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 OPETTAJUUDEN JA 
OPETTAJANKOULUTUKSEN TUTKIMUS 
 
Opetusharjoittelu omassa työssä 

Riitta Jyrhämä 
Helsingin yliopisto 
 
 
Omassa luokassa opiskelu osana virtuaaliyliopistoa 
 
Helsingin yliopiston luokanopettajan monimuotokoulutuksessa opiskellaan oman työn yhteydessä. Kyseessä 
on laajennusohjelman opiskelijaryhmä, syksyllä 2003 jo yhteensä 120 opiskelijaa, jotka ovat opettajan 
työssä samaan aikaan kun opiskelevat päteviksi opettajiksi. Koulutusta rahoitetaan opetusministeriön 
erillismäärärahalla ja siihen on otettu vuodesta 2001 alkaen 40 opiskelijaa vuosittain. Koulutuksen 
järjestämisen taustalla on lähivuosina odotettavissa oleva opettajavaje suurten ikäluokkien jäädessä 
eläkkeelle. Opintososiaaliset näkökohdat puoltavat pätevöitymisen mahdollistamista opettajantyötä 
tehneille ja motivaatiotaan alalle koetelleille henkilöille, joille päätoiminen opiskelu elämänvaiheessa, jossa 
useimmilla on perhe ja asuntovelkoja, ei muutoin olisi mahdollista.  
 
Opettajankoulutuksen kannalta laajennusohjelmalaisten opetusratkaisut tarjoavat tilaisuuden järjestää 
koulutusta entistä monimuotoisemmilla tavoilla, mm. virtuaaliyliopiston periaatteita noudattaen. 
Työelämäyhteys on tiivis ja opiskelu tapahtuu työn yhteydessä. Opiskelijat tuovat kokemuksensa kentältä 
opintoihin ja toisaalta vievät kouluihinsa uusinta opettajankoulutuksessa saamaansa tietoutta. Useilla 
monimuotokoulutuksen opiskelijoilla on kasvatusalaa tai sitä sivuavia opintoja. Niiden yhdistyessä 
kokemukseen opettajantyöstä, opettajankoulutukseen alkaa osittain integroitua täydennyskoulutuksen 
luonteisia näkökulmia. Tämä ilmenee käytännössä usein siten, että nämä opiskelijat yleensä oivaltavat 
nopeammin kuin nuoret opiskelijat niitä opetuksen eri osatekijöiden välisiä yhteyksiä, jotka sisältyvät 
sinällään varsin monimutkaiseen opetusprosessiin ja jotka ovat sen onnistuneen toteuttamisen kannalta 
olennaisia. Käytännön työ on antanut opiskelijoille pedagogisia valmiuksia, mikä helpottaa pedagogisten 
taitojen ja akateemisten taitojen kehittymistä rinnakkain. 
 
Käytännössä tämän ryhmän opinnot ovat suurelta osin järjestetty etäopetuksena, jolloin esimerkiksi 
sähköpostilistat, videoneuvottelut, verkkoluennot, seminaari- ja kurssityöskentely WebCT-ympäristössä yms. 
ovat olleet ahkerassa käytössä. Lähiopetus on järjestetty tiiviinä periodeina lähinnä viikonloppuisin. 
Opiskelijat tekevät runsaasti kurssitehtäviä omassa luokassaan, jolloin he voivat suoraan soveltaa 
oppimaansa käytäntöön. Samalla he saavat monipuolista tietoa omista oppilaistaan. Yliopisto-opiskelua on 
siis laajennettu viemällä osa toiminnoista virtuaaliyliopistoon. Tellan (1995, 15) virtuaalikoulua koskevaa 
ajatusta mukaellen voi todeta: Virtuaaliyliopisto voidaan nähdä symbioottisena tavanomaisen yliopiston 
laajennuksena, jolloin osa yliopiston aktiviteeteista siirtyy virtuaaliyliopistoon ja toteutetaan tieto- ja 
viestintätekniikan avulla. 
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Kyseessä on kontekstuaalisuus, joka liittyy mm. tieto- ja viestintätekniikan yhteydessä mobiiliopiskeluun. 
Siinä toiminta viedään niihin reaalimaailman ympäristöihin, joita opiskeltava ja opetettava asia koskee 
(Kynäslahti, 2002). Kyseisestä kontekstista, tässä tapauksessa koulusta, tulee osa opiskelua ja opetusta. 
Honkonen (2002, 39) luonnehtii opiskelua siten, että ’oppilaitos menee työpaikalle ja opiskelijat ovat paitsi 
fyysisesti myös opetussuunnitelmallisesti työpaikoilla’. Toiminnassa on paljon myönteisiä 
kontekstuaalisuuteen liittyviä puolia, mutta kielteisenä piirteenä saattaa olla opitun tiedon soveltamisen 
kapeus vain kyseiseen kontekstiin. Tämän vuoksi asioiden teoreettinen lähestyminen ja työssä opittujen 
asioiden käsitteellistäminen on tarpeen. 
 
Yksi tälle ryhmälle tehty koulutuksellinen ratkaisu on syventävän praktikumin suorittaminen omassa 
luokassa. Parikymmentä opiskelijaa on jo ehtinyt suorittaa omaluokkaharjoittelunsa. Tutkimusprojektin 
Monimuotoinen opettajankoulutus osana virtuaaliyliopistoa yhtenä pilottitutkimuksena on selvitetty tapoja 
toteuttaa viimeinen opetusharjoitteluvaihe omassa luokassa ja ohjata sitä uudenlaisin järjestelyin. 
Tarkastelen artikkelissani monimuotokoulutuksen opiskelijoiden opetusharjoittelun ohjauksen toteutusta 
tilanteessa, jossa opiskelu – siis harjoittelu - tapahtuu työssä oppien.  
 
Opettajana ja opetusharjoittelijana 
 
Opiskelijalla on omaluokkaharjoittelussa kaksoisrooli: yhtäältä hän on luokan oma, oikea opettaja ja 
toisaalta yliopiston opiskelija. Hän on mukana kahdessa opetus-opiskelu-oppimisprosessissa; ensinnäkin 
siinä, jossa hän itse toimii opettajana ja jossa oppilaiden tehtävänä on opiskella ja oppia, toisaalta hän on 
mukana omassa opiskelu-oppimisprosessissaan, jolloin hän nauttii opetusta – tarkemmin siis ohjausta – 
yliopiston opettajan ja oman lähiohjaajansa taholta. Toisin sanoen hänen toimintansa opettajana 
painottuu koulupedagogisesti ja hänen opiskelunsa puolestaan merkitsee, että hän on 
yliopistopedagogiikan piirissä. Omaluokkaharjoittelussa hän toteuttaa sekä koulunsa opetussuunnitelmaa 
että on osallisena opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa, jonka mukaan hän opiskelee. 
 
Opiskelijat ovat sijoittuneet eri kouluihin lähinnä pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen. On kuitenkin 
jonkun verran opiskelijoita, jotka työskentelevät muutaman sadan kilometrin päässä Helsingistä. Tämä on 
merkinnyt ohjauksen kannalta sitä, että on ollut löydettävä sellaisia ratkaisuja, jotka parhaalla mahdollisella 
tavalla sopisivat tällaisista lähtökohdista käsin toteutettavaan harjoitteluun. Omaluokkaharjoitteluahan on 
edeltänyt kaksiosainen, ainedidaktisesti painottunut, yhteensä 10 opintoviikon laajuinen peruspraktikum 
normaalikoululla. Helsingin luokanopettajan koulutusohjelmassa syventävä praktikum on 
kokonaisvaltainen, opettajan tehtäviin monipuolisesti valmentava harjoittelu, jonka opiskelija on voinut 
suorittaa oman valintansa mukaisesti joko normaalikoulussa tai kenttäkouluverkoston piiriin kuuluvassa 
kenttäkoulussa. Omaluokkaharjoittelussa ei kuitenkaan ole käytettävissä laitoksen aiemmin käyttämiä 
kenttäohjaajia, joten on ollut tarkoituksenmukaista, että ohjaaja on haettu samasta koulusta, jossa 
opiskelija työskentelee. Valinta on tapahtunut siten, että opiskelija on voinut itse kysyä jotakuta koulunsa 
opettajaa ohjaajakseen. Yleensä valinta kohdistuu sellaiseen opettajaan, jota kohtaan opiskelija tuntee 
luottamusta ja jolla hän arvelee olevan sellaista ammatillista osaamista, joka juuri kyseisen opiskelijan 
kohdalla olisi hedelmällistä saada yhteiseen pohdintaan. Joissakin tapauksissa lähiohjaaja on voinut olla 
myös rehtori tai vararehtori. 
 
Opiskelijan ilmoitettua lähiohjaajansa nimen opettajankoulutuslaitokselta on otettu häneen yhteys ja 
lähetetty nk. praktikumin ohjaajan kansio. Se on sisältänyt ohjeita harjoittelun toteuttamiseksi ja 
artikkeleita, jotka koskevat opetusharjoittelun ohjaamista. Nyttemmin heidät on myös kutsuttu yhteiseen 
informaatiotilaisuuteen keskustelemaan harjoittelun toteutukseen liittyvistä asioista. Lähiohjaaja on 
ohjaustehtävässään ehkä vain kerran elämässään, ellei samaan kouluun satu toista monimuotokoulutuksen 
opiskelijaa, joka myös valitsisi kyseisen opettajan lähiohjaajakseen. Tämä merkitsee laitoksen kannalta sitä, 
että erityisen mittavia ohjaajakoulutukseen liittyviä järjestelyjä ei kannata ryhtyä järjestämään. On 
lähdettävä siitä, että lähiohjaaja tuntee koulunsa ja sitä ympäröivän yhteisön ja hänellä on riittävän paljon 
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pedagogista näkemystä ja kokemusta opettajan työstä voidakseen jakaa ammattitaitonsa noviisin 
käyttöön. Ohjaajien keskinäisessä työnjaossa didaktiikan lehtori voi huolehtia teorian ja käytännön 
yhteennivomisesta ja tuoda esiin niitä yhteyksiä, joita syventävän praktikumin ja muiden 
opettajankoulutuksen opintojen kesken on. 
 
 
 
 
Omaluokkaharjoittelu tutkimuksen kohteena 
 
Alusta alkaen monimuotokoulutukseen on liitetty tutkimus. Myös omaluokkaharjoittelua ja sen 
toteutumista seurataan tutkimusmielessä jatkuvasti. Tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena on ollut 
kysymys siitä, kuinka opetusharjoittelun ohjaus omaluokkaharjoittelussa tulisi järjestää. On myös selvitetty, 
millaista ammatillista vuorovaikutusta opiskelijalla ja hänen lähiohjaajallaan on. On myös alustavasti 
tutkittu, mikä merkitys opetusharjoittelulla on koululle, jossa harjoittelu tapahtuu ja millaisia käsityksiä eri 
osapuolilla on tämänkaltaisen harjoittelun onnistuneisuudesta. (Jyrhämä, 2003; Jyrhämä, Kynäslahti & 
Krokfors, 2003.) 
 
Omaluokkaharjoittelussa on alkanut kolmas lukukausi ja kaikilta osallistuneilta on vapaissa 
palautetilanteissa kyselty käsityksiä harjoittelusta. Lähemmin on toistaiseksi haastateltu neljää opiskelijaa ja 
heidän lähiohjaajiaan. Lähinnä on oltu kiinnostuneita rakenteellisista ratkaisuista ja ohjauksen 
toimivuudesta. Haastatellut ovat kaikki olleet keski-ikäisiä naisia, joista kahdella on pohjakoulutuksena 
lastentarhan- tai erityislastentarhanopettajan tutkinto ja yhdellä nk. vaihtoehtopedagogiikan 
opettajankoulutus. 
 
Tutkimustuloksia 
 
Omaluokkaharjoittelun rakenteellisten ratkaisujen onnistuneisuus 
 
Opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että tämänkaltainen harjoittelumahdollisuus on mahdollinen. 
Omassa luokassa toteutettu syventävä praktikum on koettu varsin toimivaksi. Lähiohjaajat haluavat 
mielellään kontaktin ja, mikäli mahdollista, henkilökohtaisen tapaamisen opettajankoulutuslaitoksen 
edustajan kanssa ennen harjoittelun alkua. Pelkkä praktikum-kansion lähettäminen ei ole heidän 
mielestään ole riittävä ohjeistus tehtävään. He haluavat suullisesti tarkentaa omaa tehtävänkuvaansa ja 
kysellä niistä odotuksista, joita laitoksella mahdollisesti on heidän toimintansa suhteen. Henkilökohtaisen 
tapaamisen jälkeen ollaan valmiimpia jatkamaan yhteydenpitoa esimerkiksi sähköpostitse.  
 

”Ehkä joku sellainen info, jos voisi semmoisen järjestää, tai että se olis niinku tiivistetty se 
ohjantalappunen. Että olis tiivistetysti ne asiat. Sitten kun on paksu kansio, ei jaksa keskittyä, 
mikä on olennaista. Ihan sellaiset lyhyeet ohjeet tai sit joku infotilaisuus mitä ohjaajalta 
odotetaan ja mitä pitäis tehdä tän harjoittelun aikana.” 

 
Didaktiikan lehtori on käynyt koululla useampiakin kertoja, mikäli koulu on helsinkiläiskoulu tai 
kohtuullisen matkan päässä Helsingistä. Kauempana olevien koulujen suhteen on käytetty ohjauksen 
apuna videoneuvottelua. 
 

”Didaktikon käynnit olivat tärkeitä. Ne auttoivat muistamaan että kyseessä on 
harjoittelujakso, mistä voisi ammentaa itselleen jotakin enemmän kuin tavallisesti.” 

 
Ohjauksen toimivuus 
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Opiskelijoiden saatua itse valita lähiohjaajansa, on yhteistyö yleensä sujunut saumattomasti. Yksi opiskelija 
oli aloittanut koulussaan vasta muutamaa kuukautta aiemmin, eikä hän ollut ehtinyt tutustua 
opettajakollegoihinsa yhtä hyvin kuin pitempään samassa koulussa työskennelleet. Hän koki asettumisen 
opiskelijan rooliin omassa koulussaan vaikeaksi. Oppilaisiin päin opiskelu ei näkynyt muutoin kuin 
didaktikon vierailuina luokassa, mutta tuskin he tarkkaan ymmärsivät, mistä siinä oli kyse. Opiskelija olisi 
mieluummin halunnut olla täysivaltainen opettaja kollegojensa keskuudessa kuin opiskelija, jota ohjataan. 
 

”Ohjaajani koki tiettyä ongelmaa siinä, että täytyi alkaa ohjaamaan kollegaansa. Itsekin koin 
tämän vähän hankalaksi. Siinä mielessä voisi olla parempi että ohjaaja olisi toisesta koulusta. 
Mutta silloin yhteisen ajan löytäminen ei olisi niin helppoa. Toisaalta ohjaajan on ehkä vaikea 
asettua ohjaajaksi, koska hänen taitonsa on sitä käytännön, vuosien varrella opittua 
pedagogiikkaa. Yliopistolla tunnutaan odottavan enemmän teoreettista pohdiskelua.” 

 
Haastateltujen opiskelijoiden tarpeet sen suhteen, missä määrin he kaipasivat didaktikon kouluvierailuja 
vaihtelivat. Yksi ei kokenut niitä lainkaan välttämättömiksi, kun normaalikouluharjoittelussa oli jo saanut 
pohtia asioita didaktikkojen kanssa. Eräs toinen puolestaan totesi didaktikon vierailujen ja hänen kanssaan 
käytyjen keskustelujen olleen parasta koko opiskeluaikana ja hän mielellään reflektoi pedagogista 
ajatteluaan ohjaajan kanssa. Kyseinen opiskelija keskusteli runsaasti myös lähiohjaajansa kanssa.  
 

”Pedagoginen keskustelu on itselleni ja omalle työlleni yksi tärkeimmistä elementeistä, mitä 
tiedän tarvitsevani myös tulevaisuudessa. Keskustelut sekä didaktiikan lehtorin että 
harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa eivät olleet vain tärkeitä ja tarpeellisia, vaan ne olivat 
itselleni välttämätön osa omaa prosessiani analysoida omaa opettajuuttani ja opetustani.” 

 
Didaktikkojen ohjauksessa sähköpostiviestintä oli varsin keskeinen kommunikaatiokanava. 
 

”Se on musta hirveen hyvä. Musta on hirveen helppo tämmöinen yksinkertainen keino voida 
lähettää sähköpostia ja jokainen lukee silloin kuin voi. Se on ainakin mulle ihan ehdoton 
etu.” 

 
Lähiohjaajat kokivat itsensä lähinnä yhteistyökumppaneina. Koulun rytmi suurelta osin pakotti käymään 
ohjauskeskustelut kouluajan ulkopuolella, mm. puhelimitse tai sähköpostitse. Silloin oli parempi rauha 
keskittyä puhumaan ja pohtimaan opetuksen toteutukseen ja opettajuuteen liittyviä kysymyksiä. Mutta 
kyllä koulussakin jotain ehdittiin keskustella: 
 

”Mielestäni yhteistyö sujui hyvin. Ohjaajan kanssa oli helppo keskustella eri asioista. 
Järjestimme aina aikaa seuratun tunnin jälkeen ja keskustelimme myös syödessä ja 
opettajainhuoneessa muutenkin.” 

 
Videoneuvottelu toimi ohjauksessa jopa odotettua paremmin. Yhteys koululle rakennettiin IP-pohjaisena 
tiedonsiirtona. Opiskelija sijoitti luokkaansa kameran, jota oli mahdollista ohjata Helsingistä käsin. 
Videoseurattu tunti alkoi siten, että ohjaaja tervehti luokan opettajaa ja oppilaita televisiokuvan 
välityksellä, jonka jälkeen kuva pimennettiin ja ohjaaja jäi seuraamaan opetuksen kulkua ohjaten samalla 
kameraa. Ohjauskeskustelu käytiin tämän jälkeen. 
 
Omaluokkaharjoittelun ja opiskelun näkyminen koulussa 
 
Opettajankoulutuksen vaikuttavuuden kannalta on kiintoisaa tietää, onko koulun henkilökuntaan 
kuuluvan opiskeluprosessilla näkyvyyttä koulussa. Vaikuttaa siltä, että mikäli opiskelija on aloitteellinen, 
hän saa aikaan keskustelua opettajakunnan piirissä.  
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”Kiitos neuvoista! Näitä olen jo katsastellut, mutta nyt vähän enemmän tositarkoituksella. 
Tulostin eilen kalvosarjasi opetuksen ja oppimisen suhteesta. Kun tänään väläytin parille 
kollegallani, he olivat tosi kiinnostuneita niistä. Ne ovat tietyisti kopiointi oikeuden alaisia. 
Siksi kysymys: onko mahdollista antaa kalvosi näille opettajille eteenpäin? Niistä syntyisi 
nimittäin hyviä ja ajatuksia herättäviä keskustelun aiheita. Mutta siis vain kysymyksenä.” 

 
Muutkin opiskelijat olivat käyneet opettajainhuoneessa keskustelua siitä, mitä heille 
opettajankoulutuksessa opetetetaan. Koulujen rehtorit ja opettajat ovat yleensä olleet varsin 
kiinnostuneita: 
 

”Että hän [monimuotokoulutuksen opiskelija] on tuonut paljon semmosia uusia asioita, 
niinkun sanotaan tähän meiänkin koulun keskusteluun, opettajakunnan keskusteluun. Mie 
taas, jus niitähän mie rehtorina odotan, odotan että me jatkuvasti kehitytään ja löydetään 
uusia juttuja - tai sanotaan että kaivetaan muistista vanhoja viisauksia. Niin se että meillä on 
tämmönen ihminen opiskelemassa ja jolla on myös sitten kokemus siellä takana – ett hän 
pystyy niinku peilaamaan ja niinku syvemmin niitä ottamaan esiin, niin kyllä siitä on ollut 
äärettömän paljon hyötyä – ihan lähtien siitä oppilaan kohtaamisesta...ihan siis tämmöistä 
aivan perusasioista, ...ei niinkään käytännön nippelijutuista vaan ihan näistä tämmösistä 
perus ...opetukseen, lapsen kohtaamiseen, siihen ajatukseen, miten ... miten opetetaan, 
niihin liittyviä juttuja on tullut paljon esiin.” 

 
Johtopäätöksiä 
 
Saatujen kokemusten mukaan lähiohjaajien koulutus on keskeinen kysymys. Heidän tulee saada riittävä 
ohjeistus tehtäväänsä. Ei kuitenkaan voida lähteä suurisuuntaiseen tehtävään valmentautumiseen juuri 
tehtävän kertaluonteisuuden vuoksi. Myös lähiohjaajan seurattavien tuntien määrää tulee harkita. Ei ole 
aina helppo päästä oman luokan opetuksesta seuraamaan toisen opettajan tunteja, varsinkin mikäli 
lukujärjestykset olivat samankaltaisesti ajoitetut. Ehkä didaktikkko voi pyrkiä seuraamaan enemmänkin 
tunteja, mikäli se koulun sijainnin kannalta ei tuota erityisiä hankaluuksia. 
 
Opiskelijat toimivat koulussaan eräänlaisina välittäjinä opettajankoulutuksen ja koulun välillä. Heillä on 
tuoreimmat tiedot opettajankoulutuksen yhteydessä esiintulevista teorioista yms. Lähiohjaajatkin tuntuivat 
kaipaavan teoreettisia haasteita ja omien tietojensa päivittämistä. Sen vuoksi he kokivatkin 
ohjaamistehtävän virkistäväksi ja miellyttäväksi pontimeksi pohtia uudelleen omaa opettajuuttaan ja oman 
toimintansa perusteita. Kaikenlainen yhteistyö opettajankoulutuksen kanssa koettiinkin myönteisenä. 
 
Ohjaus ja keskustelu olivat erittäin tärkeitä opiskelijoille ja sähköposti toimi ohjauksen välineenä 
erinomaisesti. Omaluokkaharjoittelu on mittatilaustyötä, joka vaatii paljon aikaa ja resursseja, mutta 
onnistuessaan palkitsee kaikki osapuolet. 
 
Syventävän praktikumin, kuten kaiken muunkin koulutuksen haasteet, liittyvät opiskelijoiden 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja käsityksiinsä itsestään oppijoina. Omat kouluaikaiset kokemukset voivat 
ohjata yllättävän paljon omaa opettajuutta. Opetusharjoittelussa ohjaajien tehtävänä on tarjota 
opiskelijoille uusia välineitä, joilla he voivat käsitteellistää toimintaansa ja nähdä siinä tiettyjä 
säännönmukaisuuksia. Ohjauksen tulisi auttaa opiskelijaa kehittämään omia praktisia teorioitaan ja 
toimintamallejaan. Lähiohjaaja koulupedagogiikan edustajana ja didaktiikan lehtori yliopistopedagogina 
tuovat molemmat omat toinen toistaan täydentävät näkökulmansa opiskelijan kehitysprosessiin. 
 
Kaikissa opetusharjoitteluvaiheissa, ovatpa ne perinteisiä normaalikoulu- tai kenttäkouluharjoitteluita, 
ohjauksen rooli on keskeinen. Hyvä ohjaus voi merkittävällä tavalla edistää opiskelijan kasvua 
opettajuuteen. Opettajankoulutuksen monimuotoistamisen myötä myös harjoittelut tulevat 
monipuolistumaan ja niitä voidaan aineenhallinnallisen pätevyyden niin salliessa suorittaa eri 
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koulutusasteilla. Kokemus ei sinällään korvaa opetusharjoittelua, sillä aidolla dialogilla ja yhteisellä 
reflektoinnilla on aina sijansa opiskelijan ammatillisen kehittymisen prosessissa. Kokemus ja nyt puheena 
olleen opiskelijaryhmän erityistilanne on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon viemällä opetusharjoittelu 
opiskelijan omaan luokkaan. Ehkä voitaisiin entistä suuremmassa määrin tietoisesti etsiä yhteyksiä myös 
koulun suuntaan, jolloin aito dialogi koulun ja yliopiston kesken voisi olla mahdollista. Tässä mielessä voisi 
ajatella, että se, mitä perinteisessä ohjauksessa kutsutaan ryhmäohjaukseksi, voisikin 
omaluokkaharjoittelussa toteutua siten, että halukkaat opettajakunnan jäsenet kokoontuisivat yhdessä 
opiskelijan kanssa keskustelemaan. Tällaista tapaamista voisi johdatella didaktiikan lehtori, jolloin 
päästäisiin vuorovaikutukseen kentän ja opettajankoulutuslaitoksen kesken. Tällainen tapaaminen saattaisi 
virittää kentällä työskentelevissä halukkuutta täydennyskoulutukseen tai oman ammattitaitonsa 
kehittämiseen muutoinkin. Samalla se auttaisi opettajankoulutusta tunnistamaan kentän ajankohtaisia, 
opettajana työskentelemisen kannalta keskeisiä kysymyksiä. 
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Opettajien käsityksiä vallasta ja valtakumppaneista   

Pirjo Nuutinen 
professori 
Joensuun yliopisto 
 
 
Johdanto 
 
Opettajien valtakäsityksiä koskevan tutkimushankkeen yhden keskeisen osan muodostavat kolme survey –
tutkimusta. Kyselyt tehtiin vuosina 1996, 1997 ja 1999.  Tutkimusten kohderyhminä olivat 
lastentarhanopettajat sekä  luokan- ja aineenopettajat peruskoulusta. Otannat on suoritettu OAJ:n  
jäsenrekistereistä siten, että eri vuosien otokset koostuvat eri henkilöistä. 
 
Opettajien valtakäsityksiä koskevan tutkimushankkeen yleisenä  teoreettisena lähtökohtana on ollut 
analyysi vallan ja kasvatuksen suhteesta (Nuutinen 1994). Kyseisessä analyysissa pelkistettiin vallan ja  
kasvatuksen  yhteydet  neljäksi, eri tavoin vallan  ja kasvatuksen suhteen olemusta ilmentäväksi aspektiksi, 
jotka ovat elämänhallinta, valtarelaatiot, subjektius  ja toiminta. 
 
Elämänhallinta edustaa ihmisen ja ihmisyhteisöjen laajinta vallan projektia, joka perustuu eksistenssin 
peruspakkoon (ks. Nuutinen 1994, 20 - 26 ) . ’Hallinta’ ei tarkoita lopputilaa - elämää ei voi kirjaimellisesti 
hallita. Kyse on prosessista, jossa ihmiset pyrkivät varmistamaan olemassaolonsa edellytyksiä tietoisina mm. 
kärsimyksen ja kuoleman mahdollisuudesta. Kasvatus eri muotoineen vaikuttaa elämänhallinnan 
edellytyksiin. Kasvatuksen vaikutukset eivät ole yksiselitteisesti myönteisiä tai kielteisiä yksilöiden ja 
yhteisöjen elämänhallinnan kannalta.  
  
Valta on suhde-käsite. Valtaa on   tai sitä puuttuu suhteessa johonkin. Valtarelaatiossa on kyse osapuolten 
välisestä riippuvuussuhteesta. Vahva osapuoli ei pysty toteuttamaan omia tavoitteitaan ilman toisen 
osapuolen suostumista yhteistoimintaan. Vastaavasti heikko osapuoli ei voi toteuttaa täysimittaisesti omia 
tavoitteitaan alistuessaan toiminnassaan vahvemman osapuolen vaatimusten täyttämiseen (mt. 40 ). 
Valtasuhteet ovat hierarkkisia, transitiivisia ja epäsymmetrisiä suhteita. Yhteisötasolla valta verkottuu ja 
hierarkiat linkittyvät toisiinsa löyhemmin tai tiiviimmin. Valtaresurssit vaihtelevat hierarkkisesti järjestyneissä 
”soluissa” linkkien määrästä ja  niiden yhdistämien alahierarkioiden valta-asemasta riippuen (mt. 26 – 31).   
  
Kasvatussuhdetta voidaan tarkastella valtasuhteena, jossa kysymykset elämänhallinnasta, jäsentymisestä 
vallan verkostoon, subjektiudesta  sekä vallankäytöstä ja valtakäyttymisestä aktualisoituvat. Kasvatus on 
vallanalaista, kasvatuksessa käytetään valtaa ja kasvatuksessa tuotetaan valtasuhteissa toimimisen 
edellyttämiä kvalifikaatioita  (mt., 36,  53 - 58). Toisaalta myös valtasuhteita voidaan tarkastella 
kasvatuksen näkökulmasta. Kasvatus on strukturaatiosuhteessa valtarakenteisiin, on niille alisteinen, mutta 
toisaalta myös hyödyntää niitä ja välittää kasvaville niitä koskevia ideologisia tarkastelutapoja.   
  
