vanhan paradigman rinnalle nousee uusi paradigma eli uudet 

lait ja säännöt. Luonnontieteissä paradigman muutokset muistuttavat usein täyttä vallankumousta, jossa 

vanhat lait heitetään kokonaan pois ja niiden tilalle kirjoitetaan uudet. Humanististen ja yhteiskuntatieteiden 

puolella taas vanha paradigma jää usein elämään uuden rinnalle. 

 

Luku 4: Kasvatustieteet ja niiden osa-alueet 

 

• Uuden tieteenalan synty 

• Durkheim: kasvatusoppi vs. kasvatustiede 

• Tieteenalan ominaisuudet (professuurit, tutkimusote, kysymyksenasettelu, metodologia, 

institutionaalistunut oppiaine) 

• Kasvatustieteet: kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka (+ muut: esim. 

Varhaiskasvatus, musiikkikasvatus) 

• Erityisopetuksen historia 

• Aikuisuuden määrittely 

• Aikuiskoulutus 

• Kasvatustieteiden osa-alueet 

o Kasvatuspsykologia 

o Kasvatussosiologia 

o Koulutussosiologia 

o Didaktiikka 

o Kasvatuksen historia 

o Kasvatusfilosofia 

o Vertaileva kasvatustutkimus 

• Yhteiskunnan muutosten vaikutus kasvatustieteisiin 

o Formaali & informaali oppiminen, elämänlaajuinen & elinikäinen oppiminen, lineaarinen & 

limittäinen elämänkaarimalli, integraatio, monikulttuurisuus, riskiyhteiskunta, koulutuspolut 

o Policy-relevantti tutkimus 

o Diversifikaatio  

 



Luku 5: Kasvatustieteiden markkinat koulutusyhteiskunnassa 

 

• Koulutuksen ekspansio 

• Kredentialistinen koulutusyhteiskunta 

• Yliopistolaitoksen historia 

o Tiedeyliopistosta multiversityyn 

o Eliittiyliopisto → massakorkeakoulu → universaali korkeakoulutus 

o Korkeakoululaitoksen massoittuminen suomessa 

• Akateeminen ja markkinoiden vetovoima 

o McDonald’s korkeakoulu 

• Korkeakoululaitoksen muutos 

o Tehokkuus, budjettileikkaukset, managerialismi, tulosvastuu, arviointi, kilpailu 

• Maailmanlaajuinen koulutuspolitiikka 

• Eurooppalainen koulutusyhteistyö 

o Bolognan prosessi 

o Eurooppalainen koulutus- ja tutkimusavaruus 

o Politiikan lainaaminen 

o Vaikutukset suomalaiseen koulutuspolitiikkaan 

• Koulutuspolitiikka 

o Koulutuspolitiikan tavoitteet 

o Uusliberalistinen koulutuspolitiikka 

 

Luku 6: Kasvatustieteiden rakenteellinen kehityshistoria 
 

• Varhaiskehituksen kausi n. 1640-1851 

o Turun Akatemia 

o Porthan: kasvatusopin luennot 

o Pedagoginen seminaari (opettajankoulutus) 

• Hitaan itsenäistymisen ja läpimurron aika 1825-1933 

o Helsingin yliopisto 

o Mielenkiinto yksittäisten oppineiden varassa 

o Akateeminen oppiaine 1852 

o Opettajankoulutuksen tukiaine (oppikoulunopettajat) 

o Kansakouluasetus 

o Kansakouluopettajaseminaari (Jyväskylä) 

o Suomen Kasvatusopillinen Yhdistys ja Kasvatusopillinen aikakauskirja 

o Oppivelvollisuuslaki 

• Hitaan itsenäistymisen ja läpimurron aika 1825-1933 

o Psykologinen kasvatusoppi ja empiirinen tutkimusote 

o Koululaitoksen laajeneminen 

o Teknillinen korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi, Turun yliopisto 

o Älykkyystutkimus (Salomaa) 

• Hitaan laajenemisen kausi 1934-1954 

o Lisää professuureja 

o Jyväskylän seminaari → Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu 

o 2. Maailmansota → opettajapula, suuret ikäluokat → investoinnit opettajankoulutukseen 

(seminaarit, yliopistot, opettajakorkeakoulut) 

o Kasvatusopin laitos (Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu) 

o Suojelu- ja parannusoppi (Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu) 



o Kansansivistysopin oppituoli (Yhteiskunnallinen korkeakoulu) 

