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Opettajatar Nygren oppilaineen Luukin koulun edessä 1913 

Espoon kaupunginmuseo

Noin 100 vuotta sitten yksi suomenkielinen koulu 

Espoossa 

KT, Kaisu Toivonen



Biggest Language Groups in 

Comprehensive Schools in Espoo 
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Perusopetuksen tavoite

Perusopetuslaki 628/ 1998  2§

 Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 

ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille 

elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi 

esiopetuksen tavoitteena on osana 

varhaiskasvatusta parantaa lasten 

oppimisedellytyksiä.

 YLEISSIVISTÄVÄ koulutus - Sivistystehtävä
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Perusopetuslaki 628/1998 2§

• Opetuksen tulee edistää sivistystä, tasa-arvoisuutta 

yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä 

osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään 

elämän aikana.

• Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä 

yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.

• 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa 

tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteita ja 

perusopetuksen tuntijaosta lisää arvolauseita.

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä 

esteettömyys
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Lukiolaki 629/1998

• 2§ Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea 
opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja 
sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi 
sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, 
harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden 
edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä 
kehittämiseen elämänsä aikana.

• Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä 
kotien kanssa.
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Moderni lapsuus

on vanhempien ja 

ammatti-

kasvattajien

tukemaa.

Jälkimoderniin 

lapsuuteen kuuluu 

tämän lisäksi 

vahvasti 

kaveripiiri ja 

sähköinen media
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Bronfenbrenner (1979) ekologisen 

sosialisaation teoria  Mikrotaso

9.12.2017 8

Perhe, koti,suku

Päiväkoti, kaverit

Koulu,kaverit

Harrastusryhmät, srk

ja muut tärkeät 

ryhmät
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Nuoren toimintakyky oleellista 

selvittää  (Nupoli)

• Koulu (esim. poissaolot)  varhainen puuttuminen

• Koulumenestys

• Suhteet vanhempiin

• Suhteet kavereihin

• harrastukset

9.12.2017 Outi 

Lehto
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Perheen tuki, moninaisia perheitä 

Helsingin kaupunki
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Kaisu Toivonen (2014)

Väitöskirja Helsingin yliopisto 

käyttäytymistieteellinen tiedekunta 

• Persoonan eettinen kasvu ja kasvatus 

jälkimodernissa ajassa suomalaisen 

kasvatusjärjestelmän kautta tulkittuna
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Vapaus ja vastuullisuus, eettinen persoona

Arvo-osaaminen, totuus, kauneus, hyvyys ja oikeudenmukaisuus

Luonteenhyveet ja luonteen vahvuudet / sosiaalinen kompetenssi

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
KT, Kaisu Toivonen



TAJUNNALLISUUS

psyykkis-henkinen

olemassaolo

KEHOLLISUUS

olemassaolo

orgaanisena

tapahtumisena

SITUATIONAALISUUS

olemassaolo suhteina

todellisuuteen

Inhimillisen kokemuksen

kokonaisuus, mielellisyys,

merkityksen antaja. Mielen

avulla tiedämme, tunnemme,

ymmärrämme, uneksimme,

uskomme…

Ymmärtämisyhteydet,

maailmankuvan muodos-

tuminen.

Geenit, kypsyminen,

biologinen ikä, fyysinen

terveys...

- Konkreettiset tekijät:

ravinto, ilmasto,  asunto...

- Ideaaliset tekijät:

uskonnolliset ja aatteelli-

set virtaukset, taide, 

ihmissuhteiden sisältö...
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Olemisen merkitys - elämän merkitys

ekso

PERSOONA

Rauhalan ja Bronfenbrennerin 

teorioihin pohjaten Kaisu Toivonen
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Kaisu Toivonen 1996

(Niskanen)
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Makrotaso

Eksotaso

Mesotason

vuorovaikutukset

Mikrotason

vuorovaikutuksetKoti

Lapsi

Vanhemmat

Sisarukset

Koulu

Lapsi

Koulukaverit

Opettajat

Harrastukset

, srk

Päiväkoti

Lapsi

Lapsi

Kaverit

Aikuiset

Kaverit

Aikuiset

Urie Bronfenbrennerin (1979, 1981, 2002) ekologinen 

sosialisaatioteoria, systeemiteoria, sovellettuna Suomen 

kasvatusjärjestelmään (Toivonen 1997, 2014, 2017)

Media

Joukkoviestimet, some

Globaali ympäristö
KT, Kaisu Toivonen

Media on 

nostettu 

mikrotasolle

B:n teoriasta 

poiketen



Maakunnalliset kehittämiskokonaisuudet

Toiminta-
kulttuurin 
muutos

Perhekeskus-
toimintamalli

Varhaiskasvatus, 
koulu ja oppilaitos 

lapsen hyvinvoinnin 
tukena

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden 
kehittäminen

Matalan kynnyksen palveluiden verkostointi

Erityistason palveluiden verkostointi

Vantaa
Espoo

Helsinki

Muut yhteistyökunnat Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava



Opetussuunnitelma-

uudistuksen ytimessä on 

oppiaineisiin sitomattomat 

laaja-alaiset osaamisen alueet 

Laaja-alainen 

osaaminen

Espoossa painotettavat laaja-

alaisen osaamisen osa-alueet:

o Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen

o Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen

o Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen
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Tervetuloa kehittämään yhteisöllistä 

opiskeluhuoltoa!
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• Terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä

• Ehkäisemään kiusaamista ja syrjintää

• Lisäämään osallisuutta ja vuorovaikutusta
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