Subjektius viittaa valtasuhteiden osapuoliin ajattelevina, tuntevina ja toimivina olioina.  Subjekti on 
sidoksissa vallan prosesseihin toisaalta jäsentyen niissä uudelleen ja uudelleen, toisaalta puolustaen omia 
tarpeitaan ja tavoitteitaan kulloistenkin valtasuhteiden ja -prosessien konteksteissa (mt. 32 – 43; Crespi  
1992;  100 - 104). Kasvatussuhde voidaan ymmärtää valtasubjektien väliseksi suhteeksi, jossa keskeisenä on 
vahvan osapuolen harjoittama tietoinen ja tiedostamaton kasvatettavan subjektiuden  rakentaminen. 
 
Toiminta valtasuhteissa viittaa paitsi vallankäyttöön (vahvan osapuolen toimintana), myös 
valtakäyttäytymiseen    yleensä valta-asemaan katsomatta sekä toiminnasta pidättäytymiseen (mt. 44 - 53 ). 
Kasvattajat käyttävät valtaa, mutta kohtaavat myös kasvatettavien vastavaltaa.  Molemmat ovat osallisina   
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ja toimivat myös sellaisissa  vallankäyttötilanteissa, joita ei ole harkittu erityisesti kasvatuksen kannalta, 
mutta joilla on merkitystä molempien osapuolien valtakäyttäytymisen kehittymiselle. Tietoinen toiminnasta 
pidättäytyminen  ilmentää  itsekontrollia (mt. 33, 41), johon liittyy kalkylointia  omien päämäärien ja  
tilannekohtaisten vaatimusten välillä.   
 
Opettajien valtakäsityksiä koskevassa tutkimuksessa  korostetaan  kasvatusideologisia kysymyksiä,  
opettajan ajattelua ja   relaationäkökulmaa.  Opettajuus merkitsee erityistä jäsentymistä vallanverkostossa. 
Opettajat valtasubjekteina ovat nelitahoisessa suhteessa valtaan. (1) He ovat valtahierarkian alaisia – 
valtautettuja, mutta valtuuksiltaan rajoitettuja ja kontrolloituja toimijoita.  (2) He ovat myös  hierarkkisessa 
asemassaan vallan välittäjiä   kasvavien suuntaan (vallan transitiivisuus) toimiessaan reproduktio- ja 
sosialisaatioagentteina. (3)  Opettajat  ovat vallankäyttäjiä jokapäiväisessä työssään lasten ja nuorten 
kanssa. Valtarelaatioiden olemuksen mukaisesti opettajat ovat tarkastelukulmasta riippuen vallan haltijoita 
tai alistettuja osapuolia.  (4) Suomalaisessa järjestelmässä opettajat ovat suhteellisen autonomisia työssään 
ja heillä on itsenäistä tulkinta- ja päätösvaltaa työtehtävissään.  
 
Tutkimushankkeessa pyritään monoliittisen virkamieskuvan taakse  selvitellen, miten erilaiset opettajat itse 
vallan ilmiöitä käsittävät ja käsittelevät.  Koko hankkeen keskeinen motiivi  on käsitteellinen,  ja vallan 
ilmiöiden tarkastelu kohdistuu enemmän periaatteellisiin kuin ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin 
kysymyksiin. Survey-tutkimuksissa kuitenkin  keskeisimpänä tehtävänä on ollut  kuvata opettajien 
valtakäsityksiä,  ja  aineistojen mahdollisuuksien rajoissa kehitellä edelleen kasvatuksen ja vallan suhteen 
tarkastelua opettajuuden näkökulmasta. 
 
Kyselytutkimuksen mahdollisuudet kasvatuksen ja vallan suhteen tarkastelussa ovat tietenkin rajalliset.   
Aihe itsessään on vaikea ja ideologisia ristiriitoja sisältävä, ja siksi erityisen  otollinen kyselytutkimuksille 
luontaisen teoreettisen mielivallan  korostumiselle. Vuoden 1996 surveyn lomaketta esitestattiin ja 
tarkennettiin  kuudelta opettajalta saadun palautteen perusteella. Myöhemmissä kyselyissä käytetyissä 
lomakkeissa on ollut  periaatteessa sama rakenne kuin ensimmäisessä, mutta sisällöllistä muokkausta on 
jossain määrin tehty uudempiin versioihin. Taustana lomakkeissa  on ollut edellä esitetty nelijako 
elämänhallintaan, valtasuhteisiin, subjektiuteen ja valtasuhteissa tapahtuvaan toimintaan. Lomakkeissa on 
käytetty useita erilaisia strukturoivia ja strukturoimattomia  kysymystekniikoita  Kysymysten muotoilussa on 
hyödynnetty erilaisia kirjallisuudessa esitettyjä väitteitä vallan ilmiöistä. Lomakkeiden lyhentämistä on tehty 
melko varovaisesti, sillä sisällöllinen kattavuus on kvalitatiivisesti painottuneen kokonaishankkeen kannalta 
ollut tärkeämpää kuin vastausprosentin kohottaminen.  
 
Ongelmallisimpia ovat olleet ideologisiin kysymyksiin ja kasvatusvallan käyttöön kohdistuneet Likert -
tyyppiset osiot, joiden sanallista muotoilua on jatkuvasti kehitelty yksiselitteisemmäksi. Ihmiskuvan osalta 
kysymysten ja vastausvaihtoehtojen muotoilussa on päädytty lopulta luopumaan Likertista. 
Yhteiskuntakuvaa koskevissa osioissa Likert-tekniikka on säilytetty ja kysymykset saatu kohtuullisen 
yksiselitteisiksi, mikä ei kuitenkaan ole estänyt vastaajia vastaamasta melko ristiriitaisillakin tavoilla eri 
osioihin. Ilman lähempää tutkimusta on vaikea sanoa, onko edelleenkin vika kysymysten sanallisessa 
muotoilussa vai onko kyse vastaajien diffuusista ajattelusta. 
 
Likert-tyyppinen aineisto on kaikkiaan  epätasaista, eikä eri otosten välinen vertailu ole tältä osin täysin 
mahdollista.   Avovastausta edellyttäneet kysymykset ovat tuottaneet kohtuullisen hyvin aineistoa 
kvalitatiivisen analyysin tarpeisiin, joskin niiden työläyttä joissakin palautteissa valitettiin. Näitä osioita on 
määrällisesti rajoitettu vuoden 1996 surveyn jälkeen ja vaihdeltu sisällöllisesti. 
 
Kyselyiden vastausprosentit ovat melko alhaisia:  aikajärjestyksessä 42.5% , 55.0% ja  54.6%.  
 
Tähän on luultavasti sekä yleisiä että tutkimuskohtaisia syitä. Sax ym. ovat  artikkelissaan (2003) 
osoittaneet vastaamishalukkuuden kyselyihin laskeneen voimakkaasti ja vastaava trendi näkyy myös 
suomalaisissa tutkimuksissa (Rimpelä ym. 2003). Opettajat ovat tunnetusti kohderyhmä, joka saa runsaasti 
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erilaisia kyselyitä. Vastaamatta jättäneille kohdistetuissa  kyselyissä  kyllästyminen kyselyboomiin tulikin 
yhtenä perusteluna esille.  Osa opettajista osoitti myös metoditietoisuutta ja –kriittisyyttä ilmoittaessaan, 
etteivät he pidä kyselyä hyvänä menetelmänä mm. kysymysten yleisyyden vuoksi. Edellä mainittujen 
seikkojen ohella kiinnitettiin huomiota aiheeseen sinänsä, lomakkeen pituuteen, epäselviin kohtiin ja 
huonoihin ajankohtiin  (joita olivat huhtikuun loppu, maaliskuu ja  lokakuu)  liittyvät perustelut.   
 
Alkuperäisiin otoksiin kuuluneista opettajista täysin pimentoon jääviä  on noin puolet, joten kattavaa 
kuvaa opettajien valtakäsityksistä ei  ole saatu. Laskennallisesti aineistoa on kuitenkin  riittävästi tulosten 
tilastollisen merkitsevyyden arviointiin ja eräin osin eri vuosien aineistoja on ollut mahdollista yhdistää eri 
otoksista saatujen tulosten yhtenevyyden pohjalta. Ongelmaksi jää kadon sisällöllisen merkityksen arviointi 
eli missä määrin ulkopuolelle jättäytyneiden opettajien käsitykset vastaavat osallistuneiden opettajien 
käsityksiä ja miten tyhjentäviä poisjäämistään perustelleiden opettajien selitykset ovat kokonaan 
pimentoon jääneiden kannalta.   
 
Seuraavassa kuvataan  aluksi tutkimuksen kohderyhmät, jonka jälkeen esitellään joitakin keskeisiä tuloksia.  
Kootun aineiston perusteella opettajien ammattikunnalla on   (joitakin kysymyksiä lukuun ottamatta) 
suuriakin näkemyseroja ideologisissa ja vallankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.  Tämän johtopäätöksen 
perustelemiseksi  tarkastellaan  aluksi opettajien dispositioita valtaan yleensä, heidän käsityksiään 
yhteiskuntarakenteesta ja  kumppanuussuhteista valtahierarkian eri tasoilla. Tämän jälkeen käsitellään 
opettajien ihmiskuvaan  ja vallankäyttöön liittyviä kysymyksiä. .    
  
Kohderyhmät 
 
Kuten edeltä on käynyt ilmi, surveyt toteutettiin vuosina 1996, 1997 ja 1999.  Otannat suoritti OAJ:n 
toimihenkilö järjestön jäsenrekisteristä opettajakategorioittain ositetusti suhteessa läänikohtaiseen 
jäsenmäärään  Vuosien 1997 ja 1999 otoksista karsittiin edellisinä vuosina  tutkimuksiin osallistuneet 
opettajat. Kaikkiaan kolmeen kyselyyn on osallistunut 1086 opettajaa. Otoskokoa ja otantatekniikan 
yksityiskohtia on jossain määrin vaihdeltu eri vuosina lähinnä vastausprosentin parantamisen 
tarkoituksessa. Vuoden 1996 surveyssä naisvastaajien osuus oli 18.4% suurempi kuin miesten, vuoden 1997  
tutkimuksessa ero oli miesten hyväksi 5% ja   vuoden 1999 surveyssä 1 % naisten hyväksi.   
 
Taulukko 1. Eri opettajaryhmien osuudet kyselyissä 
 
 Lastentarhanopettajat 

  f                     % 
  Luokanopettajat 
   f               %         

Aineenopettajat 
  f               %    

Survey 1996 155               42.7 109            30.0   99            27.3  
Survey 1997 113               31.5   98            27.3 148            41.2 
Survey 1999 119               32.8               120            33.1        124            34.2 
Yhteensä / 
%  kaikista  

 
387               35.7 

 
327            30.1 

 
371            34.2 

 
 
Opettajien dispositiot valtaan         
 
Ideologia ottaa kantaa asioiden ja ilmiöiden olemukseen, arvolähtökohtiin ja hallittavuuteen (ks. Therborn  
1980; Nuutinen  1994).  Kaikkiin kyselyihin sisältyi semanttinen differentiaali (Osgood 1969; 1999 käytössä 
tarkennettu versio; ks. Nuutinen 2001, 159), jossa vastakkaisten, valtaa käsittelevästä kirjallisuudesta 
poimittujen attribuuttien  ja viisijakoisen asteikon avulla  tutkittiin opettajien asenteita valtaan yleisenä 
yhteiskunnallisena ilmiönä. Semanttinen differentiaali on tuottanut hyvin johdonmukaiset (Cronbachin alfa  
.89 - .90)  ja myös eri otoksista samanlaiset tulokset, kuten taulukosta 2 käy ilmi (tyyppien 
muodostamisesta ks. Nuutinen 2001, 159 – 160).  
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Taulukko 2: Opettajien  asennoituminen valtaan: Semanttiseen differentiaaliin perustuvat                          
opettajatyypit (%) 
 
 Tyyppi 1: 

myönteiset 

Tyyppi 2: 

relativistis-epävarmat 

Tyyppi 3: 

kielteiset 

Survey -96          16.9        72.1           11.0 
Survey -97          16.6        74.9           8.6 
Survey -99          22.3        69.4           8.3 
 
Chi-square 5.945, sig. .203 
 
 
Myönteisesti valtaan suhtautuville valta on  mm. luonnollista, luovaa, yhteistoiminnallista, järjestelmällistä  
ja tarpeellista kielteisesti asennoituvien korostaessa päinvastaisia ominaisuuksia. Relativistis-epävarmoja on 
selkeä enemmistö. He ovat taipuvaisia näkemään vallan ominaisuudet sidottuina valtasubjektiin, 
vallankäytön menetelmiin ja seurauksiin, joita tuotetaan. Erään opettajan sanoin:  ”Valta on hyvä tai 
huono asia siitä riippuen, kuka, millä moraalilla ja minkälaisin seurauksin sitä käyttää”.   
 
Opettajien valtaa koskevien käsitysten tarkastelu kuvattujen tyyppien pohjalta osoittaa, että  käsityksissä 
esiintyy tyyppikohtaisia ryhmätasoisia painotuseroja (esim. Nuutinen 2001, 160), mutta toisaalta ryhmien 
sisällä  esiintyy myös  vastakkaisia  käsityksiä, mistä johtuen tyypittelyä olisi mahdollista jatkaa 
alatyyppeihin.  
 
Eri tyyppien esiintymisessä ei ole sukupuolen, opettajakategorian tai iän mukaisia tilastollisesti merkitseviä 
eroja, mutta johtajissa on ryhmätasolla hieman enemmän valtaan myönteisesti asennoituvia ja vähemmän 
relativistis-epävarmoja kuin riviopettajissa (Taulukko 3). 
 
Taulukko 3. Johtajien ja riviopettajien jakautuminen valtaan asennoitumisen tyyppeihin (%) 
 
    

   Myönteiset            
 f                  % 

  Relativistis-           
   epävarmat 
 f                 %  

        
     Kielteiset            
  f                   % 

 
Yht.             % 

 
Johtajat 

  
 57              27.4 

 
134            64.4 

 
17                8.2 

   
208       100.0 

 
Riviopettajat 

 
131              16.3 

 
596            74.1 

 
77                9.6 

 
 804       100.0   

 
Chi –Square 13,485         sig .001 
 
Käsitykset  ihmisten suhteesta valtarakenteisiin 
 
Opettajien yhteiskuntakuvaa on tutkittu Likert-tyyppisillä osioilla  jossain määrin kysymyksenasettelua 
vaihdellen eri survey-kerroilla. Seuraavassa esiteltävät tulokset (Kuvio 1) perustuvat vuoden 1999 kyselyyn.  
Yli puolet vastanneista opettajista kyseenalaisti ihmisen synnynnäisen vapauden ja tasa-arvoisuuden sekä 
kyvykkyyden valtaan pääsyn edellytyksenä ja yhtyi väitteisiin, joiden mukaan valta estää kaaosta ja  on  
yhteiskunnallisen edistyksen ehto.  Samoin yli puolet vastanneista hyväksyi väitteen valtarakenteiden 
kansalaisia eriarvoistavasta vaikutuksista.  Opettajien näkemykset kuitenkin polarisoituivat, varsinkin kun 
kyse oli  vapauden ja tasa-arvoisuuden myötäsyntyisyydestä, vallasta kaaosta estävänä tekijänä ja valta-
asemiin päässeiden ihmisten kyvykkyydestä.  
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Osiot:      1)  Ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina. 

   2) Ilman valtaa ihmisten yhteiselämä olisi jatkuvaa kaaosta. 
   3) Valtarakenteet jakavat ihmiset alistajiin ja alistettuihin. 
   4) Ilman valtaa ei olisi yhteiskunnallista edistystä. 
   5) Valta-asemiin pääsevät ihmiset ovat poikkeuksellisen kyvykkäitä. 

 
Asteikko: 1 – 5  = täysin eri mieltä  -  täysin samaa mieltä 

Kuvio 1: Ihmisten suhde valtarakenteisiin  
 
Tulosten tarkastelu taustamuuttujittain osoitti joitakin tilastollisesti merkitseviä eroja valtaan 
asennoitumisen tyyppien, samoin johtajien ja riviopettajien välille. Väitteen ”Ilman valtaa ihmisten 
yhteiselämä olisi jatkuvaa kaaosta” hyväksyivät valtaan myönteisesti ja relativistis-epävarmasti asennoituvat 
opettajat lähes kaksi kertaa niin usein kuin kielteisesti asennoituvat (61.3% vs. 63.4% vs. 32.1%; 
merkitsevyystesti  3x3 –taulukosta: Chi square 12.940, sig. .012). Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että 
kielteisesti asennoituvien osaryhmässä kantaa muodostamattomia oli liki kolminkertainen määrä kahteen 
muuhun tyyppiin verrattuna (myönteiset 9.3%, relativistis-epävarmat 2.1%, kielteiset 28.6%), ja käsitysten 
polaaristuminen oli myös selkeämpää tässä ryhmässä ( kyseenalaistajia myönteisissä  29.3%, relativistis-
epävarmoissa  25.9% ja kielteisissä 39.3%). 
 
”Valtarakenteet jakavat ihmiset alistajiin ja alistettuihin” -väitteen hyväksyivät muita selvästi harvemmin 
valtaan myönteisesti asennoituvat opettajat (41.3%), mutta tässä osaryhmässä vastaukset polarisoituivat 
voimakkaasti (kyseenalaistajia 37.3%). Relativistis-epävarmoista 61.1% hyväksyi ja 20.9% hylkäsi väitteen, 
kielteisillä vastaavat osuudet olivat 71.4 ja 10.7%. Kantaa muodostamattomien osuudet  olivat kaikissa 
ryhmissä  huomattavat (myönteiset 21.3%, relativistis-epävarmat. ja kielteiset 17.9%; tilastollisen 
merkitsevyyden testaus 3x3-taulukosta: Chi square 13.850; sig. .008). Johtajien ja riviopettajien välillä ilmeni 
kannanotoissa tähän väitteeseen  tilastollisesti merkitsevä ero (Chi square 10.794, sig. .029). Hieman 
suurempi osa riviopettajista  (59.7%)  kuin johtajista (50.7%) hyväksyi väitteen.  Noin viidesosa jätti 
ottamatta kantaa (johtajat 23.2% ja riviopettajat 18.1%).   
 
Enemmistö myönteisistä (70.7%) ja relativistis-epävarmoista opettajista (57.5%) hyväksyi väitteen ”Ilman 
valtaa ei olisi yhteiskunnallista edistystä”. Kielteisten osaryhmässä ilmeni voimakasta polarisaatiota; sekä 
hyväksyviä että hylkääviä oli 42.9%. Kantaa ottamattomia oli keskimäärin 14.4% (myönteiset 12.0, 
relativistis-epävarmat 18.0% ja kielteiset  14.3%; Chi square 3 x 3 taulukosta  9.823, sig.  .044 ).  
 
Väite ”Valta-asemiin pääsevät ihmiset ovat poikkeuksellisen kyvykkäitä” innosti muita osioita enemmän   
opettajia kannanottoihin, sillä ”en osaa sanoa” – vaihtoehdon valitsi ainoastaan 6.1% vastaajista. Kuten 
edellinen väite, myös tämä väite jakoi voimakkaasti valtaan myönteisesti asennoituvia, joista 46.7% torjui ja 
48.0% hyväksyi väitteen. Enemmistö relativistis-epävarmoista (65.0% )  ja varsinkin kielteisesti valtaan 
asennoituvista opettajista (82.1%) kyseenalaisti väitteen (hyväksyjiä 25.6% ja 14.3%). Tilastollisen 
merkitsevyyden testaus 3 x 3 –taulukosta  toi tulokseksi  .001  Chi square –arvolla 18.906. 
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Valta ihmiskäsityksissä 
  
Opettajat ovat huomattavan yksimielisiä siitä, ettei ihminen voi elää elämäänsä joutumatta vallan kanssa 
tekemiseen, muilta osin  näkemykset polarisoituvat, selkeimmin ihmisten keskinäistä solidaarisuutta ja  
mukavuudenhalua koskevissa kysymyksissä (ks. Kuvio   2).  Enemmistö opettajista ajattelee ihmisten 
tottelevan saavuttaakseen etuja, mutta tässäkin kysymyksessä lähes kolmannes vastanneista kyseenalaistaa 
väitteen. Solidaarisuutta koskevissa käsityksissä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja taustamuuttujien 
suunnassa,  muissa joitakin eroja ilmeni.  
  
Kaikissa ikäryhmissä enemmistö kyseenalaisti väitteen ihmisen luontaisesta alistuvuudesta. Nuorimmissa 
opettajissa kyseenalaistajien osuus oli suurin, 76.6%  ja  hyväksyjien pienin 12.5% . Keskiryhmässä 61.2%  
kyseenalaisti ja 28 % hyväksyi väitteen. Vanhimmassa ikäryhmässä kyseenalaistajia oli 57.6% ja hyväksyjiä 
33.7%. (Chi square  16.919, sig. .031). Kantaa ottamattomia oli keskimäärin 11.6% .  Opettajakategorioiden 
välillä  erot olivat edellistä marginaalisempia (Chi square 22.972, sig . 003). Jakaumille kaikissa osaryhmissä 
on tyypillistä  polarisaatio. Lastentarhanopettajissa kyseenalaistajia oli 43.2% ja hyväksyjiä 39.3%. Vastaavat 
luvut luokanopettajilla  olivat 33.9%  ja 42.2%  ja aineenopettajilla 31.3% ja  47.3%. 
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Osiot     1) Ihminen voi elää elämäänsä joutumatta tekemisiin vallan kanssa.  
 2)  Ihmiset ovat perusluonteeltaan alistuvaisia.. 
 3)  Ihminen on solidaarinen, yhteiseen hyvään pyrkivä olento.  
 4 ) Ihminen on mukavuudenhaluinen ja toivoo,  että häntä hallitaan.    
 5)  Ihmiset tottelevat saavuttaakseen etuja. 

 
Asteikko 1 – 5  =  1:  Väite pätee kaikkiin ihmisiin 
      2:  Väite pätee useimpiin ihmisiin 
      3:  En osaa sanoa  
      4:  Väite pätee vain joihinkin ihmisiin 

      5:  Väite ei päde lainkaan ihmisiin 
 

Kuvio 2. Valta opettajien ihmiskäsityksissä 
 
Myös ihmisen mukavuudenhalusta johtuvaa alistuvaisuutta koskevissa käsityksissä esiintyi tilastollisesti 
merkitseviä, joskin melko marginaalisia  eroja opettajakategorian ja iän suhteen. Peruskoulun opettajat, ja 
heistä useimmin aineenopettajat, olivat hieman taipuvaisempia hyväksymään mukavuudenhaluun 
perustuvan alistuvaisuuden   ihmiskuvaansa kuin lastentarhanopettajat (lastentarhanopettajat, 39.3%, 
luokanopettajat 42.2%  ja aineenopettajat 47.3%; Chi square  22.972, sig. .003). Kantaa ottamattomia oli 
noin  viidennes; eniten luokanopettajissa (24.0%).  
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Eri-ikäisistä opettajista mukavuudenhalua alistumisen syynä korostivat useimmin yli 50-vuotiaat ja 
harvimmin nuorimmat   (nuorista 36%,   keski-ikäisistä 42.2%  ja vanhimmista 48% ; Chi square 20.818, sig. 
008). Kantaa ottamattomia eri osaryhmissä oli noin  viidennes.  
 
Tottelevaisuutta eduntavoittelulla selittävässä osiossa oli  tilastollisesti merkitseviä  eroja sukupuolen ja 
valtaan asennoitumisen tyypin mukaan. Naiset ottivat tähän väitteeseen hieman miehiä useammin kantaa 
(86.8% vs.  80.7%) ja heidän keskuudessaan mielipiteet jakautuivat voimakkaammin kuin miehillä. Naisista 
51.9% hyväksyi ja 34.9% kyseenalaisti väitteen. Vastaavat osuudet miehillä olivat 59.5% ja 21.2% ( Chi 
square 20.816, sig. .008). Sen lisäksi, että valtaan asennoitumisen tyyppien  välillä esiintyy  tilastollisesti 
merkitsevä ero (Chi square 27.183, sig. .001), näiden osaryhmien sisällä näkemykset ovat melko 
polarisoituneita. Myönteisesti valtaan asennoituvissa on lähes yhtä paljon  väitteen hyväksyviä (42.0%)  ja 
kyseenalaistavia (40.5%). Relativistis-epävarmoissa väitteen hyväksyviä (47.1%) on selvästi enemmän  kuin 
kyseenalaistavia, joita kuitenkin on yli kolmannes osaryhmään kuuluvista (36.5%). Kielteisesti 
asennoituvissa on lähes kaksinkertainen määrä väitteen hyväksyviä (59.5%) kuin kyseenalaistavia (30.9%). 
Kantaa ottamattomia  oli viimemainitussa ryhmässä vähiten, 9.6% (koko joukossa 15.9%.).  
 
Valtakumppaneiden arviointia 
 
Kaikissa kolmessa kyselyssä opettajia  pyydettiin arvioimaan  kasvatusjärjestelmän eri tasoilla toimivia 
valtakumppaneitaan seuraavien asioiden suhteen: 
- miten hyvin kumppanit ovat selvillä käytännön päiväkoti- ja koulutyöstä, . 
- miten helpoksi opettajat kokevat heihin vaikuttamisen, 
- miten usein opettajat kokevat kumppaneidensa menettelytapoihin sisältyvän kyseenalaisia piirteitä ja 
- millaiseksi he arvioivat kumppaneidensa vallan riittävyyden. 
 
Eri kyselykertojen  tulokset ovat olleet hyvin samantapaisia.  Hierarkiassa ylempien kumppaneiden 
asiantuntemusta  arvioidaan  kielteisesti ja ruohonjuuritason kumppaneiden  myönteisesti, poikkeuksena 
kuitenkin vanhemmat, joihin kohdistuva arviointi polarisoituu (Kuvio 3). 
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1) kunnallispoliitikot  5)   päiväkotilapset/oppilaat 
2) valtiotason poliitikot                6)   johtaja/rehtori 
3)  lautakunta   7)   työtoverit omassa työpaikassa 

        4)     vanhemmat                              8)    kollegat muilla koulutusasteilla 
 
Kuvio 3: Opettajien arvioinnit kumppaneiden asiantuntemuksesta: (melko hyvin tai erinomaisesti 
päiväkodin ja koulun käytännön työstä  selvillä olevat; % arvioinnin esittäjistä) 
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Arviointeja virkamiehistä kysyttiin kahdessa ensimmäisessä surveyssä  yhdellä osiolla ja viimeisessä erottaen 
kunta- ja valtiotason virkamiehet.   Vuosina 1996 ja 1997 vastanneista 18.7% arvioi virkamiesten 
asiantuntemuksen melko hyväksi  tai erinomaiseksi.  Vuoden 1999 surveyn perusteella kuntatason 
virkamiehiä arvioitiin  voittopuolisesti kielteisesti, mutta kuitenkin selvästi myönteisemmin kuin valtiotason 
virkamiehiä. (26.4% ja 11.3%) (ks. kuvio 7). 
 