• Kattavan vakiintumisen ja tieteellistymisen kausi 1955-1973 

o Tiede ja koulutusoptimismi; kasvatustieteellisen tutkimuksen lisääntyminen 

o Alueellinen korkeakoulupolitiikka: yliopistolaitoksen laajeneminen (Oulu, Kuopio, Joensuu, 

Tampere (ent. Yhteiskunnallinen korkeakoulu), Jyväskylä (ent. Kasvatusopillinen 

korkeakoulu) 

o Opetuksen ja tutkimuksen laajentuminen (lisää oppituoleja) 

o Yhtenäiskoulu-uudistus → siirtyminen 9-vuotiseen peruskouluun, kaiken 

opettajankoulutuksen akateemistuminen 

o Opiskelijoiden, opetushenkilökunnan ja oppituolien lisääntyminen 

o Tutkimuslaitos (Jyväskylä) 

o Nimimuutos: kasvatusoppi → kasvatustiede 

o Seminaarilaitoksen lakkauttaminen, opettajankoulutusyksiköt → kasvatustieteelliset 

tiedekunnat 

• Ekspansion ja eriytymisen kausi 1974-1994 

o Kasvatusalan ja koulutuksen organisaatiouudistus 

o Tutkintouudistus 

o Empiirisen tutkimuksen kritiikki → kvalitatiiviset menetelmät 

o Taantuma → korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen (suuremmat yksiköt, 

huippuyksiköt, tutkijakoulut, tulossopimukset) 

o Perusrahoituksen niukkuus, opiskelija- ja tutkintomäärien kasvu 

 

Luku 7: Klassiset kysymykset ja niiden esittäjät 

 

• Johan Amos Comenius 1600-luku 

o Modernin yhtenäiskoulun perustaja 

o Kaikille koulutus; neliportainen koulutusjärjestelmä (kotikoulu, 

äidinkielikoulu, latinakoulu, korkeakoulu) 

 

• Jean-Jacques Rousseau 1700-luku 

o Emile: luonnonmukaisen kasvatuksen periaate (lapsen kehityksen luonnollinen 

rytmi, yksilön tarpeet, luonnollinen rangaistus, ongelmaoppiminen) 

o Ihminen syntyy ensin biologisesti ja sitten yhteiskunnallisesti 

 

• Friedrich Hegel 1800-luku 

o Filosofi, vaikutti kasvatustieteen filosofiseen pohjaan 

o Ihminen kasvaa ihmiseksi luonnosta vieraantumalla 

o Sivistyskäsite: ensimmäinen ja toinen luonto 

o Elinikäinen kasvu ja itsekasvatus, koulun tehtävä  

 

• Johann Friedrich Herbart 1800-luku 

o Tieteellisen pegagogiikan perustaja 

o Kasvatustiede = etiikka eli kasvatuksen päämäärät ja psykologia eli miten 

päämääriin päästään 

o Mielteiden omaksuminen, harrastus ja siveellinen luonto, kasvatuksen keinot 

o Muodollisten asteiden järjestelmä (selvyys, assosiaatio, systeemi, metodi) 



 

• John Dewey 1900-luku 

o Koulunuudistusliikkeen johtohahmo 

o 5. Periaatteen ohjelma (kokeellinen toiminnallisuus, oppilaskeskeisyys, koulu 

pienoisyhteiskuntana, luonnollisten toimintojen periaate, koulu demokraattisen 

yhteiskunnan tuottajana) 

 

• Jean Piaget 1900-luku 

o Konstruktivismin keskeinen edustaja ja merkittävä kehityspsykologi 

o Konstruktivismi: adaptaatio, assimilaatio ja akkomodaatio 

o Oppimisen sitoutuminen toimintaan, kognitiivinen ristiriita, tiedon 

organisoidut rakenteet mielessä 

 

• Lev Vygotski 1900-luku 

o Sosiokulttuurisen teorian isä 

o Kulttuurin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä kielen merkitys oppimisessa 

(sosiokulttuurinen teoria oppimisesta) 

o Lähikehityksen vyöhyke 

 

• Pierre Bourdieu 1900-luku 

o Sosiologi, joka tutkinut paljon koulutuksen kenttää 

o Kenttäteoria (kentät, suhteet, toimijat, pääoma, habitus) 

o Lahjakkuusdiskurssi  

 

Luku 8: Suomalaiset vastaukset 
 

• Juhana Gezelius vanhempi 1600-luku 

o Suomalaisen kansanopetuksen isä ja koulujärjestelmäuudistaja 

o Luonnonmukainen pedagogiikka, pedagoginen realismi, kaikille kuuluu 

jonkinlainen sivistys, käytännön elämän tarpeet opetuksessa, universaali 

kasvatusoppi 

 

