
Demokratiakasvatuksen 
suuntia ja ratkaisuja

UNESCO-ASPNET-koulujen seminaari
Helsinki 6.9.2019

Kristina Kaihari



Demokratian kehittäminen: taustaa

• Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma (2003-2007)

• Valtioneuvoston demokratiaverkosto (2007-2011; 2011-2015; 2016-
2019)

• Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa 
(2010)

• Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko (2014)

• Demokratiapoliittinen toimintaohjelma (2017-2019)

Seurantajärjestelmä:

• Demokratiaindikaattorit (2006; 2013; 2015)

• Demokratiaindikaattorit tietopankki: 
http://www.vaalitutkimus.fi/fi/demokratiaindikaattorit.html

• Eduskuntavaalitutkimukset (2005; 2009; 2012; 2016)
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Demokratiakasvatuksen suuntia

• 2005 EN:n Kansalaiskasvatuksen teemavuosi

• OPH:n oppilaskuntafoorumit – osallisuusfoorumit

• Demokratiahankkeet ja koulutukset

• DeMe-selvitys 2011

• ICCS-tutkimukset

• Demokratiakasvatus terminä vahvemmin käyttöön -> 2016 OPS:it

• Ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen!

• Demokratiakasvatuksen merkitys ääriajattelun  ennaltaehk.(PVE)
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OPS-uudistuksen painoalueita

• Mitä opitaan -> miten opitaan

• Taitojen/osaamisen vahvistaminen

• Laaja-alainen osaaminen

• Yhteistyön edistäminen joka suuntaan

• Vuorovaikutustaitojen, oppilaiden osallisuuden ja 
vaikuttamistaitojen vahvistaminen: HUOMIO KOULUN 
TOIMINTAKULTTUURIIN

• Yhteiskunnallinen osaaminen/ aktiivisen kansalaisen taidot!
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Perusopetuksen tavoitteet 
ja LAAJA-ALAINEN 
osaaminen
- tiedot
- taidot
- arvot
- asenteet
- tahto

->kyky käyttää tietoja ja 
taitoja tilanteen 
edellyttämällä tavalla.

LINKITYS KAIKKIIN 
OPPIAINEISIIN

POPS 2014  

2. Kulttuurinen 
osaaminen, 

vuorovaikutus 
ja ilmaisu

3. Itsestä 
huolehtiminen ja 

arjen taidot

4. 
Monilukutaito

5. Tieto- ja 
viestintä-

teknologinen 
osaaminen

6. Työelämä-
taidot ja 
yrittäjyys

7.Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 

kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen

1. Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen

Ihmisenä ja 
kansalaisena
kasvaminen
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Laaja-alaisen osaamisen tavoite 7 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Toimintakulttuuri, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää 
elämäntapaa
Osallisuus ja demokraattinen toiminta:
• aktiivinen kansalaisuus; 
• toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi 
• kuulluksi tuleminen, arvostus 
• demokraattinen vuoropuhelu, toinen toisensa kohtaaminen 
• oppilaskunta, tukioppilaat, kummitoiminta, kestävä kehitys, 

sidosryhmäyhteistyö, kerhot

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: 
• osallistumisen mahdollisuus kaikille
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YHTEISKUNTAOPIN POPS vl. 4-6 (v:sta 2016)
keskeiset sisältöalueet
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta 

• yhteiskunnan toiminta yksilön, perheen ja muiden  lähiyhteisöjen 
näkökulmasta 

S2 Demokraattinen yhteiskunta 

• erilaiset yhteisöt, päätöksenteko, demokraattisen toiminnan arvot 
ja perusperiaatteet, kuten ihmisoikeudet, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus 

-yhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

-Suomen erilaiset kulttuurit ja vähemmistöryhmät
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YHTEISKUNTAOPIN POPS vl. 7-9
keskeisiä sisältöjä

S2 Demokraattinen yhteiskunta: 

• demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteet ja toimintatavat

• ihmisoikeudet ja niihin liittyvät kv. sopimukset

• yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö -> mielipiteiden kanavoituminen 
yksilön,  järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi 
Suomessa ja kansainvälisesti. 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: 

• yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia ja keinoja. 

• Käytännön aktiivinen, vastuullinen ja rakentava yhteistyö ja vaikuttaminen myös 
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LUKION YHTEISKUNTAOPPI (LOPS 2016)

Kaikille pakolliset kurssit

• YH1 Suomalainen yhteiskunta

• YH2 Taloustieto

• YH3 Suomi, EU ja muuttuva maailma

Valtakunnallinen syventävä kurssi

• YH4 Kansalaisen lakitieto
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EUROOPAN NEUVOSTON DEMOKRATIAKOMPETENSSIEN VIITEKEHYS 
(2018)



Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisen 
toiminnan edistäminen

• Oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta, VERSO, KiVa-koulu, Ahtisaari-
aineistot, MLL:n, Opinkirjon, Planin, Rauhankasvatusinstituutin, UNICEFin ym. 
aineistot, Reilukoulu- ja Kannustusryhmä –kampanjat, Merkityksellinen 
Suomessa...

• NuVat, kuntien nuorisotoimi, erilaiset seurat, harrastustoimintaa ym. 
aktiviteetteja tarjoavat tahot

• Pienoisyhteiskunta Yrityskylä

• EU, EN, UNESCO, No Hate Speech, eTwinning, FREE TO SPEAK – SAFE TO LEARN!

26/09/2019 Opetushallitus 11



Ajankohtaiset haasteet ja niihin vastaaminen

Suvaitsemattomuuden, vihapuheen sekä väkivaltaisen ääriajattelun ja 
ääriliikkeiden ennaltaehkäiseminen

Miten voimme yhdessä 

• Edistää demokraattisten arvojen ja toimintatapojen juurruttamista?

• edistää toinen toisensa kunnioittamista, rakentavaa dialogia ja 
yhteishenkeä?

• innostaa nuoria demokraattiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen?
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