Vaikutettavuuden osalta tulokset (ks. kuvio 4) ovat  paria poikkeusta lukuun ottamatta samansuuntaisia 
kuin asiantuntemusta koskevissa arvioinneissa. Poliittiset päättäjät ja luottamushenkilöt koettiin vaikeasti 
vaikutettavissa oleviksi. Sama pätee virkamiehiin (ks. kuvio 7), joista vuoden 1999 tulosten perusteella 
kuntatasolla työskenteleviä arvioitiin hieman myönteisemmin kuin valtiotason virkamiehiä. Selvä 
enemmistö vastaajista arvioi ruohonjuuritason kumppaneista johtajat, lapset ja työtoverit melko tai hyvin 
helposti vaikutettaviksi. Vanhemmat koettiin selvästi useammin helposti vaikutettaviksi kuin asiantunteviksi, 
kun taas muilla koulutuksen asteilla toimivien kollegoiden arvioinneissa tulos on päinvastainen  (vrt. kuviot  
3 ja 4). 
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1) kunnallispoliitikot   5)  päiväkotilapset/oppilaat 
2) valtiotason poliitikot             6)  johtaja/rehtori 
3) lautakunta    7)  työtoverit omassa työpaikassa 

       4) vanhemmat                           8)  kollegat muilla koulutusasteilla 
 
Kuvio 4. Valtakumppanit melko tai hyvin helposti vaikutettavaksi arvioineiden osuudet (%) 
 
Poliittisten päättäjien luotettavuutta arvioitiin hieman useammin myönteisesti kuin heidän 
asiantuntemustaan ja vaikutettavuuttaan.  Ero ruohonjuuritason kumppaneihin oli tässäkin suhteessa 
huomattava (ks. kuvio 5). Virkamiehiä myönteisesti arvioivien osuudet lähenevät heidät asiantunteviksi 
arvioineiden osuuksia (ks. kuvio 7). 
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1) kunnallispoliitikot   5)  päiväkotilapset/oppilaat 
2) valtiotason poliitikot               6)  johtaja/rehtori 
3) lautakunta                 7) työtoverit omassa työpaikassa 

       4) vanhemmat                             8) kollegat muilla koulutusasteilla 
 
Kuvio 5: Valtakumppaneiden luotettavuuden myönteisesti arvioineiden osuudet (%) 
 
Politiikkoja lukuun ottamatta opettajien enemmistö koki kumppaneidensa  vallan määrän sopivaksi (kuvio 
6). Yli puolet vastanneista toivoi poliittisten päättäjien valtaa vähennettävän, kun taas vallan lisäämistä 
kannattavien osuus jäi noin  viiteen prosenttiin. Vajaa kymmenesosa vastanneista toivoi ruohonjuuritason  
kumppaneiden vallan vähentämistä ja lisäämistä runsas viidennes. Virkamiesten vallan määrään oltiin 
tyytyväisempiä kuin poliitikkojen (vrt. kuviot 6 ja 7). Vajaa 40% vastaajista toivoi virkamiesten vallan 
vähentämistä vastaavan osuuden ollessa poliitikoilla n. 60%.  
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Asteikko:  1 = liian vähän valtaa  2= sopivasti valtaa 3 = liikaa valtaa 

1)  kunnallispoliitikot      5)  päiväkotilapset/oppilaat 
2)  valtiotason poliitikot               6)  johtaja/rehtori 
3)  lautakunta       7)  työtoverit omassa työpaikassa 

       4)  vanhemmat                              8) kollegat muilla koulutusasteilla 
 
Kuvio 6. Opettajien arviot kumppaneiden vallan määrän sopivuudesta 
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1) asiantuntemus melko hyvä tai erinomainen 
2) vaikuttaminen melko tai  hyvin helppoa 
3) menettelyissä harvoin tai ei koskaan kyseenalaisia piirteitä 
4) valtaa liian vähän tai sopivasti 
 

Series 1=  kouluhallinnon virkamiehet yleensä (vuosien 1996 ja 1997 surveyt) 
Series 2 = kuntatason virkamiehet (survey 1999) 

      Series 3 = valtiotason virkamiehet (survey 1999) 

 
Kuvio 7: Opettajien arvioinnit virkamiehistä asiantuntemuksen, vaikutettavuuden, luotettavuuden ja 
vallan määrän sopivuuden suhteen .  
 

Tulokset viittaavat melko johdonmukaisesti  poliitikkojen  ja virkamiesten vähäiseen arvostukseen 
opettajien keskuudessa. Ruohonjuuritasolla lähimpiä kumppaneita arvioidaan johdonmukaisen 
myönteisesti, kun taas vanhempien ja muilla koulutuksen asteilla toimivien kollegojen saamat arvioinnit 
vaihtelevat kulloisenkin arviointisisällön mukaan.  
 
Vertailu taustamuuttujittain toi esiin joitakin tilastollisesti merkitseviä, mutta prosentuaalisesti marginaalisia 
eroja  eri vuosien tuloksissa. Seuraavassa  havaitut erot todetaan  yleisesti menemättä tilastollisiin 
yksityiskohtiin. Vuoden   1999 aineistossa johtajien ja työtovereiden asiantuntemusta  arvioitiin vielä 
hieman   myönteisemmin kuin  aikaisemmissa  aineistoissa ja valtiotason poliitikkojen asiantuntemusta vielä 
hieman kielteisemmin  Myös poliitikkoihin vaikuttamisen mahdollisuudet koettiin vielä hieman 
negatiivisemmin kuin aikaisemmin, samoin  yleisesti ottaen hyvin myönteisesti arvioitujen johtajien  
myönteisen arvioinnin osuus laski hieman  Valtiotason poliitikkojen luotettavuutta arvioitiin hiukan 
myönteisemmin kuin aikaisempina tutkimuskertoina. Lisäksi tarkastelu taustamuuttujien suhteen osoitti, 
että  miehet  ovat ryhmätasolla hieman naisia myönteisempiä arvioidessaan  valtiotason poliitikkojen 
asiantuntemusta.   
 
Ikäryhmien väliset erot ovat  nekin enimmäkseen marginaalisia.  Nuoret opettajat ovat ryhmätasolla  
myönteisimpiä kollegoja, lapsia ja vanhempia kohtaan, kun taas vanhimmat ovat myönteisimpiä 
virkamiehiä ja muilla kouluasteilla työskenteleviä kollegoja kohtaan  ja vaativat  myös harvemmin kuin 
nuoret poliitikkojen vallan vähentämistä. 
 
Opettajaryhmien väliset erot ovat edellisiä  ilmeisempiä.  Lastentarhanopettajat ovat  yleensä 
myönteisimpiä  suhtautumisessaan vanhempiin ja lapsiin, ja  kielteisimpiä poliitikkoja ja virkamiehiä 
kohtaan, samoin  muilla koulutusasteilla toimivia kollegojaan kohtaan. 
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Alistaminen opettaja – lapsi  -suhteessa 
 
Edeltä on käynyt ilmi, että huomattava opettajien enemmistö on tyytyväisiä lapsiin valtakumppaneina.  
Selkeitä  ja tilastollisesti merkitseviä eroja kuitenkin esiintyy opettajakategorioiden välillä  kaikilla 
arvioiduilla ulottuvuuksilla. Lastentarhanopettajat ovat ryhmänä myönteisimpiä arvioidessaan lasten 
asiantuntemusta, vaikutettavuutta sekä luotettavuutta ja halukkaimpia myös lasten vallan lisäämiseen. 
Luokanopettajat ovat lastentarhanopettajiin vähemmän myönteisiä ja aineenopettajat selvästi kielteisimpiä 
kaikilla arviointiulottuvuuksilla. 
 
Kysymistavasta riippumatta eri vuosien  tutkimukseen osallistuneista opettajista n. 90% hyväksyi  
J.E.Salomaan  ajatuksen lapsen luontaisesta pyrkimyksestä itsenäisyyteen ja maailmansa rajojen 
avartamiseen (ks. Nuutinen 1994). Tämä yksimielisyys ei kuitenkaan aineiston perusteella heijasta  
opettajien yksimielisyyttä  lasten alistuvuustaipumuksista, eikä siitä näytä seuraavan myöskään mitään 
johdonmukaista linjaa   menetelmävalintoihin. Vastanneista 37.2% ilmaisi käsityksenään, että lapsena 
ihmisillä  tai ainakin useimmilla heistä on taipumus  alistua vahvemman valtaan. Vastakkainen käsitys oli  
51.7%:lla vastaajista.  
 
Pakkoon perustuvien menetelmien käytön hyväksyttävyyttä tutkittiin vuoden 1999 kyselyyn sisältyneen 
virkkeentäydennystehtävän   (”Pakon käyttäminen opettajantyössä…………….”) tuottamista vastauksista.  
Opettajista hyväksyy   varauksettomasti pakottamisen noin  joka kymmenes, varauksin  yli joka toinen  ja 
hylkää noin joka kolmas.   
 
Opettajaryhmistä lastentarhanopettajat  suhtautuvat ryhmätasolla kielteisimmin pakottamiseen siinä 
mielessä, että heistä lähes joka toinen torjuu pakkoperustaiset menetelmät. Peruskoulun opettajissa  nämä 
menetelmät hylkääviä oli runsas neljäsosa (Taulukko  4).  
 
Taulukko  4 : Pakkoon perustuvien menetelmien hyväksyminen opettajaryhmissä(%) 
                                              hyväksyy                 hyväksyy                            ei 
                                 varauksin                      hyväksy 
 
Lastentarhanopettajat      11.6                41.1    47.3 
 
Luokanopettajat       10.5                59.6    29.8 
 
Aineenopettajat         9.4                          64.2                          26.4 
(Chi square 14.308, sig.  .006) 
 
 
Ristiintaulukointi  pakkoperustaisten menetelmien hyväksymistä ja lapsen luontaista alistuvuutta koskevien 
muuttujien välillä  antaa perusteita seuraaviin tulkintoihin  opettajien näkemyksistä: 
 
- Pakottamisen hyväksyvistä 33.3% (3.6% kaikista) uskoi,  että lapsi alistuu luonnostaan, jolloin 
pakottaminen ei johda varsinaisesti mihinkään, mikä voitaisiin katsoa lapsen luonnon vastaiseksi. Lapsi 
ikään kuin vapaaehtoisesti valitsee pakon.  Pakottamisen hyväksyvien osaryhmästä 48.6% (5.5% kaikista) 
puolestaan ei uskonut lapsen luontaiseen alistuvuuteen, jolloin pakottaminen merkitsee lapsen luonnon 
vastaista, mutta ei tuomittavaa  tekoa. 
 
- Pakottamiseen varauksellisesti suhtautuvista 41.7% (22.9% kaikista ) uskoi luontaiseen alistuvuuteen,  
jolloin taaskaan ääritilanteissa pakottamisen ei katsota periaatteessa loukkaavan  lapsen luontaisia 
taipumuksia,  kun taas varauksellisesti suhtautuvista 49.5% (27.2% kaikista) ei uskonut lapsen luontaiseen 
alistuvuuteen, mutta hyväksyi ääritilanteissa lapsen luonnon vastaisen toiminnan. 
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- Pakottamiseen kielteisesti suhtautuvista 38.8% (12.7%)  uskoi lapsen alistumistaipumukseen, joka ei 
kuitenkaan tämän katsantokannan mukaan anna oikeutta pakon käyttämiseen, ja 54.4% (18.7% kaikista) 
ei uskonut alistumistaipumukseen eikä myöskään hyväksynyt lapsen luonnon vastaista pakon käyttöä. 
    
Pakkoa kannattavat vetosivat mm.  turvallisuus- ja hyvinvointitarpeisiin, järjestykseen, sujuvaan 
etenemiseen, aktiiviseen työilmapiiriin, oppivelvollisuuskoulun opetussuunnitelmasta juontuvaan pakkoon 
ja lasten etuun joko yleisesti tai erityistapauksissa.   He eivät maininneet oppimiseen ja mielenterveyteen 
kohdistuvia vaikutuksia, kuten pakkomenetelmiä vastustavat. Vastustajien mukaan pakko ei edistä 
oppimista, vaan vähentää aktiivisuutta, motivaatiota ja vastuuntunteen kehittymistä. Pakottaminen 
aiheuttaa myös heidän mielestään tunneristiriitoja, turhautumista, ahdistusta, rikkoo luottamuksen, 
vähentää yhteistyöhalua ja kasvattaa vastarintaa. Myöskään järjestyksen pidon kannalta pakottamista ei 
nähty hyväksi menetelmäksi,  ja lisäksi moni vastustajista määritteli pakkoperustaiset menetelmät eettisesti 
vääriksi.  
  
Sekä kannattajat että vastustajat  arvioivat pakon käyttämistä ammattitaidon näkökulmasta. Molempien 
mielestä pakottaminen on äärimmäinen keino, mutta  kannattajille se oli  viimeinen, joka tehoaa ja  
vastustajille vihoviimeinen, joka ilmentää opettajan ammattitaidon puutetta. Jotkut kannattajista 
mainitsivat, että opettajan tulee  hallita pakottamisen taito (huijaaminen, hienovarainen pakottaminen, 
järkeen vetoava tai sopimuksiin perustuva). Jotkut vastustajista arvioivat, ettei pätevä opettaja koskaan 
turvaudu tällaisiin “inhottaviin menetelmiin”  (Nuutinen 2003). Tältä kannalta mielenkiintoinen tulos on, 
että alle 35-vuotiaissa opettajissa on yli kaksinkertainen määrän pakkoperustaiset menetelmät hyväksyviä 
kuin  heitä vanhemmissa ikäryhmissä (19 % vs. 9 %;  Chi square 7.583, sig. .023).  
 
Tulosten merkityksestä 
 
Niin monimutkaisesta ilmiöstä kuin valta on,  ei  voida sen paremmin kysely- kuin muillakaan menetelmillä 
tehdä tarkkoja mittauksia ja osoittaa syy - seuraus -suhteita, joiden avulla voitaisiin ennustaa opettajien 
tulevaa toimintaa kasvatukseen liittyvissä valtasuhteissa.  Tehdyissä kyselyissä oli lisäksi jo edellä kuvattuja 
heikkouksia, jotka kaventavat päätelmien tekemistä opettajista yleensä. Kuitenkin muutamat yleiset 
johtopäätökset ovat saatujen aineistojen perusteella oikeutettuja ja antavat aiheita  jatkopohdiskelulle 
sekä julkiselle  keskustelulle.  
  
Tulosten perusteella opettajien käsityksissä esiintyy melko harvoin laajaa konsensusta ideologisissa 
kysymyksissä, pikemminkin käsitykset hajautuvat, usein jopa vastakkaisiksi katsantokannoiksi. Kyselyiden 
pysyvimpiä ja johdonmukaisimpia tuloksia ovat antaneet opettajien arvioinnit poliitikoista ja virkamiehistä. 
Arvioinnit ovat olleet kielteisiä ja kertovat näiden kumppaneiden vähäisestä arvostuksesta opettajien 
keskuudessa. Surveyt ajoittuvat 90-luvun jälkipuoliskolle, jolloin laman ja uusliberalistisen koulutuspolitiikan 
vaikutukset jo olivat koettavissa päiväkotien ja koulujen arjessa. Vuoden 1999 surveyn  tulosten perusteella  
38.6%  vastanneista koki työskentelyolosuhteidensa huonontuneen muutaman viime vuoden aikana ja 
lisäksi  8.5%  ilmoitti, että alkujaan huonot olosuhteet eivät olleet parantuneet (Nuutinen 2003a).  Kuten 
tuloksista voidaan päätellä, kielteinen muutos ei koskenut kuitenkaan kaikkia poliitikoista ja  virkamiehistä 
kielteisen arvioinnin esittäneitä. Tulokset saattavatkin heijastaa opettajien yleisempää huolestuneisuutta 
koulutuspolitiikan suunnasta. 
    
Survey –metodin rajoituksista johtuen  opettajien ideologisten kannanottojen polarisoitumisesta ei  pidä 
tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä. Opettajia on tutkittu erillään päiväkoti- ja kouluyhteisöistään ja se 
mikä näyttää surveyn perusteella ryhmätasolla todennäköiseltä, ei välttämättä päde kentän päiväkoti- ja 
kouluyhteisöissä sellaisenaan. Kuitenkaan ei ole perusteita kiistää sitä mahdollisuutta, että  on myös 
kokonaisia päiväkoti- ja kouluyhteisöjä, joissa  opettajien käsitykset valtaan liittyvistä kysymyksistä  voivat 
erota jyrkästikin toisistaan  ja myöskin lasten huoltajien katsantokannoista.   
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Kyselyssä opettajat olivat laajalti yksimielisiä siitä, ettei opettajan työssä voi välttää valtaa.  Crespin (1992) 
mukaan vallassa  ja  vallankäyttötilanteissa on olennaisesti kyse monimutkaisiksi muodostuneiden  
ongelmien purkamisesta. Kiinnostava kysymys on, miten eri tavoin valtatietoiset opettajat tällaisissa 
tilanteissa toimivat.   Eri vuosien kyselyihin vastaamattomien  perusteluista kävi mm. ilmi, että  osalle 
opettajista valtaan liittyvät kysymykset ovat epäkiinnostavia tai ne koetaan oman työn kannalta 
hyödyttömiksi tai arkaluonteisiksi. Osa vastaamatta jättäneistä  puolestaan ilmaisi valtaan liittyvien 
kysymysten olevan heille kognitiivisesti ylivoimaisia. Miten tällaiset dispositiot heijastuvat opettajan arjen 
toimintaan konfliktitilanteissa lasten, heidän huoltajiensa ja kollegojen kanssa? Miten avoimesti ja selkeästi  
opettajat pystyvät ilmaisemaan   periaatteitaan, ehdollisia näkemyksiään ja epävarmuuksiaan erilaisissa 
vallankäyttötilanteissa ja – konflikteissa ja millaisiksi heidän edellytyksensä ratkaista ongelmia näistä 
lähtökohdista muodostuvat?  
  
Tulokset viittaavat myös mahdollisiin katkoksiin päiväkodeissa  ja peruskoulun eri asteilla  toimivien 
opettajien suhtautumisessa lapsiin valtakumppaneina ja vallankäytön kohteina. Karkean ryhmätason 
vertailun perusteella näyttää jopa mahdolliselta, että päiväkodeissa kasvatusideologia perustuu erilaiselle 
käsitykselle  lapsen kohtelusta kuin peruskouluissa. Ei ole selvää ovatko tällaiset katkokset lasten kehityksen 
kannalta haitallisia, sillä lapsen kasvaessa sosiaalisten ympäristöjen haastavuuden voi olettaa lisääntyvän, 
mutta esimerkiksi  se, että aineenopettajien  arvioinnit lapsista ja nuorista sekä vanhemmista 
valtakumppaneina ovat selvästi kielteisempiä kuin muiden opettajaryhmien, viittaa ristiriitoihin ja ansaitsisi 
lisähuomiota.  
  
Opettajan valta ulottuu ideologisesta näkökulmasta katsottuna välittömiä päiväkoti- ja koulutilanteita 
laajemmalle, mutta vallan ydin ja konkreettinen lähtökohta, jota ilman ideologista vaikutusta ei olisi, löytyy 
arjen vuorovaikutukseen kutoutuvista valtasuhteista.  Tulokset osoittavat, että opettajien käsitykset 
pakkoperustaisten menetelmien käytön hyväksyttävyydestä ovat vahvasti ristiriitaisia lapsikäsitystä ja pakon 
hyväksymisen tai hylkäämisen perusteluja myöten.  Sinällään mielenkiintoinen kysymys on, miten opettajat 
ratkaisevat ne tilanteet, joissa kollegojen käsitykset pakkoperustaisten menetelmien käytöstä edustavat 
äärikantoja, mutta käytännössä tärkeämpi kysymys on, mitä lapsille merkitsevät  erilaiset vaihtoehdot, 
joihin opettajien toisistaan ja vanhempien menettelyistä poikkeavat ratkaisumallit voivat johtaa. 
Huomattava tässä yhteydessä on, että pelkkä konsensus eri kasvattajien välillä ei voi olla itseisarvo. 
Kasvavan lapsen toimintaympäristöjen monipuolistuessa myös erilaiset tilanteet, joissa  lapsi kohtaa 
alistamispyrkimyksiä eri muodoissaan, lisääntyvät. Kasvavien keskeinen dilemma on, miten säilyttää ja 
kehittää omaa erityislaatuaan toisaalta menettämättä sosiaalisia mahdollisuuksiaan  ja toisaalta  tulematta 
muille sosiaalisen yhteisön jäsenille selviöiksi, jotka voidaan ohittaa  merkityksettöminä (ks. Crespi 1992, 94 
– 111, Nuutinen 2003b).   
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Johdanto 
 
Teollinen vallankumous loi esinemaailman, jonka esteettiset puutteet alkoivat etenkin Englannissa ja 
Saksassa herättää huolestumista jo 1800-luvun alkupuolella. Kritiikki muuttui entistä kärkevämmäksi 
Lontoossa 1851 pidetyn maailmannäyttelyn jälkeen, kun siellä esitellyn ranskalaisen tuotannon arvioitiin 
saavuttaneen huomattavan esteettisen etumatkan kilpailijoihinsa. Tärkeäksi tekijäksi katsottiin Ranskan 
taidealan koulutus, jossa vapaa ja sovellettu taide eivät olleet erkaantuneet toisistaan samassa määrin kuin 
muualla Euroopassa. Ludvig XIV:n ajalta periytyneestä rationaalisesta ranskalaisesta järjestelmästä ei 
kuitenkaan haluttu ottaa mallia, sillä vallinneen romanttisen taidekäsityksen mukaan taiteellista vapautta ei 
pitänyt näinkään rajoittaa. (Efland 1990, 50–62; Salo-Mattila 2000, 8, 33–35) Ostavan yleisön maun 
kehittämiseksi ja taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi teollisuudessa ryhdyttiin perustamaan 
taideteollisuusmuseoita ja niiden yhteydessä toimivia taideteollisia kouluja ympäri Eurooppaa. Rinnan 
tämän parempaan muotoiluun pyrkivän ns. semperiläisen suuntauksen kanssa voimistui toinen Englannista 
alkunsa saanut mutta luonteeltaan eskapistinen liike. Se hylkäsi teollisen massatuotannon kehityksen 
lähtökohtana ja piti ihanteena taiteilijaa ja käsityöläistä samassa persoonassa. Arts and Crafts -liikkeen 
nimellä tämä ideologia tuli tunnetuksi Suomessakin 1890-luvun kuluessa. (Salo-Mattila 2000, 7–8, 121) 
 
Uutta kansakuntaa rakentavassa Suomessa, jossa teollistuminen oli päässyt vauhtiin 1860-luvulla, oli 
luonnollista lähteä huolehtimaan juuri teollisesta estetiikasta. Keisarillisen Aleksanterin yliopiston estetiikan 
professori C.G. Estlander, joka tarttui asiaan 1871, halusi samalla järjestää myös vapaan taiteen opetuksen. 
Tässä suhteessa hänen tarkoituksensa oli päästä eroon Euroopassa vuosikymmeniä kritisoidusta mutta silti 
sitkeästi hengissä pysytelleestä valtiollisen akatemian mallista. (Salo-Mattila 2000, 38–39, 121; Efland 1990, 
58) Senaatin toimeksiannosta Estlander perehtyi 1873–74 taideteolliseen ja tekniseen koulutukseen 
Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Belgiassa. Naiskäsityön osalta hän päätyi 1875 esittämään sen 
korkeimman koulutuksen järjestämistä niin, että siinä ulkomaisiin esikuviin verrattuna korostuisi opetuksen 
”taiteellinen elementti” ja että se sijoittuisi näitä korkeammalle tasolle koulutushierarkiassa. Sijoituspaikaksi 
tulisi Ateneum, Estlanderin ajama korkeakoulu, jossa taiteellisen ja taideteollisen opetuksen oli määrä 
yhdistyä. (Salo-Mattila 2000, 47–51) 
 
Taideteollisuusyhdistyksen nimissä laaditut esitykset naiskäsitöiden opetuksen järjestämiseksi yhdistyksen 
oman Veistokoulun osastona eivät kuitenkaan tyydyttäneet käsityökoulua ajaneita naisia. Oman 
yhdistyksensä hallinnoima Helsingin Käsityökoulu alkoi toimintansa 1881 ja ryhtyi kouluttamaan 
käsityönopettajia 1885. Estlanderin painottaman taiteellisen suunnittelun sijasta koulutuksessa ei 
ainoastaan päädytty korostamaan taitoa vaan se pyrittiin näkemään taiteena. Taito taiteena -ajattelu, joka 
oli naiskäsitöiden suhteen yleinen 1800-luvun loppupuolella, tuli esiin etenkin kirjonnassa, sillä 
taidehistorian ja piirustuksen opetus painottui ornamentiikkaan. (Salo-Mattila 2000, 51–53, 59, 102, 123–
124) 
 
Maan ylin taiteellinen ja taideteollinen opetus siirrettiin 1887 uuteen yhteiseen rakennukseen Ateneumiin. 
Opetuksesta vastaavat koulut eivät kuitenkaan yhdistyneet, vaan Taideyhdistyksen koulusta kehittyi 
Estlanderin vastustama valtiollinen taideakatemia. (Salo-Mattila 2000, 43–46) Päätös piirustuksenopettajan 
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koulutuksen aloittamisesta Ateneumin taideteollisella puolella eli Taideteollisuuskeskuskoulussa tehtiin 
1902, mutta koulutus saatiin täysimääräisenä oppikoulunopettajan koulutuksena toteutumaan vasta 1918. 
(Essen 1925, 83–84, 128–130) 
 
Ajatus piirustuksenopettajan ja käsityönopettajan koulutuksen yhdistämisestä nousi esiin 1928. Tämä johti 
1950-luvulle saakka ulottuneisiin selvityksiin, ehdotuksiin ja komiteanmietintöihin asian järjestämiseksi. 
Ajatuksen puolesta toimivat taideopetuspiirit, ja sitä vastustivat käsityönopetuksen edustajat. Tässä 
tutkimuksessa kysytään, mikä oli yhdistämisajatuksen aatteellinen tausta, mitkä olivat sen vaiheet 1920-
luvulta 1950-luvulle sekä mitä näkemyksiä ja intressejä liittyi sitä koskeviin myönteisiin ja kielteisiin 
kantoihin. Kysymyksenasettelun on tehnyt ajankohtaiseksi hallituksen muotoilupolitiikkaa koskeva päätös 
vuodelta 2000. Siinä katsotaan, että muotoilukasvatus on peruskoulun tehtävä osana kuvataiteen ja 
käsityön opetusta. 
 