• Henrik Gabriel Porthan 1700-luku 

o Suomessa kasvatusopin luennoitsija 

o Ihminen vapautuu koulutuksen avulla eläimellisyyden tilasta, koulutuksen 

mahdollisuudet lähes rajattomat, kasvatuksen tutkimus nojautuu psykologiaan 

ja lääketieteeseen 

o Kasvatus = ruumiillinen kasvatus + tapojen kasvatus + järjen kasvatus eli opetus 

o Vallitseva kasvatuskäytäntö huono 

 

 

 



• Uno Cygnaeus 1800-luku 

o Suomen kansakoulun isä 

o Kansanvalistus tie siveellisyyteen ja aineelliseen vaurauteen, lapsia kohdellaan 

koulussa vanhanaikaisesti, koulun kasvatusvastuu (mutta myös kotikasvatus 

tärkeä) 

o Yhteinen pohjakoulu, joka kasvattaa kelvollisia kansalaisia 

 

• Johan Vilhelm Snellman 1800-luku 

o Suomen kansallisfilosofi ja hegeliläinen kasvatusajattelija 

o Koti vastaa kasvatuksesta (halujen kurissa pitäminen), valtio opetuksesta 

(sivistys, kansalaiset hyödyllisiksi yhteiskunnan jäseniksi) 

o Kansakoulu kansansivistyksen pohja, opetuslaitokset valtion valvonnan alla 

 

• Zacharias Joachim Cleve 1800-luku 

o Suomen koulujen isä ja kasvatusopin edistäjä 

o Kasvatusoppi = inhimillisen sivistyksen teoria 

o Ihminen haluaa sivistyä → koulun tehtävä sivistyksen edistäminen ja tapojen 

ylläpitäminen (koululla yhteiskunnallinen funktio) 

o Koulujen autonomia, opetus kokonaisvaltaista (ruumiillinen, älyllinen ja 

siveellinen kehitys) 

 

• Mikael Soininen 1900-luku 

o Toi empiirisen kasvatustieteellisen tutkimuksen Suomeen 

o Muodollisten asteiden järjestelmä 

o Tietojen antaminen väline kiinnostuksen kehittymiseen  

o Kasvatusopin perustana empiiriset havainnot 

o Koulutuskokeilujen ja koulutuspolitiikan merkitys 

 

• J. E. Salomaa 1900-luku 

o Suomalaisen älykkyystutkimuksen pioneeri 

o Yleinen kasvatusoppi: suomalaiskansallinen kasvatuspäämäärä, 

sivistysihanne, kasvatusaatteiden testaaminen suurilla joukoilla, yksilöiden 

kasvatuksella sosiaalinen suunta 

o Koulun tehtävä kasvattaa ymmärtäviä ja valistuneita kansalaisia 

 

• J. A. Hollo 1900-luku 

o Kokonaisvaltaisen kasvatuksellisen teorian luoja 

o Kasvatus = luonnollisen kasvun auttaminen 

o Mielikuvitus ja sen kasvattaminen 

o Kasvatuksen maailma ja kasvatuksen teoria (kasvatuksen maailma 

kokonaisvaltainen, kasvatusiän rajattomuus, kasvatuksen ja kasvatustieteen autonomisuus) 

o Empiirinen tutkimus ei kysy tarpeeksi: Miksi? 

 



• Matti Koskenniemi 

o Aktiivinen tutkija usealla kasvatustieteen osa-alueella, koulutuspoliitikko 

o Kansakoulun opetusoppi (koulun sosiaalinen tehtävä, yksilöllisen 

työskentelyn ja ryhmätöiden lisääminen) 

o Koulu kohti pienoisyhteiskuntaa (oppilaiden osallistuminen koulun 

ulkopuoliseen arkeen, ryhmätyö, oppilasdemokratia 

o Sosiaalinen kasvatus koulussa (sosiaalinen kehitys kasvuiässä, koulupiha, koululuokan 

sosiaaliset tyypit, yms.) 

o Lisääntyvä policy-relevanssi, hajautuminen ja tulkinnallisuus 

o Arviointi, hyöty, hallinnolliset intressit, globaali koulusreformiliike (optimismi ja 

innovaatiot → kompleksisuus ja ristiriidat → standardisointi ja markkinaistaminen) 

 

 

 

 

 

 