Piirustuksenopetusta matkalla kauneuden valtakuntaan 
 
Piirustuksenopetuksen tilasta oli kannettu huolta jo 1800-luvun alkupuolella, mutta vasta Lontoon 
maailmannäyttelyn 1851 jälkeinen pyrkimys maun kehittämiseen ja teollisen estetiikan parantamiseen johti 
erityisen piirustuksenopettajan koulutuksen järjestämiseen. (Kerbs 1976, 51, 55–56; Efland 1990, 59, 108) 
Suomessa tällaiselle kehitykselle antoi sysäyksen vasta Pariisin maailmannäyttely 1900 ja sen yhteydessä 
järjestetty piirustuksenopettajien ensimmäinen kansainvälinen konferenssi, jonka yhtenä teemana oli 
sovellettu taide. Piirustuksenopettajan koulutuksen aloittaminen ei tosin sisältynyt 1901 tehtyyn 
ehdotukseen Taideteollisuuskeskuskoulun uudelleen järjestämisestä, vaikka koulun johtaja E. Nordström ja 
joukko opettajia olivatkin edellisenä vuonna vierailleet Pariisissa. Sen sijaan koulun taiteelliseksi johtajaksi 
valittu arkkitehti Armas Lindgren sisällytti sen omaan ehdotukseensa 1902 vierailtuaan sitä ennen 
Lontoossa. (Tolvanen 1945, 16; Essen 1925, 68, 72, 74, 75, 82–84; Huovio 1998, 100–101) 
 
Taideteollisuusyhdistyksen pyrkimykset piirustuksenopettajan koulutuksen järjestämiseksi Suomessa 
ilmeisesti tähtäsivät makukasvatukseen ja muotoilun tason parantamiseen, mutta piirustuksenopettajia 
itseään luultavasti aktivoi enemmän kansainvälinen taidekasvatusliike, jossa kasvatusta lähestyttiin taiteen 
kautta. Saksassa järjestettiin erityiset taidekasvatuspäivät Dresdenissä 1901, Weimarissa 1903 ja Hampurissa 
1905. Kehittämällä omatoimisuutta ja itseilmaisua äidinkielen, urheilun, musiikin ja piirustuksen 
harjoittamisessa tavoiteltiin humanistis-klassisen kasvatusihanteen mukaista järjen, ruumiin ja sielun 
harmoniaa. Laajemmin ymmärrettynä taidekasvatusliikkeen pyrkimyksiin kuului myös kansanvalistus: 
kansantaiteen tradition elvytys, museoiden ja taideyhdistysten harjoittama taidekasvatus, arjen estetiikan 
parantaminen, kansanviihde, kansankirjallisuus, käsityökasvatus, muistomerkeistä huolehtiminen ja 
luonnonsuojelu. Tavoiteltiin ”taiteellisesti suuntautunutta nykyisyyttä, jota luonnehtisi usko tulevaan 
kauneuden valtakuntaan”. (Kerbs 1976, 86–87, viite 187 sivulla 90; Brunner 2003; Tolvanen 1945, 17) 
 
Taidekasvatusliikkeen ajatusten on nähty vaikuttaneen suomalaiseen piirustuksenopetukseen erityisesti 
Fritz Kuhlmannin 1902 ilmestyneen ja 1911 suomennetun pamfletin kautta. (Pohjakallio 1999, 98–103) 
Kuhlmann korosti luonnon tutkimista uuden opetussuunnan perustana. Lopuksi hän esitti kaiken 
tavoitteena olevan ”ihmisessä uinuvien taiteellisten voimien ja hänen persoonallisuutensa kehittäminen, 
kansan kasvattaminen nautintokykyiseksi luonnon meille osoittamaa tietä”. (Kuhlmann 1911, 19, 38) 
 
Kuhlmann ei käsitellyt koulukäsityötä piirustuksen opetuksen kannalta, mutta kansakoulun 
käsityönopetusta koskevassa komiteanmietinnössä 1912 viitattiin tässä suhteessa taidekasvatusliikkeen 
yhdeksi ”primäärilähteeksi” katsotun Konrad Langen ajatuksiin. Lange, joka lähestyi piirustuksenopetusta 
taideteollisesta näkökulmasta, oli jo 1893 ehdottanut käsityönopetuksen ja piirustuksenopetuksen 
yhdistämistä. (Komiteanmietintö 1912:10, 11–12; ks. Langesta ja hänen taideteollisesta näkökannastaan 
Kerbs 1976, 80, 88, 126, viite 262 sivulla 119) Langeen viitanneen komitean puheenjohtajana toimi Mikael 
Soininen, jonka kansakoulua varten kirjoittama Opetusoppi oli ilmestynyt 1901–1906. Vaikka Soininen siinä 
ryhmitteli esteettisen kasvatuksen kannalta keskeisiksi katsomansa laulun, piirustuksen ja käsityöt samaan 
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taideaineiden ryhmään, hän vaikeni aineiden esteettisestä sisällöstä ja ryhmän sisäisestä yhteistyöstä. Myös 
käsityönopetusta pohtineen komitean mietintö jäi tässä suhteessa vaatimattomaksi. Piirustuksen ja 
käsitöiden välille rakennettiin löyhä yhteys: ornamenttien suunnittelua piirustustunneilla ja toteuttamista 
käsityötunneilla. (Salo-Mattila 2000, 23–25) Ehkä komiteaan kuulunut Lilli Törnudd ei saanut ääntään 
kuuluviin. Sortavalan seminaarissa opettanut Törnudd oli pätevöitynyt sekä käsityön että piirustuksen 
opettajaksi. Hän oli 1902 julkaissut käsityön oppikirjan kansakouluja varten ja selostanut 
taidekasvatusliikkeen ideologiaa 1907 julkaistussa piirustuksenopetuksen kehitystä käsitelleessä kirjassa. 
(Lilli Törnudd 1930; Törnudd 1902; Pohjakallio 1999, 98) 
 
Kaikesta huolimatta suomalaisen taidekasvatusliikkeen on nähty tuohon aikaan pyrkineen vaikuttamaan 
käsityönopetukseen piirustuksenopetuksen kautta (Tuomikoski-Leskelä 1979, 334). Kotitaide-lehden 
päätoimittaja Jalmari Kekkonen esittikin 1905, että käsityö ja piirustus oli saatava koulussa läheiseen 
yhteyteen toistensa kanssa. (Huovio 1998, 122–123) Tosin Kekkosen käyttämästä amerikkalaisesta 
esimerkistä päätellen hänen mielipiteensä heijasteli enemmän John Deweyn Chicagon yliopiston 
kokeilukoulussa 1890-luvulla kehittämiä kuin saksalaisten taidekasvattajien 1900-luvun alussa omaksumia 
näkemyksiä. Deweyn mukaan lapset saivat taiteellista tyydytystä siitä, että he muokkasivat erilaisia 
materiaaleja omien suunnitelmiensa mukaisesti (Efland 1990, 169–171). 
 
Etuja ajamaan 
 
Piirustuksenopettajat järjestäytyivät jo 1906 Suomalaisen tyttökoulun opettajan Anna Sahlsténin johdolla, 
ja oma lehti Stylus alkoi ilmestyä 1907. Yhdistys oli alusta alkaen luonteeltaan progressiivinen, alan 
voimakkaan kansainvälisen kehityksen tukema: piirustuksenopetukseen tuli järjestää lisätunteja, 
piirustuksenopetus ja sen opettajavalmistus oli uudistettava, aineelle oli saatava oma ylitarkastaja 
kouluylihallitukseen. Senaatin asettama komitea esittikin 1909 tuntien lisäämistä. (Kiuasmaa 1982, 187–
188) Taideteollisuuskeskuskoulussa 1902 tehty päätös piirustuksenopettajan koulutuksesta alkoi toteutua 
oman osaston muodossa 1915. Koulutuksesta jäi kuitenkin vielä puuttumaan plastisen anatomian ja 
piirustuksenopetuksen metodiikan opetus sekä harjoitusluokat. Koulutus saatiin täydennetyksi 1918, ja sen 
suorittaminen tuli pakolliseksi vaatimukseksi oppikoulujen virkoihin. Metodiikan opetuksesta ja 
harjoittelusta alkoi huolehtia Lilli Törnudd, joka oli nimitetty myös kouluhallituksen vastaperustettuun 
piirustuksen ja naiskäsitöiden tarkastajan virkaan. (Essen 1925, 117, 120, 123, 128–130; Saalas 1937, 8) 
 
Käsityönopettajattaret järjestäytyivät yliopettaja Natta Geitelin johdolla 1911. Geitel valittiin samana 
vuonna Helsingin Käsityökoulun johtajaksi. Perustajien motiivien on nähty olleen defensiivisiä. Käsityö oli 
perinteisenä tyttökoulujen aineena jäämässä syrjään naisasialiikkeen ja yhteiskasvatuksen tavoitteissa. 
Saavutetuilla asemilla oli vanhakantainen leima, jota pyrittiin muuttamaan uudenaikaisiin pedagogisiin 
näkökohtiin vedoten. Siinä ei ilmeisesti onnistuttu, sillä oppikoulussa tyttöjen käsityötunteja vähennettiin 
eikä käsityönopettajan koulutusta saatu pakolliseksi vaatimukseksi oppikoulujen virkoihin. Käsityön ja 
kotitalousopin opetus määrättiin 1919 hoidettavaksi ”toistaiseksi” tuntiopetuksena. Virkojen 
pätevyysvaatimus toteutui vasta 1943. Järjestön lehti Käsityönopettaja alkoi ilmestyä 1954 (Tekstiiliopettaja 
vuodesta 1971). (Kiuasmaa 1982, 191–193) 
 
Kun oppikoulukomitean mietinnössä 1933 ehdotettiin piirustuksen ja käsityön yhdistämistä yhdeksi 
lehtorinviraksi, piirustuksenopettajat alkoivat johdonmukaisesti ajaa ja käsityönopettajat vastustaa 
ehdotuksen toteuttamista (Kiuasmaa 1982, 192; Saalas 1933, 47, 50). Mitkä näkemykset ja intressit olivat 
näiden kantojen takana? 
 
Teollisuuden ja kauneuden ristiriita 
 
Huolimatta kaikista 1800-luvun loppupuolen valtiollisista toimenpiteistä kansanvalistuksen ja koulutuksen 
alueella teollisen tavarakulttuurin esteettiset ongelmat koettiin riittämättömästi ratkaistuiksi. Sosiologi 
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Georg Simmel kommentoi asioiden tilaa lyhyessä esseessään Berliinin teollisuusnäyttelystä 1896. 
Näyttelyarkkitehtuuri perustui pyrkimykseen tehdä ”suloton suloiseksi” kuluttajan silmissä, muuttaa 
esineiden yhteisen esittelyn kautta katukaupustelijan banaali kehuminen esteettisesti merkitykselliseksi. 
(Frisby & Featherstone 1997, 19, 257) Simmel kritisoi esseessään näyttelyn heijastamaa tavarakulttuuria 
mutta kääntyi lopuksi yllättäen saksalaisen tuotannon kilpailukyvystä huolissaan olevaksi patriootiksi: 
 

”Saksalaiset, erityisesti pohjois-saksalaiset, näyttelyt pystyvät vain vaivoin kilpailemaan 
ranskalaisten kanssa. Näiden kyvyllä korostaa kaikin mahdollisin keinoin ulkomuodon tarjoamia 
kiihokkeita on paljon pidempi historia ja laajempi sovellusalue. Siitä huolimatta tämä näyttely 
osoittaa yritystä, usein menestyksekästäkin, kehittää näyttelyiden vetovoimaa lisääviä esteettisiä 
ominaisuuksia. Tosin yksittäiset näyttelyesineet enimmäkseen todistavat maun puutetta. 
Huolimatta Berliinin näyttelyn käytännöllisestä tarkoitusperästä on vähintäänkin toivottavaa, että 
sen esteettinen impulssi ulottuu näyttelyn ulkopuolelle ja muodostuu osaksi tapaa, millä tuotteita 
esitellään.” (Frisby & Featherstone 1997, 258) 

 
Saksassa arkipäivän esineiden parempi teollinen muotoilu alkoi toteutua 1897, kun Müncheniin perustettiin 
Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk. Yritys edusti viimeisintä tuotantoteknologiaa hyödyntävää 
linjaa. Sen rinnalle nousi kuitenkin toinen suuntaus, jossa kehitettiin eksklusiivista taidekäsityötä Arts and 
Crafts -liikkeen tyyliin. Huomattavimmaksi yksilöllisen työn edustajaksi nousi Darmstadtin 
taidekäsityöyhteisö. Näiden kahden linjan edustajat muodostivat 1907 Deutscher Werkbund -liikkeen, 
jonka tarkoituksena oli ”työn jalostaminen taiteen, teollisuuden ja käsityön yhteistyön, kasvatuksen, 
propagandan ja asiaan liittyvien päättäväisten kannanottojen avulla”. Perustajien erilaiset linjaukset 
säilyivät liikkeen sisälläkin. Teollisen muotoilun, standardisoinnin (”Typisierung”) ja viennin edistäminen 
henkilöityi Herman Muthesiuksessa, kun taas yksilöllisen taidekäsityön johtohahmona pidettiin Henry van 
de Veldeä. Saksalaisen taideteollisuuden asema muodostui joka tapauksessa ensimmäiseen 
maailmansotaan mennessä niin vahvaksi, että sodan kuluessa Englannissa ja Ranskassa pyrittiin saksalaisen 
järjestelmän soveltamiseen. (Cumming & Kaplan 1991, 200–204; Paulsson 1919, 22–25) 
 
Tavallisen ihmisen elämään Werkbundin edustama edistyksellinen muotoilu ei kuitenkaan juuri vaikuttanut. 
Ruotsalainen taidehistorioitsija Gregor Paulsson käsitteli tilannetta pamfletissaan ”Vackrare vardagsvara” 
eli ”Kauniimpaa arkitavaraa”, jonka Svenska Slöjdföreningen julkaisi ”propagandana” Göteborgin messujen 
yhteydessä 1919. Päämääränä oli saada aikaan ruotsalaisessa koristeteollisuudessa ”selvä suunnanmuutos 
yksilöiden harjoittamasta eristäytyneestä tuotannosta kohti koko sukupolven määrätietoista työtä laajalle 
yhteiskunnalliselle pohjalle rakentuvan muotokulttuurin hyväksi”. Paulsson totesi Slöjdföreningenin 
halunneen edistää Werkbundin ideoita Ruotsissa mutta katsoi samalla aiheelliseksi varoittaa teollisuutta 
luottamasta ”vanhan koulun” taidekäsityöläisiin, sillä ”koko menneen aikakauden taidekäsityöliike syntyi 
vastareaktiona [korostus originaalissa] teollisuudelle, valmistaakseen sen kauniin uniikkityön siinä missä 
kone tuotti monia rumia”. (Paulsson 1919, 26–27, 39) Perussyynä epätyydyttävään arjen estetiikkaan 
Paulsson piti kauniin muuttunutta merkitystä: 
 

”...1890-luvun alussa oltiin varmasti ylpeitä siitä, että niin hienosti pystyttiin jäljittelemään 
kaikkea ja tasoittamaan kaikenlaiset erot ja tarjoamaan tavalliselle ruotsalaiselle ruotsalaisten 
käyttöesineiden sijaan barokkia, renessanssia, kiinalaista porsliinia ja itämaisia mattoja. Näin 
’kaunis’ tuli merkitsemään samaa kuin ’jäljitelmä’, ja niin se mielletään suurelta osin vieläkin.” 
(Paulsson 1919, 9) 

 
Paulssonin mukaan teolliset jäljitelmät olivat aiheuttaneet tilanteen, jossa oli jotakin ”mätää”. Ruotsalaisen 
teollisuuden kanssa yhteistyössä toiminut Paulsson kuitenkin vältti merkitsemästä teollisuutta tai ostajia 
huonon maun leimalla. Jäljitelmiä tehtaileva teollisuus oli vain aiheuttanut ”maun vinosuuntauksen” ja 
joutunut jotenkin ”ristiriitaan kauneuden kanssa”: 
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”Jäljittely merkitsee laajimmin ymmärrettynä ei ainoastaan sitä, että ruotsalainen mattotehdas 
jäljittelee Turkkia, että emali jäljittelee porsliinia, rauta puuta, nikkeli hopeaa ja niin edelleen, 
vaan myös sitä, että esine jäljittelee toista, astiakaappi fasaadia, mustepullo näkinkenkää, 
valurautainen kamiina kaakeliuunia, rautainen puutarhapenkki puista, linnunkynsien pitelemä 
pallo ovenkahvaa, tapetti gobeliinia ja niin edelleen loputtomiin. 
 On selvää, että tässä on jotakin mätää...teollisuus, joka on aiheuttanut tällaisen maun 
vinosuuntauksen, on välttämättä jotenkin ristiriidassa kauneuden kanssa.” (Paulsson 1919, 9) 

 
Paulsson piti ratkaisuna taiteen ja tekniikan vuorovaikutusta, valmistuksen ja käytön kannalta 
tarkoituksenmukaista muotoa sekä laadun tuottamista tehokkaasti mutta samalla joustavasti. Hän kaipasi 
myös laatutuotteiden myyntiin kykeneviä myyjiä ja tarkoitukseen sopivia myyntikanavia. Ostavan yleisön 
maun kehittämiseksi julkiset rakennukset ja sisustukset piti saada korkeimmalle mahdolliselle tasolle sekä 
tehdä parannuksia piirustuksen ja ennen kaikkea veiston opetuksessa. Taiteellinen ja taideteollinen opetus 
tuli saattaa läheisempään yhteyteen käytännön elämän kanssa. (Paulsson 1919, 38–39, 42–45, 48–49, 52–
53) 
 
Huono maku kansanvaivana 
 
Samanaikaisesti kun Paulsson teki työtä Ruotsissa uuden teollisen muotoilun aikaansaamiseksi, Tanskassa 
Skolen for Dansk Kunsthåndverkin perustaja Jens Møller-Jensen taisteli perinteisen tanskalaisen 
taidekäsityön puolesta. Hän katsoi, että vika oli selvästi ostavassa yleisössä. Se piti ”rumista muodoista ja 
viivoista”. Kaikkialla kuitenkin tehtiin ”suurta propagandatyötä” tilanteen korjaamiseksi. Tekstiilitaiteilija 
Eva Anttila antoi Møller-Jensenin äänelle laajasti tilaa 1924 ilmestyneessä artikkelissaan ”Hyvästä ja 
huonosta mausta”: 
 

”Useimmilla aikalaisillamme on sangen epäselvä käsitys siitä, mitä oikeastaan merkitsee maku 
yhdistyneenä kauneusaistiin. Ainoastaan harvat kykenevät tuntemaan samaa inhoa huonoja 
muoto-, viiva- tai värivaikutuksia kohtaan kuin huonosti valmistettua ruokaa nauttiessaan. 
Pohjaan palanut ruoka tai huonosti valmistettu kastike vie ruokahalun normaalilta ihmiseltä, 
mutta miltei normaalia on aikanamme pitää huonosta materiaalista, soveltumattomista 
väreistä, rumista muodoista ja viivoista. Puuttuva kauneustaju on nykyään suuren yleisön 
tunnusmerkki. 
 Tämä ei ole yksipuolinen eikä liioiteltu arvostelu, siitä ovat kaikki asiantuntijat 
yksimielisiä, ja kaikissa sivistysmaissa tehdään suurta propagandatyötä yleisen kauneustajun 
herättämiseksi.” (Anttila 1924, 63–64) 

 
Eva Anttila oli 1920-luvulla eräs ahkerimmista elinympäristön estetiikasta kirjoittaneista taiteilijoista. Hän 
katsoi tekstiilitaiteilijan työn olevan "mahdotonta, jos ei niin laajalti kuin mahdollista työskennellä saman 
asian hyväksi, Suomen kansan maun kohottamiseksi...teemme hiljaista propagandaa alituiseen." (Salo-
Mattila 1997, 42–43) Møller-Jensenin mielipiteitä selostaneen artikkelinsa päätteeksi hän esitti, että 
makukasvatusta oli Suomessakin tehostettava kansalliselta pohjalta: 
 

”Meidän ei tule tyytyä ulkolaiseen rihkamaan ja pitää sitä ainoana kelpaavana, vaan luoda 
omanlaatuinen, suomalaiselle pohjalle perustuva kaunis ympäristö ja koti...Ainoastaan 
kansalliselta suomalaiselta pohjalta voi uusi elinvoimainen taide ja taidekäsityö nousta.” 
(Anttila 1924, 66) 

 
Artikkeli ilmestyi Käsiteollisuus-lehdessä, joten oli luonnollista, että Anttila ei hakenut ratkaisua esine-
estetiikkaan teollisesta muotoilusta vaan taidekäsityöstä. Samana vuonna kuitenkin 
Taideteollisuuskeskuskoulun taiteellinen johtaja arkkitehti Rafael Blomstedt käsitteli Kotiliedessä 
ruotsalaisen taideteollisuuden näyttelyä Helsingissä. Nähtävillä oli sekä taidekäsityötä että tehdastuotteita. 
Teollista muotoilua tarvittiin ”kamppailussa rumuutta vastaan”, mutta ”aistikkaiden” tuotteiden 
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tarjoaminen ei riittänyt parantamaan ”kaunoaistin keskitasoa”. (Blomstedt 1924, 264–266) Ostavan yleisön 
huonosta mausta huolimatta suomalaisen teollisuuden piti kokeilla muotoiltujen tuotteiden tuomista 
markkinoille, mutta samalla oli huolehdittava makukasvatuksesta: 
 

”Keskinkertaisella ja melkeinpä mauttomallakin tavaralla on suurin ostajayleisö, väittävät 
kauppamiehet. 
Tätä sangen surullista taustaa vasten on hyötytaiteen pyrkimyksiä tarkastettava ja 
täytyneehän meidän myöntää, että nuo ilmiöt eivät juuri ole omiansa kannustamaan jatkuviin 
hyökkäyksiin teollisuustuotteiden rumuutta vastaa. Mutta – vastukset ovat olemassa 
voittaaksemme ne. Mielestämme on ainakin taloudellisesti vankalla pohjalla työskentelevien 
teollisuusliikkeiden suoranaisena velvollisuutena varsinaisen voittotuotantonsa ohella panna 
käyntiin pienikin koetoiminta, jonka tarkoituksena on muotoiluun nähden jalostaa valmisteita 
yrittäen vähitellen pujottaa niitä kauppamarkkinoille. Tämän rinnalla on yleisölle edelleen 
näyttelyjen, esitelmien, kirjallisuuden ja vieläpä filmiesitysten avulla viitoitettava tie 
käyttötaiteen kauneusarvojen ymmärtämiseen.” (Blomstedt 1924, 266) 

 
Yhdistetty opetus avaimena kotien kauneuteen 
 
Makukasvattajien kansainvälinen ”kamppailu rumuutta vastaan” heijastui myös piirustuksenopetuksen 
tavoitteisiin. Saksan taidekasvatuspäivät 1901–05 olivat ilmentäneet keskittymistä ihmiseen itseensä, mutta 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen painopiste näyttää siirtyneen kohti kodin esine-estetiikkaa. 
Kuudennessa piirustuksen, taidekasvatuksen ja sovelletun taiteen kansainvälisessä kongressissa, joka 
järjestettiin Prahassa 1928, ongelmanasettelu keskittyi koulukäsityöhön visuaalisen ympäristön vaivana. 
Yhteiskunnassa vallitseva ”pelkän tarkoituksenmukaisuuden palvonta” oli hävittämässä perinnäisenkin 
”kauneusvaiston”, mutta kehityksen suunta oli käännettävissä painottamalla piirustuksenopetuksessa 
käsitöiden muodon sommittelua. Tavoitteena oli jalostuneempi kauneuskäsitys ja viihtyisämmät kodit. 
(Salervo 1928, 58) 
 
Tyttöjen ja poikien käsityöt olivat ensimmäistä kertaa näiden kansainvälisten kongressien ohjelmassa, 
mutta Suomen valtiolla oli rahaa vain vuodesta 1918 piirustuksen ja veiston opetuksen tarkastajana 
toimineen arkkitehti Toivo Salervon kongressimatkaan. Salervo kirjoitti kongressista laajasti 
piirustuksenopettajayhdistyksen Stylus-lehdessä. Hän näki kongressin tulokset Suomen kannalta selvinä. 
Käsitöiden taiteellinen taso ja kotien kauneus oli jatkuvassa alamäessä. Tämän vuoksi 
piirustuksenopettajien oli perehdyttävä käsitöihin ja käsityönopetus tuli antaa vain taiteellisen koulutuksen 
saaneiden hoidettavaksi. Tämä voitiin toteuttaa yhdistämällä piirustuksenopettajan ja käsityönopettajan 
koulutus. Näin hoidettaisiin muitakin ajankohtaisia ongelmia: erillistä veistonopettajan koulutusta ei 
tarvitsisi järjestää ja piirustuksenopettajille saataisiin lisätunteja. (Salervo 1928, 59) 
 
Esteettisestä ympäristöstä haluttiin kantaa huolta myös kotiteollisuuden osalta. Borgå Lyceumin 
piirustuksenopettajan Enni Runebergin kirjoituksessa 1928 ”yhteisiä” intressejä piirustuksenopetuksen 
kanssa tuli esiin runsaasti. Ydinajatus näyttää kuitenkin olleen pitää kotiteollisuuden tuotteet ”kotiseudulle 
tyypillisten” muotojen ja väriyhdistelmien puitteissa. (Runeberg 1928, 51–53) 
 
Ruotsissa käsityönopetuksen ja piirustuksenopetuksen yhdistäminen tuli esiin pari vuotta myöhemmin 1930 
eli samaan aikaan, kun Tukholmassa esiteltiin laajassa näyttelyssä nykyaikaista asumista ja sisustamista (Ks. 
Tukholman näyttelystä Heinonen 1986, 74–76). Teckningslärarnas Riksförbundin kokouksessa esitettiin 
toivomus käsityön ja piirustuksen opetuksen yhdistämiseksi perusteena ”vankka pohja terveelle taideaistille 
ja kotikauneudelle”. Käytännössä tämä saataisiin aikaan niin, että piirustuksenopettajille annettaisiin myös 
veistonopettajan tai tekstiilikäsityönopettajan koulutus ja naispuolisille piirustuksenopettajille annettaisiin 
yksinoikeus tekstiilikäsityön opettamiseen valtion kouluissa. Tekstiilikäsityössä oli luovuttava opettajan tai 
jonkun kaupallisen toimiston laatimiin malleihin perustuvista ”esivalmistelluista” tehtävistä ja luotettava 
lapsen aloitteellisuuteen ja keksimiskykyyn. (Saalas 1930, 25–26; Faith-Ell 1930, 27–29) 
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Kansainvälisestä ideasta kotimaiseksi kiistakapulaksi 
 
Kun Zürichissä 1930 neuvoteltiin seuraavan kansainvälisen kongressin pitämisestä, käsityönopetusta ei 
kuitenkaan enää mainittu valmisteltavaksi valituissa teemoissa (Tiedonantoja – Meddelanden 1930, 45–46). 
Kongressi oli tarkoitus järjestää Wienissä 1932, mutta se pidettiin Brysselissä 1935. Kongressin päätöksissä 
ei mainittu käsityönopetusta (Brysselissä...1936, 52–57). 
 
Käsityönopetusta ei myöskään käsitelty Suomen piirustuspäivillä 1931 pidetyissä esitelmissä, joista yksi oli 
ruotsalaisen vieraan Gustaf Norlanderin pitämä. Sen sijaan korostettiin piirustuksen rinnastamista koulussa 
lukuaineisiin; haluttiin päästä pois harjoitusaineen asemasta, koska siihen liittyi vähäarvoisuuden leima. 
(Norlander 1931, 15; Runeberg 1931, 43) Vasta kouluhallituksen ylijohtajan Oskari Mantereen johtaman 
oppikoulukomitean mietintö 1933 herätti kentän aktiivisuuden uudelleen. Mietinnössä esitettiin 
piirustuksen ja käsityön yhdistämistä yhdeksi lehtorinviraksi, jonka oppiaineeksi lukusuunnitelmassa oli 
merkitty ”piirustus, muovailu ja käsityö”. (Kiuasmaa 1982, 214–215) Piirustuksenopettajayhdistyksen 
puheenjohtajan Anna-Liisa Saalaksen kirjoittamassa alustuksessa vuoden 1934 oppikoulukokousta varten 
viitattiin Prahan kokouksen tuloksiin: 
 

”Käsityön opetuksen tehtävänä on niin ollen tähän aineeseen oleellisesti kuuluvan 
tekotapojen harjoituksen ohella yleisen makutason kohottaminen ja muotokulttuurin 
vaaliminen...ammattimainen tekotaidon harjoittaminen ei siis saa tulla kysymykseen.” (Saalas 
1933, 48–49) 

 
Tähän liittyvänä pontena alustuksessa esitettiin, että ”piirustuksen ja käsityön yhdistäminen on ajan 
vaatimusten mukainen uudistus ja sellaisena hyvin suotava”. Kirjoitus julkaistiin Stylus-lehdessä hyvissä ajoin 
ennen oppikoulukokousta. (Saalas 1933, 50; Manulkin 1934, 56) 
 
Yhteisen tarkastajan nimittäminen tyttöjen käsityölle ja piirustukselle 1918 oli aikanaan herättänyt 
huolestumista käsityönopettajien piirissä. Tyttöjen käsityö oli kuitenkin 1920-luvun lopulla siirtynyt 
kouluhallituksen tarkastusorganisaatiossa yhteen kotitalouden kanssa, ja oppikoulukomitean mietintö 1933 
näyttääkin olleen käsityönopettajien yhdistykselle epämiellyttävä yllätys. (Hanhinen 2001, 13–14, 21) 
Vuoden 1934 oppikoulukokouksen piirustuksen- ja käsityönopettajajaostossa käsityönopettajat saivat 
ensimmäisen puheenvuoron. Yhdistyksen sihteerinä ja toiminnanjohtajana 1930–33 toiminut Kerttu 
Majantie tyrmäsi komitean mietinnön ja piirustuksenopettajayhdistyksen siihen ottaman kannan täysin: 
käsityölle piti varata kaksi kaksoistuntia viikossa, vain näin saatiin tuloksia aikaiseksi; käsityötä ja piirustusta 
ei pitänyt yhdistää, koska sama opettaja ainoastaan poikkeustapauksessa pystyisi ”kiitettävästi” 
opettamaan molempia aineita; hyötykäsityölle piti antaa etusija, taiteellinen käsityö tulisi vasta sen jälkeen. 
Näin jyrkkä suhtautuminen puolestaan yllätti jotkut paikalla olleet piirustuksenopettajat, yhdistysten välillä 
asiasta oli ilmeisesti neuvoteltu ilman tulosta jo aiemmin. Kokouksessa vähemmistönä olleet 
käsityönopettajat jäivät muodollisesti tappiolle aineiden yhdistämiskysymyksestä äänestettäessä, mutta sillä 
ei tietenkään ollut mitään käytännön merkitystä. Piirustuksenopettajat tunsivat, että heidän asiaansa ei 
oltu lainkaan ymmärretty. (Manulkin 1934, 55–62; Salervo 1940, 27; Hanhinen 2001, 21–22) Äänestyksen 
tulos oli puolesta 15, joista 1 käsityönopettaja, ja vastaan 9, joista 2 piirustuksenopettajia (Manulkin 1934, 
58). 
 
Jyrkästä vastakkainasettelusta huolimatta yhdistysaktiivien välit pysyivät ilmeisen hyvinä, sillä keskinäisten 
neuvottelujen lisäksi järjestettiin yhteisiä miellyttäväksi koettuja illanviettoja (Närhi 1936, 59). Toisaalta 
käsityönopettajien piirissä ihmeteltiin vielä kymmenien vuosien jälkeen, miksi käsityö haluttiin saattaa 
yhteen piirustuksen kanssa: 
 

”Ajan kotia ja sen taloudellista merkittävyyttä korostavaa henkeä ajatellessa tuntuu 
luonnolliselta, että käsityönopettajat halusivat kokea kotitalouden piirustusta läheisemmäksi 
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oppiaineeksi itselleen. Tätä taustaa vasten ajatus käsityön ja piirustuksen yhdistämisestä onkin 
hämmästyttävä.” (Hanhinen 2001, 21) 

 
Piirustuksenopettajien piirissä oltiin kuitenkin toiveikkaita käsityönopettajien myötämielisyyden suhteen 
vielä 1945, kun Piirustuksenopettajayhdistys muodosti kannanottonsa Taidekeskuskoulukomitean 
mietintöön: 
 

”Piirustuksenopettajille on ollut suureksi avuksi käsityönopettajain taholta saadut monet 
arvokkaat, pätevien ammattihenkilöiden esittämät huomautukset. Toisaalta on todettava, 
että käsityönopettajain aluksi piirustuksenopettajia kohtaan tuntema epäluulo sen johdosta, 
että kysymyksessä olisi käsitöiden saattaminen jonkinlaiseksi lisäaineeksi 
piirustuksenopettajille, on perusteettomana hälvennyt.” (Piirustuksen ja käsityönopetuksen 
yhdistäminen 1945, 8–9) 

 
”Toiminta-aineiden korkeakoulu” ja muita Salervon esityksiä 
 
Kansainvälisesti kysymys piirustuksen ja käsityön yhdistämisestä koulun opetuksessa näytti lopullisesti 
menettäneen ajankohtaisuutensa; Pariisissa 1937 pidetyssä kahdeksannessa piirustuksenopettajien 
kongressissa huoli elinympäristön estetiikasta ilmeni teemana ”Taiteen ja tekniikan (teollisuuden) 
vuorovaikutuksen välttämättömyys”. (VIII Kansainvälinen...1937, 77) Suomessa yhdistäminen nousi 
kuitenkin uudelleen esiin 1940, mutta se ei tapahtunut estetiikan vaan talvisodan jälkeisessä tuotannollisen 
toiminnan edistämisen hengessä: kasvatuksessa tavoiteltiin ”karaistunutta, lujaluonteista, vastuuntuntoista 
ja hyödyllistä kansalaista” (Salervo 1940, 26). 
 
Kouluhallitus oli saanut tehtäväkseen uudistaa oppikoulun opetusohjelmaa, ja Salervo nosti esiin 
piirustuksen ja käsityön hyödyllisyyden. Opettajan virkojen järjestelyn kannalta hän katsoi 
tarkoituksenmukaiseksi yhdistää piirustus ja käsityöt, sillä ne hyötyivät ”kiinteästä vuorovaikutuksesta 
enemmän kuin piirustus ja käsityöt mihinkään muuhun opetusaineeseen liitettynä”. Veiston osalta Salervo 
totesi, että opettajankoulutus saataisiin vihdoin järjestetyksi aloittamalla se kytkettynä 
piirustuksenopettajan koulutukseen Taideteollisuuskeskuskoulussa. Tyttöjen käsityön osalta hän päätyi 
ehdottamaan yhdistettyjen virkojen perustamista niille, jotka suorittivat kaksi erillistä tutkintoa. Syyksi hän 
esitti vuosien 1933–34 tapahtumat: 
 

”Suomen piirustuksenopettajayhdistys kutsui aikanaan piirustuksen ja tyttöjen käsitöiden 
opettajat yhteiseen neuvottelukokoukseen siinä mielessä, että saataisiin suunnitelluksi 
yhteinen opettajain valmistus piirustusta, kaunokirjoitusta ja käsitöitä tai veistoa varten, mutta 
kokouksessa ei päästy minkäänlaisiin tuloksiin siitä syystä, että käsitöiden opettajain taholla 
tinkimättömästi vaadittiin erillisen käsitöiden opettajain virkain järjestämistä sekä erillisen 
käsitöiden opettajain valmistuslaitoksen säilyttämistä ainoana sellaisena laitoksena, joka 
antaisi pätevyyden oppikoulujen käsitöiden opettajan toimiin.” (Salervo 1940, 16–17, 23–28) 

 
Ajan mahdollisista esteettisistä tarpeista Salervo ei tässä yhteydessä sanonut sanaakaan. Esityksensä lopuksi 
hän vielä erikseen korosti olevansa ajan vaatimusten mukaisesti käytännöllisten tarpeiden asialla: 
 

”Nyt, kun Kouluhallitus on saanut tehtäväkseen laatia suunnitelman oppikoulumme sisäiseksi 
uudistamiseksi, on ollut syytä ottaa puheeksi nämäkin asiat, jotka koskettavat 
piirustuksenopettajan aineita ja niiden sukulaisaineita, näiden aineiden edustamaa 
kasvatustyötä ja niiden käytännöllisten tarpeiden [korostus originaalissa] sanelemia 
uudistustoivomuksia, joilla piirustus ja käsityöt näyttelevät tarkeää osaa ja jotka sen vuoksi 
ovat piirustuksenopettajalle läheisiä. Tähän on ollut erityisesti aihetta sen vuoksi, että nämä 
toivomukset käyvät yhteen ajan merkkien viitoittaman uudistustarpeen kanssa.” (Salervo 
1940, 31) 
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Poikien ja tyttöjen käsityö määrättiin oppikouluihin vakinaiseksi aineeksi 1941. Salervo piti tätä 
lähtökohtanaan, kun hän samana vuonna kouluhallituksen nimissä korosti, että piirustus ja käsityö 
vahvistavat toisiaan ihanteellisesti: piirustus saisi todellisia käytännössä toteutettavia tehtävän aiheita 
käsityöstä ja käsityö suunnitteluavustusta piirustukselta. (Salervo 1941a) Käytännön perusteiden rinnalle 
hän nosti nyt uudelleen esteettiset näkökohdat: 
 

“Piirustuksenopetuksessa maun kehittämisen kannalta korvaamattoman tärkeää osaa 
näyttelevien mallinsommittelutehtävien antaminen ja johtaminen – koskivatpa tehtävät 
esineiden muotoa tai koristelua – kaipaa pohjakseen käsityössä esiintyvien työtapojen 
hallintaa. Käsityönopettaja, jonka työn samoin on oltava myöskin makua kehittävää, tarvitsee 
koulutettua taiteellista makua. Eihän voida pitää oikeana, että valmisteiden esteettinen puoli 
ja siihen liittyvä maun kehittäminen huomioitaisiin suunnittelussa, mutta laiminlyötäisiin 
suunnitelman lopullisessa toteuttamisessa. Lisäksi voivat piirustus ja käsityöt saman henkilön 
hoidossa edullisemmin kuin eri opettajilla tukea toisiaan siten, että piirustus saa todellisia 
käytännössä toteutettavia tehtävän aiheita käsityöstä ja käsityö suunnitteluavustusta 
piirustukselta.” (Salervo 1941a) 

 
Pitkällä tähtäimellä opettajankoulutus tulisi sijoittaa yliopistoon, mutta nyt pitäisi kiireellisesti tutkia toinen 
vaihtoehto, erillisen ”toiminta-aineiden korkeakoulun” perustaminen paitsi piirustusta ja käsityötä myös 
voimistelua ja kotitaloutta varten. (Salervo 1941a) Piirustuksen ja kotitalouden opetuksen yhteyden 
perusteluksi Salervo esitti, että ”kotitalousopetuksen tehtävänähän on valmistaa oppilaat vaalimaan kodin 
esineellistä kulttuuria kokonaisuudessaan, jopa osin henkistäkin kulttuuria” (Salervo 1941b, 18–19). 
Avoimeksi jäi, minkälaisia ainepareja hän ajatteli opiskelijoiden tässä tapauksessa valitsevan, jos 
piirustuksen ja käsityön yhdistäminen oli joka tapauksessa välttämätöntä. Koulutuksen järjestämiseksi ilman 
viiveitä hän palasi ”toiminta-aineiden korkeakoulusta” aiempiin ajatuksiinsa: 
 

”Asiantuntija-apua käyttäen ja Taideteollisuuskeskuskoulun johdon kanssa jo etukäteen 
yksityisesti neuvotellen on ratkaisua varten haahmoittunut suunnitelma, joka perustuu siihen, 
että nykyinen piirustuksen opettajain valmistusosasto muutetaan piirustuksen- ja 
käsityönopettajaosastoksi [korostus originaalissa], jonka jokaisen opiskelijan on 
valmistauduttava piirustuksen, muovailun ja kaunokirjoituksen sekä joko poikien tai tyttöjen 
käsityön opettajaksi.” (Salervo 1941a) 

 
Käsityönopettajia kouluttanut Helsingin Käsityöopisto suhtautui Kouluhallituksen nimissä tehtyyn Salervon 
esitykseen kielteisesti. Siirtymävaikeuksia nähtiin luonnollisesti runsaasti, mutta oleelliselta osin vastustus 
näyttää perustuneen näkemykseen työssä tarvittavien ominaisuuksien erilaisuudesta. (Helsingin 
Käsityöopiston kirje kouluhallitukselle 1941) Monellakaan piirustuksenopettajalla ei katsottu olevan 
taipumuksia juuri käsityönopetukseen: 
 

”Kokemus näyttää sitäpaitsi osoittavan, ettei kaikilla hyvilläkään piirustuksen opettajilla ole 
niitä taipumuksia, joita hyvä käsityönopettaja tarvitsee. Käsityönopetus, joka on pääasiassa 
käytännöllistä taitoa ja harkintaa kysyvä opetusala, vaatii siinä suhteessa oman erikoisen 
koulutuksensa ja omalaatuisen opettajavalmistuksen, jota taiteellinen kasvatus vain osaltaan 
täydentää, nim. muoto- ja kauneusaistin kehittäjänä, mutta liiaksi hajoittaa, jos kysymyksessä 
on toisen alan hallitseminen niin täydellisesti, kuin opettajavalmennuksessa on 
välttämätöntä.” (Helsingin Käsityöopiston kirje kouluhallitukselle 1941) 

 
Täysin toisenlainen käsitys vallitsi Styluksen palstoilla: ”Taiteellisilla lahjoilla varustetulle henkilölle, jolla 
luonnostaan on tarkka muoto- ja suhdesilmä ja joustava käsi, käsityötekniikat ovat erittäin helposti 
opittavia.” (Valve 1941, 68) Helsingin Käsityöopistokaan ei nähnyt vaikeuksia poikien käsityönopetuksen 
järjestämisessä: ”Poikain käsityönopettajavalmistusta ei maassamme toistaiseksi ole ollenkaan, joten sen 
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suunnitteleminen epäilemättä on ajankohtainen tehtävä ja voitaneen se liittää 
Taideteollisuuskeskuskouluun.” (Helsingin Käsityöopiston kirje kouluhallitukselle 1941) 
 
Kouluhallitus teki tilanteesta yhteenvedon opetusministeriölle heti vuoden 1942 alussa. Mantereen ja 
Salervon allekirjoittamassa kirjeessä kerrattiin Salervon ehdotuksen perustelut ajatellen sekä vuoden 1941 
asetuksen vaatimaa oppikoulun opettajankoulutusta että ”kodin kauneuden vaalintaa ja taideteollisuutta 
koskevaa maun kehittämistä”. Kouluhallitus totesi Taideteollisuusyhdistyksen myönteisen sekä Helsingin 
Käsityöopiston ja Käsityönopettajayhdistyksen kielteisen kannan: tyttöjen käsityön osalta asiassa ei nyt 
päästäisi eteenpäin, mutta poikien käsityön osalta ehdotus voitaisiin toteuttaa. Veistonopettajien koulutus 
tulisi aloittaa kiireellisesti Taideteollisuuskeskuskoulussa ”siten, että kukin miesoppilas, joka valmistautuu 
piirustuksenopettajaksi, samalla valmistuu poikien käsityönopettajaksi.” (Kouluhallituksen kirje 
opetusministeriölle 1942) 
 
Asiaa käsitteli 1941–43 myös arkkitehti J.S. Sirénin johdolla työskennellyt 
Taideteollisuuskeskuskoulukomitea. Sirén oli myös Taideteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja. Koko 
Taideteollisuuskeskuskoulun uudelleen järjestämistä käsitellyt komitea yhtyi piirustuksen ja käsityön 
opetuksen osalta Salervon esitykseen. Se totesi Helsingin Käsityöopiston kielteisen kannan mutta esitti silti 
näiden aineiden opettajankoulutusta koskevan integroidun opetussuunnitelman ja kustannusarvion. 
Kustannusarvion perustaksi komitea teetti luonnospiirustukset kompleksista, johon uuden 
Taideteollisuusopiston lisäksi piti sijoittaa myös Taideakatemian koulu. Ajateltuna sijoituspaikkana oli 
Taivallahden koulun nykyinen tontti. (Komiteanmietintö 1944:3, 5, 26, 39) Komitea perusteli taiteen ja 
taideteollisuuden opetuksen sijoittamista samaan kompleksiin käyttäen samaa ajatuskulkua kuin C.G. 
Estlander 70 vuotta aikaisemmin (Komiteanmietintö 1944:3, 71. Ks. Estlanderin perusteluista Salo-Mattila 
2000, 36–37). 
 
Diskurssin loppu 
 
Piirustuksen ja käsityön opetuksen yhdistämisestä keskusteltiin vielä kerran piirustuksenopettajien, 
käsityönopettajien ja normaalilyseoiden rehtoreiden yhteisessä tapaamisessa 1945 
(Piirustuksenopettajayhdistyksen vuosikertomus 1945, 64). Alustuksensa lopuksi 
Taideteollisuuskeskuskoulun rehtoriksi 1944 valittu Rafael Blomstedt esitti eräänlaisina saatesanoina 
toivomuksen esteettisten näkökohtien huomioon ottamisesta tulevaisuudessa: 
 

”Useassa oppikoulussa on kotitieto-nimisen aineen opetuksessa nykyisin huomioitu sellaisetkin 
tekijät kuin asunto ja sisustus, joitten käsittely sittenkin pikemmin kuuluu piirustuksen, 
käsityön ja veiston opetuksen yhteyteen. Näitten aineitten opetuksessa olisi siis 
johdonmukaisesti laajemmassakin mielessä käsiteltävä ne muotoprobleemit, jotka avartavat 
nuorison näkemystä ja johdattavat heitä ymmärtämään arkisen ympäristömmekin esteettiset 
arvot. Sallittakoon esittää se toivomus, että olojen vakiinnuttua tämä periaate muodostuisi 
yhdeksi niistä kulmakivistä, joille tulevat piirustuksen-, käsityön ja veistonopettajat perustavat 
pedagogisen työnsä.” (Blomstedt 1946, 36) 

 
Tämän jälkeen keskustelu vaimeni; eräänä syynä oli varmaankin Toivo Salervon siirtyminen kouluhallituksen 
piirustuksen tarkastajan tehtävistä maataloushallituksen kotiteollisuusosaston päälliköksi 1944 (Toivo 
Salervo 1948, 10). Prahan kongressissa 1928 esitetyn ponnen ainoaksi toteutukseksi Suomessa jäi heti 
sodan jälkeen toimeenpantu kokeilu, jossa miespuolisille piirustuksenopettajille annettiin veistonopettajan 
koulutus (Blomstedt 1946, 35). Sen pidemmälle idea ei kantanut, ja erillinen veistonopettajan koulutus 
alkoi Salervon yhden miehen komitean työn tuloksena Rauman seminaarissa 1963 (Nurmi 1996, 127–128). 
Ensimmäisestä aloitteesta hankkeen lopulliseen hautaamiseen oli kulunut 35 vuotta. 
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Entä muotoilukasvatus? 
 
Kysymys taidekasvatuksen ja käsityökasvatuksen välisistä yhteyksistä on tullut uudelleen ajankohtaiseksi 
hallituksen tehtyä kesäkuussa 2000 periaatepäätöksen muotoilupolitiikasta. Peruskoulun 
opetussuunnitelmien kehittämisen osalta tavoitteena on “osoittaa muotoilun merkitys tuotteiden ja 
palveluiden käytettävyydelle sekä esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toteutetun 
ympäristön rakentamiselle”. Tarvittava muotoilun opetus voidaan päätöksen mukaan “kytkeä joustavasti 
yleisen taidekasvatuksen yhteyteen sekä täydentämään ympäristökasvatuksen opetusta”. Keskeisessä 
roolissa ovat kuvaamataidon ja käsityönopettajat, “joilla on mahdollisuudet antaa valmiudet muotoilun 
perustaitoihin: ongelmakeskeiseen tehtäväratkaisuun, kulttuuriseen ajatteluun, ilmaisullisuuteen, 
innovatiiviseen suhtautumiseen työhön sekä esinemaailman hahmottamiseen ja hallitsemiseen”. 
Opettajankoulutusta tulee päätöksen mukaan kehittää niin, että kuvaamataidon ja käsityön opettajilla on 
”ajantasainen käsitys muotoilusta ja sen merkityksestä ja käytöstä elinkeinoelämässä, teollisuudessa ja 
yhteiskunnassa” (Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta 2000). 
 
Olemme menossa siis esteettisessä kasvatuksessa suuntaan, jonka Rafael Blomstedt viitoitti 1945. 
Toistaiseksi on kuitenkin avoinna, miten opettajankoulutusta ja peruskoulun opetusta kehitetään 
sisällöiltään. Periaatepäätöksessä oletetaan, että koulussa tämä tapahtuu ”yleisen taidekasvatuksen” 
puitteissa. Tarvitaan siis oletettavasti entistä tiiviimpää yhteistyötä kuvaamataidon ja käsityön opettajien 
välillä. Pitäisiko tätä harjoitella jo opettajankoulutuksessa vai ainoastaan kentällä? Onko 
muotoilukasvatuksesta tulossa uusi integroitu oppiaine, joka tarvitsee kahdenlaisia opettajia? 
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Neuvotteleminen opettajien ammatillisen kehityksen suunnittelussa 

Margaret Trotta Tuomi 
Koulutuksen tutkimuslaitos 
 

”Jos olisimme lääkäreitä emmekä opettajia, 
 ja täydennyskoulutuksemme olisi samanlaista  
kuin opettajien nykyiset ’VESOT’, 
ainakin puolet potilaista kuolisi!” 
(Opettajan kommentti) 

 
 
Yhteiskunnan muuttuessa muuttuvat myös opettajien tarpeet. Tämä tekee vaikeaksi laatia 
opettajankoulutusta varten opetussuunnitelmia, jotka vastaisivat opettajien elinikäisiä ammatillisia tarpeita. 
Kyky sopeutua yhteiskunnan muutoksiin on opettajalle arvokas taito. Siitä huolimatta opettajien 
täydennyskoulutusta tullaan aina tarvitsemaan. Opettajat osaavat itse parhaiten arvioida tarpeitaan ja niitä 
koskevia ratkaisuja, joten heillä pitäisi olla keskeinen rooli koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Asiasta kiinnostuneiden opettajien, erityisopettajien ja kasvatustieteen opiskelijoiden ryhmä on parhaillaan 
kehittämässä opettajien täydennyskoulutusohjelmaa, jonka tarkoituksena on luoda toimivia 
moninaisuudelle suopeita oppimisympäristöjä. 
 
Kaikki oppilaat hyötyvät siitä, että opettajalla on vankat ja kattavat pedagogiset taidot. Kun opettajat 
kasvattavat asiantuntemustaan, he voivat soveltaa tietojaan myös muiden kouluttamiseen, niin että kaikki 
oppilaat hyötyvät. Tällä hetkellä suhteellisen harvalla suomalaisella opettajalla on laajaa kokemusta muissa 
maissa syntyneiden lasten opettamisesta. Tämä on ymmärrettävää, koska vuosina 1960–1980 vain 0,3 
prosenttia Suomen väestöstä (Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2002) oli ulkomaalaisia, mutta nyt 3 prosenttia 
kouluikäisistä1 (Väestörakenne 2002) on muualla syntyneitä lapsia. Kun opettajat vastaavat tähän 
haasteeseen, kaikki lapset hyötyvät opettajiensa kasvaneesta asiantuntemuksesta. 
 
Metodi  
 
Neuvotteleminen (consultation; ks. Tuomi 2001/2003, 67–71), vastakkainasettelun välttämiseen perustuva 
ja kollektiivista päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua palveleva synergisen keskustelun muoto, on väline 
päämäärien asettamiseen ja niiden saavuttamiseen tarvittavien keinojen löytämiseen. Keskisuomalaisen 
kaupungin opettajat on kutsuttu osallistumaan ”työryhmäneuvotteluihin” (workgroup consultations). 
Päämääränä on luoda houkutteleva ja realistinen opettajien täydennyskoulutusprosessi, joka herättää 
opettajien kiinnostuksen ja auttaa luomaan moninaisuudelle suopeita oppimisympäristöjä. Neuvotteluihin 
on osallistunut vapaaehtoisina luokan-, erityis- ja aineenopettajia ja eläkkeellä oleva erityisopettaja. 
Nyttemmin mukaan on tullut yläasteen opettaja, opettajankoulutuksen suunnittelija ja erityiskasvatuksen 
opiskelijoita. Ryhmä on ”avoin”, eli kaikki ovat tervetulleita tulemaan mukaan sen toimintaan ja vapaita 
aloittamaan ryhmässä tai jättämään sen koska tahansa (lisää avoimista ryhmistä ks. Turner 1987). Tätä 
monenlaisista jäsenistä koostuvaa ryhmää kutsutaan alempana ”neuvottelijoiksi”. 
 
Neuvotteluprosessissa ryhmäläisille lähetetään tiettyä teemaa koskevia kysymyksiä, joihin pyydetään 
kirjallisia vastauksia. Seuraavaksi teemasta keskustellaan neuvottelukokouksessa, jonka puheenvuorot 
tallennetaan nauhalle. Neuvottelukokouksessa käydyn keskustelun ja ryhmäläisten kirjallisten vastausten 
pohjalta laaditaan johtopäätöslista, joka sitten vahvistetaan tai jota muokataan, kunnes se vastaa täysin 
ryhmän yhteistä näkemystä. Sitten valitaan uusi teema pohjustamaan seuraavaa vaihetta 

                                                     
1 Tieto kattaa kaikki 5–19-vuotiaat suomalaiset lapset. 
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yhteisymmärryksen kehkeytymisen prosessissa. Prosessi jatkuu edelleen, mutta artikkeli esittelee tähän 
mennessä käsitellyt teemat ja tehdyt johtopäätökset, tarkastelee sitä, miten niitä on testattu, ja 
koskettelee tulevaa neuvotteluprosessia koskevia ajatuksia ja suunnitelmia. 
 
 
Jos olisit tiennyt silloin mitä tiedät nyt … 
 
Teemat keskittyivät neljään aihepiiriin: 1) mitkä opettajan taidot neuvottelijat olivat joutuneet 
opettelemaan itse, koska totesivat ne tarpeellisiksi; 2) millaisena he näkivät opettajankoulutuksen 
tulevaisuuden 5–10 vuoden aikajänteellä; 3) miten heidän tarpeensa ja heidän visionsa tulevaisuuden 
opettajankoulutuksesta vertautuivat kouluissa työskentelevien opettajien tämänhetkisiin tarpeisiin; ja 4) 
miten tähän liittyvän oppimisen tulisi tapahtua. Neuvottelijoilla oli paljon sanottavaa.  
 
Pidetyt neljä teemakeskustelua johtivat yhteisymmärrykseen siitä, että seuraavien yhdeksän kohdan 
kattamien ainesten pitäisi sisältyä sekä opettajien pätevöitymistä edeltävään että heidän 
täydennyskoulutukseensa: 
 

1. koulutusta, joka vahvistaa opettajien taitoa havainnoida luokkaa ja tehdä oppitunnin 
aikana rationaalisia päätöksiä; 
2. enemmän tietoa kasvatuksen filosofiasta/ihmiskuvasta, niin että opettajat voivat arvioida 
erilaisia opetustapoja; 
3. useiden opetusmenetelmien esittely, niin että jos yksi menetelmä ei toimi, opettajalla on 
monta muuta tapaa esittää opittava aines oppilailleen; 
4. enemmän tietoa maailmasta yleensä ja tärkeimmistä maailmankulttuureista; 
tietoa siitä, miten opetussuunnitelma räätälöidään eri osaamistasoilla olevia oppilaita ja 
erikoistilanteita varten; 
5. koulutusta siinä, miten lukemista ja kirjoittamista opetetaan vanhemmille oppilaille, jolloin 
on käsiteltävä myös sitä, miten lukutaitoa opetetaan toisaalta suomen kieltä äidinkielenään 
puhuville ja toisaalta muualla syntyneille oppilaille, sekä sitä, miten suomea opetetaan 
vieraana kielenä toisaalta oppilaille, jotka ovat äidinkielellään luku- ja kirjoitustaitoisia, ja 
toisaalta sellaisille oppilaille, joilta puuttuu oman äidinkielensä luku- ja kirjoitustaito; 
7. koulutusta tulkkien kanssa työskentelemisessä; 
8. lisää vanhempien kanssa toimimisen taitoja; 
9. taito tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa neuvottelemisen kulttuurin luomiseksi 
kouluun. 

 
Autenttiset kokemukset opettajankoulutuksessa 
 
Neuvottelijat kertoivat, miten suuresti heidän opettajainkoulutuksen aikainen opetusharjoittelunsa oli 
eronnut siitä, mitä he kokivat ryhtyessään opettamaan: luokat olivat isompia ja olemassa olevat voimavarat 
pienempiä. Heistä tuntui, että heille oli opetettu ”tietty tapa” opettaa, mutta kun he sitten huomasivat, 
etteivät voineet toimia omassa opettajantyössään samalla tavoin, he tunsivat itsensä neuvottomiksi. 
Neuvottelijat olivat sitä mieltä, että jos opettajat saisivat koulutuksensa aikana enemmän kokemusta 
paikallisista kouluista, se saattaisi vähentää niiden opettajien määrää, jotka vaihtavat ammattia tai uupuvat 
työssään. Tarvitaan lisää käytännön kokemusta siitä, miten opetetaan eri-ikäisiä oppilaita ja oppilaita, joilla 
on erilaisia tarpeita, mukaan luettuna muista kulttuureista tulevat lapset ja nuoret. Kaikissa 
harjoituskouluissa pitäisi ryhmäläisten mielestä olla äskettäin Suomeen saapuneille ulkomaalaisoppilaille 
tarkoitettu vastaanottoluokka ja kaikille opetusharjoittelijoille pitäisi antaa kokemusta muualla syntyneistä 
oppilaista koostuvien luokkien opettamisesta, niin että siihen liittyvistä taidoista tulisi vähitellen luontainen 
osa kaikkien pätevien opettajien osaamista. Erityiskasvatuksen opiskelijoille pitäisi antaa muista 
kulttuureista tulevien oppilaiden tarpeista huolehtimiseksi tarvittava asiantuntemus. 
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Miten opettajainkoulutus pitäisi organisoida? 
 
Neuvottelijoilta kysyttiin, mikä oli heidän visionsa tulevaisuuden opettajainkoulutuksesta. He ehdottivat, 
että yliopiston harjoittelukoulussa tapahtuvan opetusharjoittelun oheen lisättäisiin pitkähköjä paikallisessa 
koulussa mentoriopettajan ohjauksessa vietettäviä jaksoja. Ehdotettiin myös, että jos opettajainkoulutus 
kestää neljä vuotta, opiskelijat aloittavat opintonsa viettämällä pari viikkoa normaaliluokassa havainnoijina 
ja apuopettajina. Näin he saisivat realistisen viitekehyksen opettamisen perustaitojen oppimiseen, mikä on 
kahden ensimmäisen opiskeluvuoden painopiste. Näiden opintojen jälkeen opiskelijat voisivat puolen 
vuoden ajan soveltaa teorian tasolla oppimaansa käytäntöön laatimalla tuntisuunnitelmia ja suorittamalla 
opetusharjoitteluaan yliopiston harjoittelukoulussa. Kolmannen opiskeluvuoden jälkipuoliskon opiskelijat 
voisivat viettää käytännön opetustyössä mentoriopettajan ohjauksessa, samalla kun he suorittaisivat 
OKL:sta saamiaan luokkahuonetyöskentelyynsä perustuvia tehtäviä. Viimeinen vuosi painottuisi 
tutkimustyöhön kuten opiskelijoiden lopputöihin. Lopputyöt tehtäisiin sellaisista käytännöllisistä ja kouluun 
liittyvistä aihepiireistä, jotka opiskelijat olisivat havainneet kiinnostaviksi koulutyöskentelynsä aikana, ja 
niiden laatimisen aikana oltaisiin vuorovaikutuksessa paikallisissa kouluissa toimivien mentoriopettajien 
kanssa.  
 
Neuvottelijat painottivat toistuvasti sitä seikkaa, että erityisopettajilla ei ole aikaa hoitaa kaikkia 
oppimisvaikeuksia. Opiskelijoiden on ymmärrettävä tämä ja varauduttava ottamaan luokalleen lapsia, joilla 
on hyvin vaihtelevat taidot ja oppimistyylit. Opettajainkoulutukseen pitäisi sisällyttää enemmän 
erityiskasvatusta, mukaan luettuna toisista kulttuureista tulevien oppilaiden opettamiseen tarvittavat 
taidot. Kaikkien opettajien pitäisi hallita kaikkien luokka-asteiden oppilaiden lukemaan ja kirjoittamaan 
opettamisen perusteet, mukaan luettuna erot menetelmissä, kun opetetaan suomea ulkomaalaisoppilaille 
ja suomalaisoppilaille.  
 
Vaikka neuvottelijat totesivat, että kulttuureja ei voi yleistää, he toivoivat opettajainkoulutuksen antavan 
opiskelijoille yleistiedot tärkeimmistä maailmankulttuureista. He halusivat opintojensa aikana tavata 
ulkomaalaisia ja opiskella näiden kanssa, niin että molemmat osapuolet voisivat oppia toisiltaan. 
 
Neuvottelijoista tuntui, että opettajaksi koulutettaville annetaan aivan liian vähän tietoa vanhempien 
roolista ja siitä, miten koulussa toimitaan yhdessä vanhempien kanssa. Uusi opetussuunnitelma edellyttää 
opettajilta toisenlaista yhteistyötä vanhempien kanssa kuin aiemmin. Neuvottelijat ehdottivat, että 
opettajainkoulutukseen voisi sisältyä rooliharjoituksia siitä, miten vanhempia lähestytään ja miten heidän 
kanssaan toimitaan, miten tulkkien avulla kommunikoidaan ja miten toisistaan eroavien 
kulttuuriperspektiivien varaan rakennetaan kasvatuskumppanuuksia. 
 
Neuvottelijat halusivat enemmän yhteyksiä koulun kotikielen opettajiin, jotta tieto siitä, miten oppilas 
edistyy omassa äidinkielessään, auttaisi ymmärtämään hänen oppimisvaikeuksiaan muissa aiheissa. 
Yksilöillä, joilla on vaikeuksia oppia yhtä kieltä ei välttämättä ole ongelmia toisessa kielessä, mutta tällaisen 
tiedon vaihtaminen saattaisi epäilemättä auttaa arvioimaan, tarvitseeko oppilas erityisopetusta. 
Ryhmäläiset ehdottivat, että myös kotikielen opettajat voisivat antaa opetustaan illan sijasta koulupäivän 
aikana, niin että he voivat helpommin harjoittaa yhteistyötä suomea toisena kielenä opettavien ja 
erityisopettajien kanssa ja tulla tasavertaisina yhteistyökumppaneina mukaan koulutusprosessiin. 
Tämänsuuntaisen kehityksen edistämiseksi ryhmäläiset ehdottivat, että opettajainkoulutuslaitoksiin 
voitaisiin ottaa muualla syntyneitä opetusharjoittelijoita, niin että ulkomaalaiset ja suomalaiset 
opetusharjoittelijat voisivat opiskella rinta rinnan ja oppia tuntemaan toistensa kulttuureja; kulttuurisesti ja 
muilla tavoin monenlaisten oppilaiden kanssa työskentely saattaisi osaltaan auttaa tätä prosessia. 
Yhteyksien ja yhteistyön lisäämisestä voisi olla apua. 
 
Suurta apua olisi tukiverkostojen luomisesta kaikille opettajille, sekä uusille että kokeneille. Koulutuksen 
kenttä kehittyy koko ajan, ja opettajat kohtaavat päivittäin uusia haasteita. Vastauksissa ja keskusteluissa 
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tuli esiin se, miten vaikeata luotettavan asiantuntija-avun löytäminen on sekä suurissa kaupungeissa että 
syrjäseuduilla. On ensiarvoisen tärkeätä, että opettajilla on kyky arvioida Internetistä löytyvää tietoa. 
Neuvottelijat kertoivat, että kun luokkaan tulee oppilaita, joilla on uudenlaisia ongelmia, jotkut opettajat 
yrittävät käyttää Internetin hakukoneita, mutta monet heistä eivät osaa arvioida löytämiensä 
verkkosivustojen käyttökelpoisuutta. Ryhmäläiset painottivat, että yhteistyön tehostamiseksi kouluihin 
pitäisi luoda ”neuvottelemisen kulttuuri”. Mutta yksi opettajista huomautti tähän: ”Kuka meistä on valmis 
tunnustamaan, että tarvitsemme apua?” 
 
Koska neuvottelijat halusivat lisätä opettajaksi opiskelevien opittavaksi yhä lisää aineistoa, heiltä kysyttiin, 
mitä sisältöjä he jättäisivät pois opettajainkoulutuksesta, jotta koulutusohjelma ei kestäisi liian kauan. He 
ehdottivat, että sellaiset kurssit, joilla opetetaan vanhenevaa tietoa kuten eri kaupunkien väkilukuja, 
voitaisiin korvata muulla. Hyödyllistä on enemmänkin tiedonhaun ja didaktiikan opettaminen, mukaan 
luettuna useiden erilaisten menetelmien esittely. Opetusharjoittelijoiden pitäisi oppia, että on monta tapaa 
opettaa. Lapset eroavat toisistaan paitsi oppimistyyleiltään ja kiinnostuksen kohteiltaan myös kyvyiltään. 
 
Opetustaitojen kehittämisohjelma 
 
Uuden kouluvuoden alussa neuvottelijoiden ajatuksia sovellettiin käytäntöön täydennyskoulutuskokeilussa, 
jonka osanottajat sitten arvioivat. Ensimmäisen opetustaitojen kehittämisseminaarin nimeksi tuli 
Kasvottomasta maahanmuuttajasta omaksi oppilaaksi. Kohderyhmänä olivat Jyväskylän 
verkostokaupungin2 alueella työskentelevät ala ja ylä-asteen opettajat, erityisopettajat, suomea toisena 
kielenä opettavat opettajat, maahanmuuttajien valmistavan opetuksen opettajat, starttiluokan opettajat, 
nivelluokan opettajat, kotikielen opettajat, aineopettajat, opinto-ohjaajat, opetusharjoittelijat ja 
opettajainkouluttajat. Kouluttajina toimi kokeneita vastaanottoluokkien opettajia, erityisopettajia, suomea 
toisena kielenä opettavia opettajia, luokanopettajia, kouluterveydenhoitaja, rehtori, tulkki sekä muualla 
syntynyt ammatillisen oppilaitoksen opiskelija ja muualla syntyneiden opiskelijoiden vanhempia. Paikallinen 
koulutoimenjohtaja osallistui paneelikeskusteluun. 
 
Seminaari järjestettiin yhtenä kokopäiväisenä kokoontumisena ja neljänä viikoittaisena teemailtapäivänä. 
Istunnoissa käsiteltiin seuraavia aiheita: 
 

• Mitä on ”maahanmuuttajien valmistava opetus” Suomessa? Mitä siihen kuuluu? Miten 
maahanmuuttajalapsi siirtyy normaaliin luokkaan? Mitä se vaatii oppilailta, vanhemmilta ja 
opettajilta?  

• Miten opetussuunnitelma sovitetaan oppilaiden tarpeisiin?  
• Suomen opettaminen maahanmuuttajaoppilaille. Miten opettaa suomea 

maahanmuuttajaoppilaalle? Suomen oppiminen toisena kielenä ja kotikielen opetus.  
• Luokanopettajien kokemuksia maahanmuuttajaoppilaiden opettamisesta. 

Maahanmuuttajaoppilaiden opettaminen. Miten luokkaa valmistetaan ottamaan 
maahanmuuttajalapsi vastaan luokan tasa-arvoisena jäsenenä? Maahanmuuttajaoppilaiden 
erityisopetus.  

• Yhteistyö maahanmuuttajalasten perheiden kanssa. 
• Suomen opettaminen maahanmuuttajaoppilaille. 
• Miten ymmärtää maahanmuuttajalapsen maailmaa? 

 
Lisäksi opettajat esittelivät itse valmistamaansa aineistoa; he kutsuivat seminaarilaiset luokkiinsa ja jakoivat 
ajatuksiaan ja asiantuntemustaan. Kokoontumisia hallitsi tunne, että ”olemme kaikki samassa veneessä” ja 
voimme oppia toistemme kokemuksista. Opettajat alkoivat verkostoitua. Opettamisen kentällä onkin 
                                                     
2 Vuoden 2004 alusta alkaen Jyväskylän seutu muodostuu yhdeksästä kunnasta, joiden yhteinen asukasmäärä on 161 500. 
Seudun kunnat ovat Hankasalmi, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, 
Toivakka ja Uurainen. 
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paljon kokemusta jaettavaksi. Tällä hetkellä opettajien ammattikunta ei ole jäsentynyt tavalla, joka sallisi 
helposti hyödyntää kentän opettajien kokemusta. Seminaari tarjosi foorumin, jolla se oli mahdollista. 
 
Mitä koulutuskokeilulla saatiin aikaan 
 
Kaikkia kolmeakymmentäviittä osanottajaa pyydettiin jokaisen seminaaripäivän alussa ja lopussa 
vastaamaan nimettömästi kyselylomakkeeseen. Kuten oli ennustettu, he olivat kiinnostuneita osallistumaan 
koulutukseen siksi, että se vastasi heidän tarpeitaan. Kaikki opettivat muualla syntyneitä oppilaita paitsi 
yksi, joka opetti venäjää puhuvaa ensimmäisen sukupolven3 oppilasta. Seminaarissa mukana olleet 
opiskelijat ilmoittivat osallistuvansa koulutukseen siksi, että he olivat kiinnostuneita tulevaisuudessa 
opettamaan maahanmuuttajaoppilaita. 
 
Osanottajilta kysyttiin, miten hyvin heidän opettajainkoulutuksensa anti on vastannut heidän nykyisiä 
tarpeitaan, varsinkin muualla syntyneiden lasten ja nuorten opettamiseen liittyviä tarpeita. Kaikista tuntui, 
että opettajainkoulutus oli valmistanut heitä huonosti nykytilanteeseen. Kaksi osanottajaa, jotka toimivat 
myös seminaarin kouluttajina, kertoivat ottaneensa virkavapautta työstään ja osallistuneensa 
täydennyskoulutukseen suomen opettamisessa toisena kielenä ja hyötyneensä siitä paljon. Kun 
osanottajilta kysyttiin, minkä tyyppisestä koulutuksesta olisi heille eniten hyötyä, tavallisimmassa 
vastauksessa, jonka antoi kolmannes seminaarilaisista, pidettiin hyödyllisimpänä koulutusta suomen 
opettamisessa vieraana kielenä. 
 
Seminaarissa ehdotettiin, että opetusideoiden, tietojen, materiaalien ja erikielisten asiakirjojen jakamiseen 
tarkoitetusta Maahanmuuttajalasten opetuksen kehittäminen -verkkoympäristön pohjalta luotaisiin 
erityinen verkkosivusto. Laajempaan peda.net-sivustoon kuuluvasta Maahanmuuttajalasten opetuksen 
kehittämisohjelma4 -sivustosta on nyttemmin tehty materiaalikeskus ja kaikille asiasta kiinnostuneille 
tarkoitettu foorumi keskustelun jatkamiseen. 
 
Opiskelijoiden osallistuminen 
 
Koulutuskokeilu suunniteltiin opettajien täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Vähän ennen seminaarin 
alkamista lähetettiin kutsu myös erityiskasvatuksen opiskelijoille ja opetusharjoittelijoille. Seminaariin 
osallistuneet opiskelijat pitivät seminaaria erittäin hyödyllisenä ja olivat kiitollisia tilaisuudesta tavata 
opettajia ja olla läsnä, kun nämä keskustelivat yhdessä ongelmistaan ja niiden ratkaisuista. Yksi 
opiskelijoista laati kokemuksistaan esseen osana opintosuorituksiaan. Hän kirjoitti: 
 

”Tämä seminaari on ollut erittäin mielenkiintoinen. Opiskelijalle se on ollut erinomainen 
tilaisuus päästä oppimaan kentällä maahanmuuttajien kanssa käytännössä työskenteleviltä. 
Se on usein parasta tietoa. Yliopistossa opiskelu tahtoo usein olla liian tieteellistä. 
Konkreettisuus ja käytännönläheisyys puuttuvat… Kun sain ilmoituksen seminaarista 
sähköpostilistamme kautta, olin hetkeäkään epäröimättä kiinnostunut siitä.” (Kauranen 
2003, 1.) 

 
Opiskelijoille tarjoutui ihanteellinen tilaisuus verkostoitumiseen ja kokeneilta kentän opettajilta oppimiseen, 
mikä teki helpommaksi puhua ongelmista muiden ihmisten kanssa. Tulevissa seminaareissa varataan 

                                                     
3 Määritelmät ovat samoja kuin PISA 2000 -tutkimuksessa käytetyt. ”Syntyperäiset oppilaat” olivat syntyneet maassa, jossa 
arviointi suoritettiin, ja heillä oli ainakin yksi siellä syntynyt vanhempi. ”Ensimmäisen sukupolven” oppilaat olivat syntyneet 
maassa, jossa arviointi suoritettiin, mutta heidän vanhempansa olivat syntyneet muussa maassa. ”Ei-syntyperäiset” oppilaat olivat 
syntyneet muualla kuin siinä maassa, jossa arviointi suoritettiin, ja myös heidän vanhempansa olivat syntyneet muualla. 
4 Ks. http://www.peda.net/veraja/opetustaidot. 
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paikkoja opiskelijoille, jotta sama voisi mahdollisesti toistua. Kävi selväksi, että opettajien koulutuksen 
tarpeisiin tarvitaan oppikirjoja. Seminaarin videonauhoituksissa on lähtökohta tällaiselle hankkeelle. 
 
Auttoiko neuvotteleminen suunnittelemaan opettajien ammatillista kehittämistä? 
 
Yllä esitettyä ja neuvottelijoiden sekä perus- että täydennyskoulutuksen ytimeksi hyväksymää alkuperäistä 
yhdeksän kohdan luetteloa koskevien pohdiskelujen ansiosta ryhmäläiset onnistuivat kartoittamaan 
opettajien tarpeet ja osallistumaan niiden täyttämiseen. Heidän opettajainkoulutuksen molempien 
vaiheiden pohjaksi muotoilemansa teemat olivat hyvin osuvia tapoja lähestyä opettajien ammatillista 
koulutusta yleensä, Suomen väestössä tapahtuneiden muutosten vaatimia erityisiä uusia taitoja sekä 
tarvetta kehittää sitä kouluympäristöä, jossa opettajat tekevät työtään.  
 
Aiemmin esitetyn luettelon (ks. sivu 2) kohdissa 1–5 ja 8 etualalla on opettajien ammatillinen kehittyminen 
yleensä. Kohta 2, jossa vaaditaan enemmän tietoa kasvatuksen filosofiasta ja ihmiskuvasta, oli selvästi listan 
olennaisin osatekijä, josta saattaisi olla opettajille apua heidän työssään. Kuten mikä tahansa tiede, 
”kasvatustiede tarvitsee filosofisen perustan, uskottavan metateorian, joka tekee mahdolliseksi 
koulutuksen ilmiön holistisen ja johdonmukaisen tutkimuksen” (Izadi 2003). Saattaa olla, että se 
maailmankuva, joka paljastuu, kun hyvin erilaisia tapoja ja käytäntöjä ilmentävät lapset haastavat 
vallitsevat asenteet, on pikemminkin pirstoutunut kuin holistinen. Pirstoutuneita maailmankuvia ovat 
esimerkiksi pluralismi ja kulttuurirelativismi. Pluralismin mukaan ihmisillä voi olla erillisiä mutta 
samanarvoisia todellisuuksia, kulttuurirelativismin mukaan taas jokainen kulttuuri määrittelee sen 
omanlaisen todellisuuden, jossa sen jäsenet elävät, niin että ei ole olemassa yhteisiä arvoja.5 Tällaiset 
maailmankuvat saattavat viedä opettajilta keinot opettaa monikulttuurisia luokkia. Holistinen 
lähestymistapa, kuten moninaisuuden ykseydelle rakentuva systeemiteoria (systeemiteoriasta ks. 
Bertalanffy 1968/1998; Laszlo 1987, 1989, 1991, 1994, 1999 and Laszlo (toim.) 1972; moninaisuuden 
ykseydestä ks. Tuomi 2001/2003), antaa opettajien työlle vankan pohjan. Systeemiteoria esittää, että 
maailma on yksi kokonaisuus, joka samalla edellyttää loputonta moninaisuutta, että jokaisella ihmisellä on 
synnynnäinen inhimillinen arvokkuus ja että ihmiskunnalla on yhteisiä lähtökohtia kuten 
oikeudenmukaisuuden käsite. Toimiminen yhdessä yhteisten päämäärien ja niiden saavuttamisen keinojen 
löytämiseksi vaatii kovaa työtä; se on vaikea mutta antoisa prosessi. Holistisilla lähestymistavoilla on 
tarjottavinaan sellaisia käsitteitä kuin maailmankansalaisuus, johon sisältyvä patriotismi ja vastavuoroisuus 
perustuvat sekä jokaisen ihmisen oikeuksille että jokaisen velvollisuuksille itseään ja kaikkia muita ihmisiä 
kohtaan. 
 
Ensimmäinen luettelokohta, jossa vaaditaan vahvistamaan opettajien taitoa havainnoida luokkaa ja tehdä 
oppitunnin aikana rationaalisia päätöksiä, on selvästi yhteydessä äsken käsiteltyyn toiseen kohtaan. Selkeä 
ihmiskuva ja kasvatusfilosofia auttavat osaltaan opettajia toimimaan kouluelämän uusissa ja 
odottamattomissa tilanteissa ja käsittelemään – toivottavasti yhdessä vanhempien kanssa – koulutunneilla 
jatkuvasti esiin tulevia ”harmaita alueita”. Kohta heijastaa myös opettajien jatkuvaa tarvetta pohtia 
työtään ja toimia aloitteellisina kasvattajina, ei vain reagoida eteen tuleviin tilanteisiin, sekä ottaa 
huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. 
 
Kolmannessa luettelokohdassa, jossa vaaditaan opettajille laajempaa metodien valikoimaa, kehotetaan 
opettajia palaamaan näkemykseen, että koulutus ei ole mekaanista vaan luovaa toimintaa, kehotetaan 
heitä olemaan kasvattajia, ei kirjatiedon esittäjiä. Lapset, jotka ovat moninaisia ja oppivat monilla eri 
tavoilla, näkevät ympärillään kiehtovia arvoituksia, ja opettajien tehtävänä on löytää avain näihin 
mysteereihin. 
 
Luettelon kohdissa 4, 5 ja 8 kuulutetaan enemmän tietoa maailmasta yleensä, taitoa räätälöidä 
opetussuunnitelma oppilaiden tarpeisiin ja lisää vanhempien kanssa toimimisen taitoja. Nämä ovat ilman 

                                                     
5 Brown 1991, 157–201 sisältää laajan aihetta koskevan kirjallisuuden bibliografian. 
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muuta taitoja, joita kaikki opettajat tarvitsevat ja joiden hallitseminen hyödyttää kaikkia lapsia, ei vain 
joitakin heistä. Kaikki koululuokan lapset ovat erilaisia, samoin heidän vanhempansa. Kun opettajat 
oppivat puhumaan ja toimimaan yhteistyössä muita kulttuureita edustavien vanhempien kanssa, paranee 
heidän kykynsä toimia yhdessä myös suomalaisten vanhempien kanssa. 
 
Kaksi luettelokohtaa, jotka koskevat lukemisen ja kirjoittamisen opettamista vanhemmille oppilaille ja 
tulkkien kanssa työskentelyä, liittyvät erityisempiin tarpeisiin. On totta, että kaikki opettajat saavat 
koulutusta luku- ja kirjoitustaidon opettamisessa, mutta opettajainkoulutukseen voitaisiin ehkä lisätä 
tulkkien kanssa työskentelyä koskevan informaation ohella lyhyt kurssi niistä erityispiirteistä, jotka on 
otettava huomioon, kun lukemista ja kirjoittamista opetetaan vanhemmille oppilaille ja kun suomea 
opetetaan toisena kielenä. 
 
Merkittävää kestävää kehitystä ajetaan yhdeksännessä luettelokohdassa, jossa kaivataan opettajille taitoja 
tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa neuvottelemisen kulttuurin luomiseksi. Kohta ilmentää 
opettajien kykyä ja valmiutta vaatia keskinäisiin suhteisiinsa perustavaa muutosta ja pyrkiä siihen, pyrkiä 
tilanteeseen, jossa opettajat pohtivat asioita keskenään, toimivat yhdessä ja tekevät luovaa työtä.  
 
Seminaariprosessin nykyvaihe 
 
Opettajien välinen neuvottelu on osoittautunut toimivaksi tavaksi suunnitella opettajien taitojen 
kehittämistä osana heidän täydennyskoulutustaan. Samalla osallistujat ovat antaneet panoksen 
ammattinsa kehittämiseen välittäessään tietämystään sekä muille opettajille että opetusharjoittelijoille ja 
erityisopettajille. Seminaarisarja antoi opettajille tilaisuuden näyttää, mitä he olivat saaneet aikaan, jakaa 
aikaansaannoksensa toisten alansa ihmisten kanssa ja saada asianmukaista palautetta arvokkaasta 
työstään, jonka hedelmät olivat aikaisemmin jääneet paljolti kunkin opettajan omaan tietoon. Se teki 
mahdolliseksi ajatusten vaihtamisen ja verkostoitumisen ja pani alulle neuvottelemisen kulttuurin 
kehkeytymisen osanottajien välille. 
 
Seminaarin aikana kävi täysin selväksi, että ala- ja yläasteen opettajien välille tarvitaan paljon enemmän 
yhteistyötä6 koulutuksen jatkuvuuden luomiseksi. Molemmat opettajaryhmät hyötyisivät 
yhteistyökumppanuudesta paljon. Ala-asteen opettajat painottivat sitä, että lapset oppivat ja kasvavat ajan 
kuluessa, yläasteen opettajat taas tunsivat olevansa tilanteessa, jossa heidän oli lyhyessä ajassa opetettava 
aiempaa suuremmille opetustyhmille laajoja oppisisältöjä ja valmistettava oppilaita valintaan ammatillisesti 
tai akateemisesti painottuneen keskiasteen koulutuksen välillä. Yläasteen rakenne ei ole sellainen, että se 
auttaisi opettajia helposti tutustumaan yksittäisiin oppilaisiin. Kun opetusryhmät muuttuvat joka tunti, 
opettajilla on vähän tilaisuuksia oppia tuntemaan oppilaidensa vahvuudet ja heikkoudet. Opettajat kokivat 
turhauttavina tilanteet, joissa oppilaat riittämättömän kielitaitonsa takia jäivät jälkeen opetussisältöjen 
omaksumisessa. Seuraavaa seminaarisarjaa suunniteltaessa pannaan erityistä painoa ylä- ja ala-asteen 
opettajien yhteistyön tehostamiselle. 
 
Seminaarisarja voisi olla alkuna monille samanlaisille seminaareille, joita järjestettäisiin vuosittain vähän sen 
jälkeen, kun opettaja on oppinut tuntemaan luokkansa ja todennut, millaisia taitoja sen opettamisessa 
tarvitaan. Tulevissa seminaareissa voitaisiin keskittyä sellaisiin erilaisiin luokissa esiin tuleviin kysymyksiin, 
joiden hoitamiseen ei tarvita erityisluokkia, kuten kurinpidon tai käyttäytymisen ongelmiin, 
oppimisvaikeuksiin, Aspergerin oireyhtymään tai lukihäiriöihin. 
 
Seminaari paljasti myös neuvottelijoiden rajoitukset ja toi näihin ongelmiin ratkaisun. Alkujaan ryhmäläiset 
edustivat vain ala-asteen luokkia. Seminaarin aikana ryhmään liittyivät seminaariin osallistuneet yläasteen 
opettaja ja opettajainkoulutuksen suunnittelija. Pakottava tarve paljon laajempaan ylä- ja ala-asteen 
opettajien väliseen yhteistyöhön tuli ilmiselväksi. Samat oppilaat käyvät läpi ylä- ja ala-asteen luokat, mutta 

                                                     
6 Ala-asteella tarkoitetaan tässä luokkia 1–6 ja yläasteella luokkia 7–9. 
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näyttää siltä, että tällä hetkellä koulujen rakenteellisessa organisaatiossa ei ole sijaa koulutuksen 
jatkuvuudelle. Koska perusopetus nykyään kattaa luokat 1–9, tarvittaisiin lisää tutkimusta siitä, miten 
koulutuksen jatkuvuutta voitaisiin parantaa. 
 
Ennen kaikkea pitäisi kouluissa, opettajien ja muun kouluhenkilöstön keskuudessa ja opettajien ja 
vanhempien ja opettajien ja oppilaiden kesken vaalia neuvottelemisen kulttuuria. Opettajat eivät saa 
tuntea tekevänsä työtään yksin, vaan heidän on voitava verkostoitua – saadakseen laajempia visioita ja 
tukea – sekä muiden koulutusjärjestelmän eri tasoilla työskentelevien opettajien kanssa että koulutuksen 
kentän asiantuntijoiden kanssa. Heidän on myös saatava ne taidot, jotka tarvitaan tiedonhakuun 
Internetistä ja sieltä löytyvän tiedon arvon määrittämiseen. Tehtävää on paljon, emmekä voi ennustaa, 
mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan, mutta neuvotteluprosessiin osallistuvilla opettajilla tulee olemaan 
tärkeä rooli kehitettäessä opettajien täydennyskoulutusta.  
 
 
Lähteet 
 
Bertalanffy, L. von 1968/1998. General systems theory: Foundations, development, applications (rev. ed.). 

New York: George Braziller. 
Brown, D. E. 1991. Human universals. Philadelphia: Temple University Press. 
Izadi, P. 2003. In quest of the science of education: From reductionistic discourse to systemic theory. 

Rovaniemi: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 53. 
Kauranen, T. 2003. Opetustaitojen kehittämisohjelma: Kasvottomasta maahanmuuttajasta omaksi 

oppilaaksi. Jyväskylän yliopisto. Julkaisematon opinnäyte. 
Laszlo, E. 1987. Evolution: The grand synthesis. Boston: New Science Library. 
Laszlo, E. 1989. The inner limits of mankind. Heretical reflections on today’s values, culture and politics. 

London: Oneworld Publications. 
Laszlo, E. 1991. The age of bifurcation: Understanding the changing world. Philadelphia: Gordon and 

Breach. World Futures General Evolution Studies 3. 
Laszlo, E. 1994. Vision 2020: Reordering chaos for global survival. Philadelphia: Gordon and Breach. 
Laszlo, E. 1999. The systems view of the world: A holistic vision of our time. Cresskill, NJ: Hampton Press. 
Laszlo, E. (toim.) 1972. The relevance of general systems theory: Papers presented to Ludwig von 

Bertalanffy on his seventieth birthday. New York: George Braziller. 
OECD 2001. Knowledge and skills for life: First results from the OECD Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2000. Paris: OECD. 
Tuomi, M. T. 2001/2003. Human dignity in the learning environment: Testing a sociological paradigm for a 

diversity-positive milieu with school starters (2nd ed.). University of Jyväskylä. Institute for 
Educational Research. 

Turner, J. C. 1987. Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: Basil Blackwell. 
Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2002. Väestö 2003:8. Helsinki: Tilastokeskus. 
Väestörakenne 2002. Väestö 2003:5. Helsinki: Tilastokeskus.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 132

Opettaja ja oppilas kohtaavat opettajamuistoissa 

Minna Uitto 
tutkija 
Oulun yliopisto 
 
 
Väitöskirjatutkimukseni1 suuntautuu opettajamuistoihin, joita tarkastelin myös tänä vuonna valmistuneessa 
pro gradu–työssäni (Uitto 2003). Usein palaamme arkimuistelussamme takaisin koulunpenkille ja tästä 
syystä onkin yllättävää, että opettajamuistoja on tutkittu varsin vähän. Koulumuistojen tutkimusta on 
jonkin verran, jonka osana muistot opettajista ovat luonnollisesti jossain määrin olleet. Mainittakoon 
esimerkkinä Ulla Kososen (1998) naisten koululiikuntamuistoja tarkasteleva väitöskirja sekä Heikkisen ja 
Syrjälän (2002) toimittama teos ”Minussa elää monta tarinaa”, jonka artikkeleista useissa käsitellään 
kouluun liittyviä muistoja. Mitä ihmiset muistavat opettajistaan monien vuosien kuluttua itse kouluajoista? 
Miksi joku opettaja jää mieleen, kun taas toinen unohtuu? Opettajat ovat hyvin merkityksellisiä ihmisiä 
meidän jokaisen elämässä ja kuuntelemalla oppilaita on mahdollista ymmärtää opettajuutta ja sitä, mitä on 
olla opettaja. 
 
Tutkimukseni on narratiivinen, jolla ymmärrän Syrjälän (2001, 213) tavoin tarkoitettavan tutkimuksellista 
lähestymistapaa, jossa sovelletaan ja analysoidaan kertomuksia. Käsitän myös Clandinin ja Connellyn (1994) 
ajatuksia noudattaen ihmisten elävän tarinoituneita elämiä ja kertovan elämästään tarinoita. Narratiiviset 
tutkijat kuvaavat näitä elämiä, keräävät niiden tarinoita ja kertovat niistä edelleen tarinoita. (Clandinin & 
Connelly 1994, 416.) Ihmisten kertomat tarinat liittyvät tosielämään, mutta ne ovat kuitenkin tulkintaa. 
Hänninen (1999) ja Kerby (1991) nimittäin korostavat, että ihmisen kulloisessakin nykyhetkessä on läsnä 
henkilöhistoriallinen menneisyys ja ennakoitu tulevaisuus. Nykyhetki saa siis merkityksensä sekä 
menneisyydestä että tulevaisuudesta käsin. Itsestä kertominen on tulkinnallista toimintaa, eikä pelkkää 
menneisyyden faktojen kuvaamista. Menneisyyden merkitys ei ole jotakin valmista ja lopullista, vaan koko 
ajan muotoutuvaa ja päivittyvää. (Hänninen 1999, 58; Kerby 1991, 7, 48.) Muistoissa tulee esille ihmisen 
oma kokemus; se, miten hän koki asiat ja mitä hän niistä kertoo. Vaikka muistettu tapahtuma saattaa 
joiltakin osin olla virheellinen kuten Huotelin (1992, 62-63) toteaa, se on samalla kertojalleen merkittävä, 
vaikuttava ja tärkeä. Epätarkatkin lausumat ovat ihmisille itselleen tosia. Se, mitä yksilö muistaa on 
totuuden kannalta tärkeämpää kuin se, mitä hän unohtaa.  
 
Opettajamuistot tutkimusaineistona 
 
Tutkimukseni aineisto on narratiivista, Heikkisen (2002, 19) määritelmän mukaista kirjalliseen kerrontaan 
perustuvaa aineistoa. Se nimittäin koostuu ohjaajaltani Leena Syrjälältä saamistani kasvatusalan 
opiskelijoiden kirjoitelmista, jotka ovat peräisin kasvatustieteen perusopintojen kurssilta syksyltä 2001. 
Kyseisen kurssin opintosuoritukseen kuului kirjoitustehtävä, jossa yhtenä vaihtoehtona oli kirjoittaa 
vapaamuotoista tarinaa elämästään; siitä, millainen oli oma merkittävä opettaja ja miksi, hyvässä tai 
pahassa. Lisäksi aineistossa on mukana muisteluja kolmelta muulta kasvatustieteen opiskelijalta. Suurin osa 
muistelijoista oli itsekin opiskelemassa opettajaksi. 
 
Aineisto koostuu kokonaisuudessaan 49 vapaamuotoisesta kirjoitelmasta, joiden kautta on mahdollista 
kuulla pieniä välähdyksenomaisia, värikkäitä kertomuksia kirjoittajien menneisyydestä. Niitä voisikin 
Laineen (2000, 27) esimerkkiä seuraten kuvata minikertomuksiksi. Kuvaavaa aineistolle on se, että yhden 
kirjoitelman sisällä saattaa olla useitakin tällaisia minikertomuksia (vrt. Sintonen 1999, 195). Kirjoitelmien 
pituus vaihtelee paljon ja siinä missä jotkut keskittyvät muistelemaan yhtä opettajistaan, toiset käyvät läpi 

                                                     
1 Olen mukana professori Leena Syrjälän johtamassa “Opettajanelämää” -tutkimusryhmässä.  
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muistojaan lähes jokaisen kohtaamansa opettajan osalta. Muistelun kohteena olevat opettajat edustavat 
niin nuorempaa kuin vanhempaa ikäluokkaa, joukossa on niin miehiä kuin naisia, luokanopettajia ja 
aineenopettajia, vakituisina ja sijaisina työskenteleviä. Muistot sijoittuvat pääasiassa kirjoittajien 
peruskoulu- ja lukioaikaan. Muutama yksittäinen opiskelija kertoo myös ammattikoulujen, 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajistaan, mutta koska näitä muistoja on määrällisesti vain 
muutama, päädyin jättämään ne tutkimukseni ulkopuolelle.  
 
Aluksi käsitin aineiston muistojen kertovan ennen kaikkea opettajana olemisesta ja toimimisesta. Luettuani 
kirjoitelmia edelleen ymmärsin kuitenkin kertomuksissa kerrottavan yhä uudelleen ja uudelleen opettajan 
ja oppilaan kohtaamisesta koulussa. Opettajista ei kerrota oppilaista irrallaan, vaan oppilas, kertoja itse tai 
joku luokkatovereista, on aina mukana kertomuksessa. Opettajia muistellaan siis suhteessa oppilaaseen (ks. 
Laine 2000). Tämä opettajan ja oppilaan välinen suhde nousikin tutkimuksessani esiin opettajana olemisen 
ja toimimisen ytimenä (ks. van Manen 1991).  
 
Tutkimuskohteenani on tutkia opettajamuistojen kautta opettajan ja oppilaan välistä suhdetta, josta 
kuitenkin käytän kohtaamisen käsitettä opettaja-tutkija Alli Kantolan (2001) lailla. Myös Jaatinen (1996, 
182) näkee opettaja-oppilassuhteen kohtaamisena, jossa kohtaavat kaksi erilaista, subjektiivista maailmaa. 
Omassa tutkimuksessani kohtaamisen termin käyttöön on lähinnä kolme syytä. Kohtaaminen voidaan 
ensinnäkin nähdä metaforisena ilmaisuna, jolla viitataan niin opettajan ja oppilaan ensi tapaamiseen kuin 
koko heidän yhdessä kulkemaansa matkaan. Kohtaamisen käsite on myös lähempänä opiskelijoiden 
käyttämää kieltä. ”Valitettavasti en ole elämässäni kohdannut kovin monta opettajaa, joita muistaisin 
lämmöllä.” (kirjoitelma 1) Monikulttuurisuuden ja erityiskasvatuksen piirissä käytetään usein kohtaamisen 
termiä. Esimerkiksi Yrjö Ihalainen (2002) käyttää puheenvuoron kertomalla omasta kohtaamisestaan 
dysfaattisen oppilaan kanssa. Kohtaaminen voidaankin siis nähdä myös praktisena terminä (ks. 
Gudmundsdottir 2001). Kirjoitetuissa kertomuksissa oppilas ja opettaja kohtaavat. Päätutkimus-
kysymyksenäni pyrin selvittämään, millainen opettajan ja oppilaan kohtaaminen muistetaan ja mitä siitä 
kerrotaan. Tässä paperissa opettajan ja oppilaan kohtaamista tarkastellaan pienten kohtaamistarinoiden 
pohjalta. 
 
Temaattinen analyysi kohtaamistarinoiden pohjana 
 
Aineistoa analysoitiin temaattisesti katsomalla muistoja siitä näkökulmasta, millaisista kohtaamisista 
opettajiensa kanssa kirjoittajat kertoivat. Teemat muotoutuivat sillä perusteella, mistä asioista muistelijat 
toistuvasti puhuivat kirjoitelmasta toiseen (ks. Innanen 2001, 51). Opiskelijoiden kirjoitelmissa oli kuitenkin 
kuultavissa myös hiljaisempia ääniä, joita en halunnut ohittaa teeskennellen, etten kuulisi niitä. Sisällytin 
näin ollen teemojen sisälle niin vahvoina kuin heikompina kuuluvia ääniä. Innanen (2001, 51) noudattaa 
omassa tutkimuksessaan samaa periaatetta. Hän ottaa esille esimerkiksi vain yhdessä tekstissä esiin tulevia 
asioita, jotka kuitenkin peilautuvat yleisempiä teemoja vasten. Toimimalla näin oli mahdollista säilyttää 
aineiston rikkaus sekä olla uskollinen opiskelijoiden ainutlaatuisille muistoille. Tarkemmat tutkimustehtäväni 
muotoutuivat aineiston pohjalta analyysi- ja tulkintaprosessin kuluessa seuraavanlaisiksi. Miten muistoissa 
välittyy kohtaamisen ruumiillisuus? Mitä välittämisestä kerrotaan? Miten opettaja kohtaa oppilaan, 
ylhäältäpäin vai toisena ihmisenä?  
 
Teemoitellessani muistoja keskityin lähinnä tarkastelemaan niiden osia. Tämä temaattinen analyysi oli 
kuitenkin vain yksi käyttämistäni aineiston analysointitavoista, sillä analyysi- ja tulkintaprosessini sisälsi 
monia eri vaiheita. Tässä paperissa keskityn kuvaamaan nimenomaan temaattisen analyysin tuloksiani, 
vaikkakin muistoja analysoitiin myös graafisesti sekä kokonaisina tarinoina niitä tyypitellen. Tällöin 
aineistosta nousi esiin kehystarinoita, jolla tarkoitetaan sitä, että jotkut kirjoitelmat kuvasivat 
kokonaisuudessaan tiettyä teemaa eli tietynlaista kohtaamista. Lopuksi aineistoa tarkasteltiin ja eriteltiin 
myös poeettista esitystapaa käyttäen.  
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Tässä paperissa jatkoin temaattista analyysiani eteenpäin kooten tuon analyysin pohjalta lyhyitä 
kohtaamistarinoita. Kohtaamistarinat muodostuvat aineiston opettajamuistojen suorista lainauksista2, 
joista olen koonnut kolme eri tarinaa. Yhdistin tarinoissa useiden kirjoittajien muistoja yhteen eli 
kohtaamistarinat itsessään ovat fiktiivisiä. Tarinat pohjautuvat suoraan teemoihin yhden teeman 
muodostaessa yhden tarinan. Sitaatit, joista tarinat muodostuvat, on valittu sillä perusteella, että ne 
mahdollisimman edustavasti toisivat esille kunkin teeman sisältöä. Koska kohtaamistarinoissa kutakin 
teemaa tarkastellaan erikseen teema kerrallaan, on selvyyden vuoksi todettava, että alkuperäisessä 
aineistossa kaikki teemat saattoivat olla läsnä yhdessä, samassa kirjoitelmassa. Saara-Leena Syrjälä (2002) 
käyttää samankaltaista narratiivisen analyysin tapaa kirjoituksessaan. Hän kuvaa tällaisten tarinoiden 
pystyvän kuvaamaan tiivistetysti ihmisten kertomuksissa toistuvia keskeisiä teemoja. (Syrjälä 2002, 15.) 
Tämäntyyppinen kohtaamistarinoiden käyttö muistuttaa myös jossain määrin Denisonin (1996) 
artikkelissaan käyttämää tapaa. Kohtaamistarinoissa eri henkilöiden muistot ikään kuin keskustelevat 
keskenään ja niitä voisikin kuvata ikkunoiksi, joista jokainen ikkuna tarjoaa erilaisen näkökulman opettajan 
ja oppilaan kohtaamiseen ja yhdessä ne kristallin tavoin valaisevat eri värejä, kulmia ja ulottuvuuksia tästä 
tutkittavasta aiheesta (Ceglowski 1997, 200).  
 
KOHTAAMISTARINOITA 
 
Ruumiillinen kohtaaminen 
 
Ekaluokkalaisena luulin kohdanneeni oikean noita-akan heti ensimmäisenä koulupäivänäni. Opettajalla oli 
vaaleat hiukset tiukasti nutturalla, pitkä ohut nenä ja karttakeppi kädessä. Kaisa käytti niin paljon 
hajuvettä, että pilvi leijui vankasti etupulpettien yllä. Tunteensakin hän näytti – viimeisenä koulupäivänä 
kevätjuhlissa hän itkeskeli, koska hänen sijaisuutensa oli silloin ohi, rutisti ja sanoi mukavaksi oppilaaksi. 
Meillä oli puukäsityön opettajana erikoisen näköinen partainen mies, jonka sormenkynnet olivat kasvaneet 
niin pitkiksi, että ne olivat kääntyneet kaarelle ja koskettivat sormenpäiden ihoa. Puukäsityötuntien 
jännittävin anti oli varmaankin tämän mumisevan miehen kynsien tarkkailu. Yksi mieleenpainuvimpia ja 
mukavimpia hetkiä koulussa olivat aina ne kerrat jolloin Kalle luki oppilaille jotain kirjaa. Hänen äänensä 
loihti kirjan kertomuksesta sellaisen maailman johon lapsen vilkkaalla mielikuvituksella oli kiva syventyä. 
Hän oli varmaan ensimmäisiä miehiä, joiden olen nähnyt käyttävän punaista puseroa. 5-6-luokkalaisilla taas 
oli kauhea opettaja minun ollessani 4-luokalla. Kerran ruokalassa hän nosti lapsen kurkusta seinälle kun 
tällä läikkyi maitoa lattialle.  
 
Estola ja Elbaz-Luwisch (2003) kertovat artikkelissaan ruumiin voimakkaasta läsnäolosta opettajan työssä, 
opettajan työn voidaan oikeastaan sanoa alkavan ruumiista. Myös tutkimukseni opettajamuistoissa 
kohtaaminen näyttäytyi vahvasti ruumiillisena. Onhan opettaja kontaktissa oppilaisiinsa nimenomaan 
ruumiinsa kautta (Estola 2002, 246). Ruumiillisuuden teema on näkyvissä myös van Manenin (1991) 
teksteissä. Hänen mukaansa opettajan koko pedagoginen oleminen lasten kanssa on eräänlaista puhetta 
heidän kanssaan. Jopa kuunnellessaan hiljaa, nostaessaan kulmakarvojaan, nyökätessään rohkaisevasti, 
halatessaan, kääntyessään poispäin tai katsoessaan lasta merkitsevästi, hän tekee sen pedagogisesta syystä. 
(van Manen 1991, 31-32.) Muutamissa muistoissa puhutaan oppilaan ruumiillisesta kurituksesta. Se on 
vallankäyttöä, mutta opettaja käyttää valtaansa oppilaiden ruumiiseen myös toisella tavalla. Opettaja 
määrittelee sen, mitä oppilaan on kulloinkin tehtävä: tuleeko hänen esimerkiksi istua pulpetin ääressä, 
seisoa pulpetin vieressä vai tehdä jotain muuta (ks. Laine 1997). 
 
Ruumiillisuus on läsnä kaikessa ihmisen toiminnassa. Myös sosiaalinen vuorovaikutus on ruumiillistunutta 
toimintaa – ihmiset esittäytyvät toisilleen ruumiillaan ja havaitsevat toiset ruumiinsa kautta. (Estola 2002, 
253; Laine 1996, 164, 166.) Tästä kertoo opiskelijoiden yksityiskohtaisen tarkka opettajien muistelu. 
Opettajan ulkonäkö, pukeutuminen, tuoksu, ilmeet ja eleet, hänen tapansa käyttää ääntään ja sen eri 

                                                     
2 Luonnollisesti olen muuttanut suorissa sitaateissa esiintyvät alkuperäiset nimet ja poistanut mahdolliset paikan nimet 
lainauksista kirjoittajien anonymiteetin suojaamiseksi. 
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sävyt sekä hänen kosketuksensa muistetaan. Muistellessaan opettajiaan opiskelijat käyttävät kaikkia 
aistejaan. Opettaja on todellakin henkilö, joka näkyy, kuuluu, tuoksuu ja tuntuu (ks. Estola & Elbaz-Luwisch 
2003).  
 
Laine (1996) kuvaa toisen ihmisen kohtaamista merkityksillä ladattujen kehojen väliseksi kohtaamiseksi. 
Tällä hän tarkoittaa sitä, että ihmisen ruumiillisuus rakentuu esimerkiksi ilmeinä, eleinä, liikkeinä ja puheina 
ihmisen ilmaistessa elämäänsä kehonsa kautta. Emme ilmaise toisille ihmisille omaa fyysisyyttämme, vaan 
inhimilliseen elämään kuuluvia merkityksiä. Nähdessämme hymyn ihmisen kasvoilla emme näe sitä 
suupielinä, jotka lihakset ovat nostaneet kasvoilla ylöspäin. Hymy kertoo meille ystävällisyydestä, 
iloisuudesta ja sympatiasta. (Laine 1996, 165.) Voisikin todeta, että ruumiillaan ihminen paljastaa itsestään 
asioita. Eräs muistelija kertoo esimerkiksi siitä, kuinka opettajan ilme kertoi hänen todelliset ajatuksensa 
sanojen sijaan. Estolan ja Syrjälän (2002, 60) tutkimuksen Helena-opettaja on tietoinen siitä, etteivät hänen 
omat hyvät tarkoituksensa ole aina sopusoinnussa hänen ruumiillisten tunteidensa kanssa – mieli ja ruumis 
eivät tähtää samaan päämäärään. Hän esimerkiksi tietää, kuinka tärkeää lapsen luottamuksen 
herättäminen on. Silti hän tuntee ärtymystä uuden kouluvuoden alkaessa ja tietää sen näkyvän 
kasvoiltaan. 
 
Välittävä kohtaaminen 
 
Ensimmäiset kaksi vuotta opettajanani oli lapseton noin 50-vuotias nainen, Arja. Hän piti meitä oppilaita 
kuin omina lapsinaan. Ainakin ensimmäisen vuoden ajan muistan hänen halanneen jokaisen päivän 
päätteeksi meidät oppilaat. Minulle on jäänyt tunne, että voisin edelleen mennä hänen luokseen ja kertoa, 
mikä ikinä mieltäni painaakaan. Hän käytti paljon myös omaa yksityistä aikaansa meihin. Lisäksi hän oli 
opettajana oppilaistaan aidosti välittävä, kiinnostunut heidän tavoitteistaan ja edistymisestään. Kukin 
pystyi etenemään tasollaan tuntien silti olevansa tärkeä. Mieleen tulevat kaikenlaiset ’käypäläiset’, joista 
suoraan huokui tietty inkompetenssi ja myös totaalinen välinpitämättömyys – kunhan nyt pidettiin tunti ja 
nostettiin palkka. ’Pelatkaa ristinollaa’, sanoi eräs matematiikanopettajan sijainen. Arja oli minulle hyvä 
opettaja. Muistan vieläkin, että meistä ’luopuessaan’ toisen luokan keväällä hän toivoi, että kävisimme 
joskus tervehtimässä ’vanhaa opettajaa’. Meille oppilaille tuli varmasti kaikille tunne, että meistä välitetään, 
opettaja haluaa meidän elämäämme hyvää. 
 
Muistoni tuosta ajasta ovat lämpimiä, lintukotomaisessa koulussa äitimäisen opettajan ohjauksessa koulun 
aloittaminen oli hyvä kokemus. Kolmannesta luokasta eteenpäin mieli muuttui. Kiusaajani olivat isompia 
tyttöjä ja kiusaaminen sai alkunsa luistinradalla, jossa tytöt nauroivat isosiskolta perityille, liian isoille 
luistimilleni ja äidin neulomalle lakilleni. Kun koulun pihalla näytin Ullalle, ketkä minua kiusasivat, niin hän 
sanoi jotakin tyyliin: ’Eihän nämä tytöt sellaista tee. He ovat minun entisiä oppilaitani.’ Eli eipä hän asiaan 
puuttunut, mutta ehkä tytöt löysivät jonkun muun mielenkiintoisemman kiusattavan, koska minut jätettiin 
pian rauhaan. 
 
Välittäminen näyttäytyy aineistossa monina eri muistoina niistä tavoista, joilla opettaja todella osoitti 
välittävänsä oppilaistaan. Häneen saattoi luottaa, hän kosketti, halasi, kuunteli, rohkaisi ja kannusti, oli 
läsnä huomioimalla jokaisen oppilaan, osoittamalla että tämä on tärkeä. Hän loi turvallisuudentunnetta 
lapselle välittämällä, olemalla aidosti kiinnostunut lapsesta ja tämän huolista sekä puuttumalla tarvittaessa 
asioihin. Kiinnostuksesta kerrotaan myös siinä mielessä, että opettaja halusi parhaansa mukaan auttaa lasta 
oppimaan, hän siis vaati ja odotti lapselta asioita. Monet muistelijat rinnastavat opettajan äitiin, jolloin 
hoiva ja huolehtiminen nousevat erityisesti esiin. Kaiken kaikkiaan opettajan rakkaus näyttäytyi enemmän 
tekemisenä kuin tunteena kuten Estola ja Syrjälä (2002, 61) toteavat korostaessaan rakkauden 
ruumiillisuutta.  
 
Noddings (1992, 15; 2001, 99) näkee välittämisen kohtaamisena kahden ihmisen välillä – välittäjän ja 
välitettävän. Jos jonkun henkilön todetaan olevan välittävä, viitataan välittämiseen suhtautumistapana, 
tunteena ja eräänlaisena kykynä. Tarkasteltaessa välittämistä suhteena painottuu kuitenkin välittämisen 
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kaksipuolisuus: välittämisellä ei viitata pelkästään välittäjään, vaan myös välitettävään. (Noddings 2001, 99-
100.) Aineiston muistoissa välittäminen liitetään kuitenkin ennen kaikkea opettajaan välittäjänä. Tämä 
viittaakin siihen, ettei opettajan ja oppilaan kohtaaminen ole välittämisen suhteen tasa-arvoinen. Opettaja 
on pääasiassa välittäjä ja lapsi tai nuori on se, josta välitetään. (Noddings 1992, 91, 107.)  
 
Välittäminen opettajan ja oppilaan kohtaamisessa on monessakin suhteessa erityislaatuista. Opettajan 
rakkaus muotoutuu akateemisen kalenterin ja koulutusinsituutioiden rakenteiden pohjalta, eivätkä suhteet 
kestä kuin oman tietyn aikansa (Goldstein 1998, 121, 153). Estola ja Syrjälä (2002) kuvaavat rakkautta 
opettamisessa jatkuvaksi prosessiksi, koska opettaja kiintyy oppilaisiinsa, mutta pian hänen on luovuttava 
heistä. Työskennellessään uuden oppilasryhmän kanssa opettaja voi silti kaivata entisiä oppilaitaan. Tästä 
huolimatta hänen oletetaan jo pystyvän sitoutumaan uuteen ryhmään. (Estola & Syrjälä 2002, 60.) 
Opettajan rakkaus on kiinni tietyssä ajassa, mutta Noddings (2001, 103) muistuttaa, ettei välittämistä silti 
voida määrätä tai säätää. Sitä täytyy muovata, kutsua, rohkaista ja hoitaa. 
 
Välinpitämättömyys on myös läsnä muistoissa. Opiskelijat puhuvat tällöin siitä, kuinka opettaja ei 
vaikuttanut olevan kiinnostunut lapsesta, hänen oppimisestaan tai ylipäätään työstään. Sitoutumista, jota 
Goldstein (1998, 19) toteaa välittämisen vaativan, ei tällaisissa muistoissa näy. Välitetyksi tulemisen 
tunnetta voisi varmasti luonnehtia yhdeksi ihmisen perustarpeista ja tutkimuksessani korostuukin välittävän 
kohtaamisen merkityksellisyys yksilölle. Opettajan välittäessä oppilaistaan hän viestittää samalla, ettei 
näiden kohtalo ole hänelle yhdentekevä. Lapsi hyväksytään ja hän on tärkeä juuri sellaisena kuin hän on, 
kun taas puolestaan välinpitämättömyys kertoo oppilaalle omasta merkityksettömyydestä. Monissa 
kirjoitelmissa näkyy selvästi oppilaiden halu olla jotain erityistä opettajan silmissä. Tätä tematiikkaa 
lähestyvät Heikkinen ja Huttunen (2002) puhuessaan tunnustuksen tarpeesta.   
  
Alistava ja inhimillinen kohtaaminen 
 
Sakset ratkoivat kangasta ja mieleni valtasi tunne ”minähän osaan”. Jatkoin leikkaamista, mutta samalla 
huomasin vaikean mutkan lähestyvän. REIKÄ!  Muistan, vielä ensireaktioni, ”kuinka voin kertoa tästä 
virheestä opettajalleni?” Lopulta minun ei auttanut kuin marssia opettajan eteen ja tunnustaa 
epäonnistumiseni. Seurasi julkinen nöyryyttäminen luokkakavereideni edessä. Muistoksi 
epäonnistumisestani jouduin ompelemaan vaaleanpunaiseen pussiini punaisen paikan virhettäni 
peittämään. Se oli ikäänkuin häpeänpiste, joka leimasi minut epäonnistujaksi ja muistutti virheestäni. Olin 
puhelias tyttö ja puhuin usein Paulan tunnilla edessäni istuvan Teemun kanssa. Paula komensi meitä monta 
kertaa olemaan hiljaa ja heitti lopulta Teemun ulos luokasta. Olin kiukkuinen, koska tiesin, että olisin ihan 
yhtä lailla ansainnut saman kohtalon. Mutta eihän minua, kympin tyttöä voi panna pihalle, mutta seiskan 
tasoisen pojan kylläkin. 
 
Ala-asteella opettajani oli hyvä, lempeä, luja ja kannustava, kerrassaan upea ihminen. Parasta hänessä oli 
inhimillisyys. Hän oli ihminen ihmiselle eikä koskaan osoittanut olevansa korkeammalla arvoasteikolla kuin 
oppilaat. Muistan Annikki-opettajan inhimillisenä ihmisenä, jolla oli korkeat moraaliset aatteet, mutta 
toisaalta myös normaalin ihmisen tunteet. Tarkoitan sitä, että joskus hän hermostui vilkkaalle luokallemme 
ja ns. menetti hermonsa. Kuten sanottua, myös opettajat ovat ihmisiä. Halusin luoda omia malleja. Onneksi 
yläasteen käsityön opettaja antoi minulle vapauden siihen. Olin käsistäni näppärä ja kokenut käden taitaja, 
joten sain luoda omia projekteja ja edetä nopeammin kuin muut. Opettaja luotti minuun ja kiitollisena 
muistelen sitä! 
 
Ruumiillisuuden ja välittämisen ohella muistoissa kerrotaan opettajan ja oppilaan positioista, asemista 
kohtaamisessa. Harjunen (2002, 122, 464) toteaa tarkastellessaan auktoriteettia suhteena, että vaikka 
opettaja ja oppilas tekevät työtä yhdessä he eivät tee sitä kuitenkaan samassa asemassa, samanlaisina. 
Osaa muistojen kohtaamisista voisi kuvata alistaviksi. Opettaja näyttäytyy itsevaltiaana, joka tekee yksin 
päätökset. Hän on selvästi oppilaan yläpuolella ja tästä etäällä oleva auktoriteetti, joka yksin tietää ja osaa 
kaiken. Tällaista täydellisyyttä hän vaatii myös oppilailta. Leggo (1996, 238) muistelee artikkelissaan omia 
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kouluaikojaan todeten tulleensa hyvin toimeen opettajiensa kanssa, koska hän osasi pelata ”koulun peliä”. 
Myöhemmin toimiessaan itse opettajana hän tiesi, kuinka jatkaa tätä samaa peliä. Tästä esimerkkinä hän 
kertoo opettajana toimiessaan tunteneensa tarvetta olla tietäjä, ekspertti, tiedon säilyttäjä sekä faktojen ja 
taitojen toimittaja. Opettajan tulee teeskennellä omaavansa tietoa, jota hänellä ei ole ja eräs yksi 
vaikeimmista asioista Leggolle itselleen opettajana olikin tunnustaa oma tietämättömyys. 
 
Kantola (2001) kutsuu täydellisyyteen pyrkimystä opettajien ammattitaudiksi. Tätä hän kritisoi – ”oletus 
ainoista oikeista vastauksista ja yhdestä oikeasta tavasta toimia, yhdestä oikeasta väristä ja ainoasta 
oikeasta muodosta kangistaa ajattelun ja ymmärryksen sekä synnyttää häpeän.” Juuri opettajan tulisi 
näyttää oppilaille mallia siitä, että jokaisella on oikeus olla avuton, hämmentynyt, uupunut ja peloissaan. 
Toisin sanoen olla ihminen. (Kantola 2001, 48.) Muistojen perusteella kohtaaminen voi rakentua myös 
tasavertaisemmalta ja inhimillisemmältä pohjalta. Monien opiskelijoiden mieliin on jäänyt kohtaaminen, 
jossa opettaja on laskeutunut alas jalustaltaan. Ihminen kohtaa tällöin toisen ihmisen. Opettajan aitous ja 
tietynlainen tavallinen, normaali ihmisenä oleminen koetaan tärkeänä. Opettaja on erehtyväinen ja myös 
oppilas saa vastuuta asioista ilman, että opettaja yksin päättää asioista.  
 
Valta tulee esiin alistavan ja inhimillisen kohtaamisen muistoissa, mutta eri tavalla. Alistavan kohtaamisen 
yhteydessä samoin kuin Metson (1999, 271) tutkimuksen koulumuistoissa tulevat esiin häpeän, 
epäoikeudenmukaisuuden ja väärinymmärretyksi tulemisen kokemukset eli tilanteet, joissa oppilas on 
kohdannut opettajan ja oppilaan välisen hierarkkisen valtasuhteen. Opettaja voi todella alistaa vallallaan; 
esimerkiksi kirjoitelmissa muisteltu toisten oppilaiden suosiminen ja toisten väheksyminen kertoo siitä. 
Opettajan valta on läsnä muistoissa myös inhimillisemmässä kohtaamisessa, eräs kirjoittaja esimerkiksi 
toteaa, että vaikka opettaja kohteli oppilaita vertaisinaan, hän oli silti auktoriteetti ja ylin vallankäyttäjä. 
Valta ei kuitenkaan näyttäydy alistavan kohtaamisen tapaisena totaalisena itsevaltiutena.  Esimerkiksi van 
Manen (1991, 70) tuo esille, että vaikka opetus olisi kuinka oppilaskeskeistä ja demokraattisiin 
periaatteisiin perustuvaa, opettaja-oppilas-suhteeseen sisältyy aina valta-asema, jossa opettajalla on 
auktoriteetti. Vaikka tietynlainen epäsymmetria liittyy opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen, on se 
Malisen (2002, 86) mukaan myös symmetrinen. Kohtaavathan oppimistapahtumassa kaksi ihmistä. Siinä 
missä asiantuntemus, auktoriteetti ja systemaattisuus kuuluvat asiantuntijuuteen, ihmisyyteen liittyvät 
puolestaan spontaanius, tasavertaisuus ja satunnaisuus.  
 
Lopuksi 
 
Aineiston muistot ovat välähdyksenomaisia, pieniä kertomuksia kirjoittajien kouluajoilta ja ne kuvaavat 
koulun arjen eri tilanteita, joissa sekä opettaja että oppilas ovat läsnä. Kirjoittajat kertovat opettajistaan, 
mutta omasta oppilaan näkökulmastaan. He kertovat siitä, miten he kokivat opettajaan liittyvät 
tapahtumat ja miltä heistä itsestään tuntui. Opettaja ei toimi muistoissa yksin, vaan aina oppilaaseen 
nähden ja muistot koskettavatkin tapahtumia ja tilanteita, joissa joko kirjoittaja itse tai joku toinen oppilas 
on ollut mukana. Muistojen pohjalta opettajana oleminen ja toimiminen oli ennen kaikkea kohtaamista, 
suhteessa olemista (van Manen 1991). Tämä opettajan ja oppilaan kohtaaminen on tutkimukseni 
perusteella ruumiillista, välittävää, alistavaa ja inhimillistä. Kohtaamista näissä opettajamuistoissa voisi 
luonnehtia myös monia tunteita sisältävänä. Hargreavesin (2002, 5) mukaan tunteet ovat aina osa 
opettamista ja oppimista. Kirjoittajat kertovat muistoissaan kouluaikaisistaan, mutta myös nykyisistä 
tunnoistaan. Lisäksi kirjoitelman sävystä, muistelijan kertomisen tavasta voi aistia monenlaisia tunteita. Ei 
voida myöskään unohtaa niitä tunteita, joita minussa itsessäni herää muistojen lukijana. 
 
Noddings (2001, 100-101) määrittelee opettajan ensisijaiseksi kyvyksi pystyä rakentamaan (välittävä) suhde 
toisen ihmisen kanssa. Toiseus on osa kohtaamista ja kohtaamisen edellytyksenä voidaankin pitää 
pedagogista tahdikkuutta, jolla van Manen (1991, 145-147) tarkoittaa toisen ihmisen tunteiden 
huomioimista ja herkkätunteisuutta eri tilanteissa. Tahdikas henkilö osaa lukea tai tulkita sosiaalisista 
tilanteista, mitkä toimet tai sanat ovat sopivia juuri tuossa hetkessä. Noddingsin (1992, 107) mukaan 
jokaisen opettajan pyrkimyksenä tulisi olla maailman näkeminen lapsen silmin. Tällöin hän kykenee 
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ymmärtämään asian merkityksen lapselle. Monet opettajan toimet ja jopa konkreettiset sanat ovat jääneet 
kirjoittajien mieliin. Jotkut ovat pettyneet opettajiinsa, kun toiset puolestaan ovat kokeneet opettajansa 
taholta hyvin tahdikasta toimintaa. 
 
Hetken merkitys opettajan työssä korostuu kirjoitelmissa. Van Manen (1991, 96-97) puhuu pedagogisesta 
hetkestä viitaten pedagogisesti latautuneeseen tilanteeseen, jossa aikuisen taholta odotetaan jotakin 
toimintaa. Opettajan työ on kiireistä ja häneltä odotetaan paljon. Silti hänen tulisi muistaa, että jokainen 
oppilaan kanssa vietetty hetki on tärkeä. Yksi pienikin, ainutlaatuinen hetki voi määrittää koko opettajan 
ja oppilaan kohtaamista. Opettamistyö koostuu hetkistä, jotka tulevat esiin nopeasti ja ne ovat myös ohi 
yhtä nopeasti. Opettajan tulisi muistaa jokaisen hetken kalleus ja se, kuinka paljon tuolla pienellä hetkellä 
voi olla merkitystä oppilaalle. Opettajana oleminen ja toimiminen vaatii jatkuvaa, intensiivistä läsnä 
olemista. Olemista koko ruumiilla ja olemuksella, olemista hetkessä mukana. 
 
Van Manen (1991) selittää pedagogisen suhteen olevan tarkoituksellinen suhde aikuisen ja lapsen välillä. 
Tämä tarkoituksellisuus näkyy kaksinkertaisena – opettaja välittää lapsesta sellaisena kuin hän on nyt ja 
sellaisena kuin hänestä ehkä tulee. (van Manen 1991, 74-75.) Opettajalla on siis aina tavoite suhteessa. 
Näyttää siis siltä, ettei opettajan ja oppilaan suhde voi koskaan olla täysin tasavertainen, täydellinen 
dialogi. Viime kädessä opettajalla on valta ja vastuu, vaikka hän pyrkisikin kulkemaan lapsen rinnalla 
luottaen tämän kykyihin. Perinteen kautta muodostunut opettajaan ruumiillistuva valta ”lepää ikään kuin 
näkymättömänä kätenä opettajan toiminnan selkänojana ja kyseenalaistamattomana käytäntönä” (Laine 
2000, 161).  
 
Koulumuistot yhdistävät meitä kaikkia. Syrjälä (2001, 214) pohdiskelee narratiivisen tutkimuksen 
uskottavuutta ja katsoo sen pohjautuvan perustelujen ja väitelauseiden sijaan tutkijan kykyyn vakuuttaa 
lukija ja saada hänet eläytymään tarinaan ja kokemaan sen todentunnun. Tämä todentunnun 
(verisimilitude) käsite liittyy tekstin lukijan tunteeseen siitä, että tarinassa on jotain tuttua, jonka hän itse 
on kokenut. Se, ovatko kertomuksen tapahtumat todella tapahtuneet jollekin jonakin aikana, ei ole 
tärkeää. Tarinan maailman tulisi avautua lukijalle uskottavana siten, että lukija pystyy samaistumaan 
kertomuksen henkilöihin ja ymmärtämään heidän tekemisiään siinä tilanteessa, jossa he tällöin elivät. Tämä 
voi avata jotain uutta tarinan kuulijalle tai lukijalle jopa siinä määrin, että hän kokee maailman uudella 
tavalla tarinan kertojan kokemusten kautta. (Heikkinen 2002, 24-25.) Eli parhaimmillaan jokin muuttuu 
tutkimuksen kautta niin lukijan kuin tutkijan maailmassa (Syrjälä 2001, 214). Tavoittelen itse todentuntua 
tuodessani esiin kirjoittajien monipuoliset äänet aineistosta. Toivon, että lukija löytää itselleen jotain tuttua 
tutkimuksessani käsittelemistäni muistoista ja, että hän pystyy samaistumaan kirjoittajien kokemuksiin 
opettajistaan. Ehkä lukija pystyy itsekin palaamaan tutkimuksen kautta omiin kouluaikoihinsa. 
 
Kuten alussa kerroin, kaikki sai alkunsa pro gradustani. Se valmistui, mutta kiinnostus opettajamuistoja ja 
tutkimusaineistossani esiin tullutta opettajan ja oppilaan kohtaamista kohtaan jäi. Tulen tarkastelemaan 
tulevaisuudessa opettajamuistoissa kerrottuja kohtaamisen tuntoja. Miten tunteet tulevat esille 
muistelijoiden kertomisen tavassa, mitä tunteita he itse nimeävät tunteneensa tai tuntevansa, millaisia 
tunteita muistot herättävät minussa? Lisäksi opettajamuistoja tullaan tarkastelemaan kerronnan ja 
muistelun näkökulmasta. Onko olemassa joitakin kulttuurisia opettajista kertomisen tapoja? Mistä 
elementeistä muistot rakentuvat ja mikä muistossa on sellaista, että se herättää muistoja myös toisessa 
ihmisessä? Tämänhetkinen tutkimusaineistoni koostuu kasvatusalan opiskelijoiden kirjoittamista 
opettajamuistoista. Kyseessä on erittäin spesifin ryhmän muisteluja ja jatkossa tulenkin keräämään 
muistoja eri-ikäisiltä ja eri ammattiryhmiä edustavilta ihmisiltä. Lisäksi kirjoittamisen sijaan pyrin itse 
kohtaamaan muistelijoita. Lisäaineistoa aion kerätä haastattelemalla ihmisiä sekä käyttämällä 
ryhmämuistelua Kososen (1998) tavoin. Ennen haastattelua ihmiset voisivat kirjoittaa muistojaan paperille, 
joka toimisi näin haastattelun lähtökohtana. Erään mahdollisuuden aineiston keräämiseen tarjoavat myös 
Internetin keskustelupalstat.    
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 KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS 
 

Ihmiskäsitys uusliberalistisessa koulutuspolitiikassa   

Jyrki Hilpelä   
 
  
1. Uusliberalismin muotoilema yhteiskunta   
 
Jokainen globaalien markkinoiden ja globaalin kilpailun piiriin kytketty yhteiskunta saa uusliberalistisen 
ideologian mukaisia piirteitä. Tietyt välineellistä hyvää edustavat arvot nousevat keskeisiksi ja jättävät muut 
varjoonsa. Tehokkuus, kilpailukyky, taloudellinen kasvu, vaurastuminen muuttuvat tavoitteiksi jotka eivät 
enää kaipaa perustelua. Talous nousee ylitse muiden: melkein mistä tahansa yhteiskunnallisesta ratkaisusta 
tulee ensisijaisesti taloudellinen kysymys. Yksiulotteistunut yhteiskunnallinen päätöksenteko operoi 
taloudellisella periaatteella, jolloin kysytään, miten tietty tehtävä suoritetaan minimiresurssein tai miten 
käytettävissä olevalle rahalle saadaan maksimituotto. Tällöin julkiset palvelut joutuvat ankaralle 
laihdutuskuurille, ennen kaikkea säästetään henkilöstömenoissa. Sijoittaminen tuotekehittelyyn ja 
tietotekniikan uusiin sovelluksiin voi silti saada suopean hyväksynnän. Kansainväliset yritykset kilpailuttavat 
valtioita sumeilematta hakiessaan edullisinta toimintaympäristöä.  Veroastetta on alennettava vähintään 
samalle tasolle kuin kilpailijamaissa. Jos verotulot olennaisesti laskevat, on palveluja purettava ja 
yksityistettävä. Tavalliset kansalaiset kokevat muutoksen yhteiskunnan köyhtymisenä, elinympäristön 
kurjistumisena. (Esimerkiksi kouluissa luokkakoko suurenee, kouluympäristö rappeutuu, jokapäiväisistäkin 
tarvikkeista on puutetta). Samanaikaisesti kansalaiset saavat lukea verotustilastoista, että   taas on tullut 
ennätysmäärä miljonäärejä. Poliitikot ovat suu messingillä I sijasta kilpailukyky-kilpailussa. (Yritysjohtajat 
eivät ole: heistä kilpailukykyä ei koskaan ole riittävästi). Menestytään, mutta menestyksen kokemus 
vaihtelee jyrkästi sen mukaan, onko kokija kansan syvien rivien edustaja vai eliittiin lukeutuva.       
  
Uusliberalistinen politiikka on viime vuosina saavuttanut siinä määrin kiistattoman aseman, ettei sitä enää 
ymmärretä politiikaksi tietyn ideologian suunnassa vaan ylipäänsä ainoaksi järkeväksi toimintatavaksi. On 
tullut tavaksi sanoa, ettei sille ole vaihtoehtoa. Aikanaan se itse tuli poliittiselle näyttämölle 
hyvinvointivaltio-ajattelun vaihtoehtona. Hyvinvointivaltion ylevät tavoitteet – tasa-arvo, turvallisuus, 
oikeudenmukaisuus -  kääntyivät Margaret Thatcherin kannattajien retoriikassa halveksittaviksi vioiksi ja 
epäkohdiksi:  kansalaisten oma-aloitteisuuden ja –vastuisuuden tuhoamiseksi, sietämättömäksi 
byrokratiaksi, julkisten varojen tuhlaukseksi, julkisen vallan ulottamiseksi sinne minne se ei kuulu. Se  oli 
politiikkaa politiikkaa vastaan tai kuin kalkkunoiden kampanja joulun puolesta. (Jonathan 1997, 13-14)  
Valtiota vaadittiin vetäytymään. Uusliberalismin ihanne on ’minimivaltio’, joka hoitaa vain 
välttämättömimmän. Vetäytyvän valtion jättämät  toiminnan alueet tuli ”markkinaistaa”: uskottiin että 
ihmisten tarpeet tyydytetään parhaiten keskenään kilpailevien yritysten toimesta. Myös valtiolle vielä 
jäävien laitosten odotettiin käyttäytyvän yritysten tapaan. Yritys nostettiin malliksi, joka merkitsi 
tehokkuutta, suorituskykyä, joustavuutta ja laatua.   
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Valistuksen luottamus järkeen vaihtuu uusliberalistisessa ajattelussa luottamukseksi ’markkinoihin’. 
Markkinat on järjestys, joka saattaa tarvitsijat ja tarjoajat yhteyteen keskenään. Uusliberalismin keskeisen 
teoreetikon August Friedrich von Hayekin mukaan markkinoiden piirissä toimivat ihmiset ymmärtävät sen 
vain osittain mutta eivät kokonaisuudessaan. Markkinat eivät ole ihmisjärjen suunnittelun tulos, vaan 
kulttuurisen evoluution kautta vähittäin kehittynyt, von  Hayekin sanoin itsejärjestyvä sopeutumisprosessi 
tuntemattomaan (Hayek 1998, 102-103). Von Hayekin mukaan markkinat ovat järjestys, joka merkitsee 
tehokkaampaa resurssien käyttöä kuin mikään vaihtoehto ja siten markkinoiden omaksuminen johtaa 
vaurauteen ja väestön kasvuun. Yritykset esimerkiksi moraalin nimissä ”korjata” tätä järjestystä ovat von 
Hayekin mielestä ehdottomasti tuomittavia: ne johtavat köyhyyteen ja suoranaiseen tuhoon. (ibid., 184-
185) Sitä tämä ns. spontaani järjestys ei kuitenkaan takaa, että kaikki tuotettu olisi ihmisille tarpeellista.  
  
2. Markkinoiden määrittämä ihminen  
 
Von Hayekille markkinat eivät ole vain kulttuurisen evoluution tosiasiallinen tulos: ne ovat myös 
normatiivinen järjestys, sellainen josta on pidettävä kiinni ja jonka hukkaan joutuminen olisi suuri 
onnettomuus. Markkinat hoitavat tehtävänsä parhaiten silloin kun niiden toimintaa ei häiritä. Ei valtion 
eikä ay-liikkeen pidä puuttua vapaaseen hinnanmuodostukseen markkinoilla. Markkinoiden puitteissa 
ihmiset eivät ole kansalaisia, poliittisen puolueen jäseniä tai jonkin uskonnon edustajia: he ovat ostajia ja 
myyjiä, tuottajia ja kuluttajia. Ideaalitapauksessa markkinoilla ei esiinny sen paremmin kartelleja kuin 
työläisten yhteen liittymiäkään, toimijat ovat yksittäisiä. Tässä mielessä markkinat ”atomisoivat” ihmisen. 
Yksittäiset toimijat eivät ole vain toisistaan riippumattomia vaan usein myös kilpailijoita keskenään. Se mitä 
markkinoilla tapahtuu on aina jossain määrin ennakoimaton monien yksittäisten päätösten resultantti.  
  
Markkinoilla kukin hakee parasta tuottoa panokselleen. Ahneus ja itsekkyys ovat luonnollisia ja 
hyväksyttäviä motiiveja. Ja tietenkin ilma on laskelmoinnista sakeana. Markkinoilla ei kuitenkaan ole 
sellaista sisäänrakennettua oikeudenmukaisuutta, että kukin saisi sen minkä kohtuudella ansaitsee (Hayek 
1945, 122-124; Hayek 1998, 99). Ruletin tavoin markkinat antavat jollekin jättiläisvoiton ja  jollekin toiselle 
ei mitään. Joskus on onnea, joskus ei. Ahkeruus ei välttämättä voita kovaa onnea.    
  
Kuvitellun ideaalitapauksen mukaisesti markkinoilla kohtaavat A ja B, joista toisella on omenoita enemmän 
kuin jaksaa syödä ja toisella perunoita pitkälle yli vuoden tarpeen. Niinpä he tekevät molempia 
hyödyttävän vaihtokaupan. Toimijat markkinoilla ajatellaan vapaiksi tasavertaisiksi yksilöiksi, jotka 
vapaaehtoisesti tekevät molempia hyödyttävän sopimuksen. Todellisuus on usein toisen näköinen. Miten 
vapaaehtoinen on kurja työsopimus, jonka työtön tekee laajan työttömyyden vallitessa suuryrityksen 
kanssa ? Von Hayekin käsityksen mukaan markkinat ovat paras tapa tyydyttää ihmisten tarpeet. Mutta 
jotta voisi ostaa, täytyy olla myytävää. Miten silloin tyydyttävät tarpeensa ne, joilla ei ole mitään myytävää?    
  
Laajat jopa globaalit markkinat merkitsevät erilaisia ihmissuhteita ja erilaista moraalia kuin elämä tuttujen 
kanssa pienryhmässä. Von Hayek ulottaa evoluution myös moraaliin. Aivan kuten meidän ruumiissamme on 
jäänteitä aikaisemmista kehitysvaiheista, on moraalissakin eri ajoilta peräisin olevia kerroksia. Varhaisimmat 
tulevat ajalta jolloin ihmiset elivät pienryhmissä: tunnesiteet olivat tuolloin vahvat, yhteisön kiinteys oli 
eloon jäämisen ehto, solidaarisuus ja altruismi välttämättömyyksiä. Toisin kuin edellä markkinat liittävät 
toisiinsa suuren joukon toisilleen tuntemattomia ihmisiä. Kun tunnesiteitä ei ole, ovat sitovat tekijät oma 
etu ja markkinoiden toimintasäännöt. ”Vanhaan” moraaliin kuuluneet solidaarisuus ja altruismi  ovat 
pikemminkin haitaksi kuin hyödyksi. Markkinoilla on tärkeää ajaa valppaasti omaa etuaan, on oltava 
halukas kilpailemaan, on osattava ”lukea” markkinoita, on oltava valmis nopeasti mukautumaan 
muutoksiin. Kukin huolehtii vain itsestään. Kenenkään ei pidä heittäytyä toisten taakaksi. Jokaisen 
velvollisuus on löytää tapa, jolla hän voisi olla muille hyödyksi ja siten olisi tilaisuudessa ”myydä” itsensä 
muille. Onneton se jolla ei ole myytävää. Ihmissuhteista tulee vaihtosuhteita, joissa punnitaan annettua ja 
saatua kuin missä tahansa kaupassa. Markkinoiden puitteissa tuskin voi esiintyä sellaisia ilmiöitä kuin 
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rakkaus ja välittäminen. Mutta jääkö elämää markkinoiden ulkopuolelle ? Säilyykö diskurssi, jossa 
mainittujen tunteiden ilmaisu olisi luontevaa ?   
  
Yhteenvetona todettakoon, että markkinoiden määrittämä ihminen toimii  yksin, on vain itsensä varassa ja 
kilpailee muiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan estä häntä toisinaan omien tarpeiden tyydyttämisen takia 
liittymästä toiseen. Hän on uuttera, aloitteellinen ja sinnikäs. Se ei silti takaa menestystä. Hänen on 
kestettävä vastoinkäymisiä, huonoa tuuria, epävarmuutta. Hänen on siedettävä se, että joku toinen 
menestyy jokseenkin samoilla edellytyksillä huomattavasti häntä paremmin. Ihmisen on oltava 
lannistumaton taistelija.  Jonkinlainen rehellisyyskin on tarpeen: epärehellisyys vääristää 
hinnanmuodostusta ja haittaa markkinoiden toimintaa.  
  
3. Ihminen koulutuksen markkinoilla   
 
Uusliberalistisen koulutuspoliittisen ihanteen mukaan on olemassa koulutuksen markkinat, joilla koulutusta 
tarjoavat yksityiset oppilaitokset kohtaavat ’asiakkaat’. Ääritapauksessa yhteiskunnalla ei ole näillä 
markkinoilla mitään tekemistä.  Niin minimaalinen valtio lienee kuitenkin vain kuvitteellinen. Eräs 
markkinoiden olennainen piirre on koulujen julkisuuteen saatettu rankkaus. Hyviksi rankattujen koulujen 
osalta tämä merkitsee ’asiakas’tulvaa, josta vain osa voidaan ottaa vastaan. Jos koulu ottaa huomioon vain 
’asiakkaan’ maksukykyisyyden, sillä on suuri riski ennen pitkää pudota rankkauksessa. On siis järjestettävä 
pääsykoe, joka paitsi karsii myös takaa oppilaiden riittävän hyvän lähtötason. ’Asiakkaaksi’ pyrkivät 
joutuvat kilpailemaan koulupaikoista.  Tämä on vasta alku koko aktiivi-iän jatkuvalle kilpailulle. Seuraava 
kilpailu koskee korkeakoulupaikkaa. Suoritettu tutkintokaan ei vapauta kilpailusta: ensimmäinen työpaikka 
on voitettava kilpailussa toisten samanlaisten kanssa. Kun työelämään on päässyt, on ponnisteltava kohti 
hierarkian huippua. Jos juuttuu liian pitkäksi aikaa tietylle tasolle, ei ilmeisesti ole kyllin energinen eikä 
voimakastahtoinen. Nousun sijasta odottaakin lopputili seuraavan saneerauksen yhteydessä. Kaikki 
työntekijät ovat toimitusjohtajaa myöten välineitä tuloksen teossa ja aina vaihdettavissa paremmiksi 
uskottuihin välineisiin. Kilpajuoksusta vapautuu vain , kun terveys romahtaa tai kun on rikastunut siinä 
määrin että voi vetäytyä työelämästä.  
  
Kilpailun sävyttämässä ympäristössä koulutus on sijoitus, jolle on saatava mahdollisimman hyvä tuotto. 
Koulutuksen ainoa merkittävä ominaisuus on sen vaihtoarvo työmarkkinoilla. Koulutus on osa tuotetta, 
joksi ihminen itsensä tekee ja jota hän myy markkinoilla. Ei ole vain niin, että työnantajat pitäisivät ihmistä 
välineenä  voiton tavoittelussa vaan myös ihminen itse tekee itsestään välineen, hän on väline menestyksen 
haussa. Ihminen ei siis enää ole edes itselleen päämäärä. Tuskin häntä kukaan muukaan pitää päämääränä, 
ts. sinänsä arvokkaana, eikä hänelle puolestaan kukaan ole päämäärä. Siten eräs moraalin rakenteeseen 
kuuluva olennainen elementti puuttuu. Välineellinen ajattelu  tunkeutuu kaikkialle: koulutus on 
vokationalismin hengessä vain valmistusta työelämään, työelämän palkkiot ovat ulkoisia. Työn sinänsä 
tuoma tyydytys on puheena olevan ideologian puitteissa vaikeasti ymmärrettävä motivaatiotekijä, sen 
sijaan ahneus rahalle, arvostukselle ja vallalle ovat mitä luonnollisimpia pontimia.   
  
Laskelmoiva ja instrumentaalisesti ajatteleva opiskelija ei tietenkään hanki enempää koulutusta kuin mikä 
on välttämätöntä työuran alkuun pääsemiseksi. Itsensä kehittäminen henkisen rikastumisen mielessä on 
täysin turhaa, ellei se tee ”tuotetta” houkuttelevammaksi. Sivistyneisyys sinänsä ei ole korkeassa kurssissa. 
Sille voisi olla käyttöä korkeintaan illanistujaisissa vientineuvottelujen jälkeen. ’Puolisivistys’ riittää hyvin: 
kulttuurin parhaiden saavutusten luova omaksuminen vaatisi liiaksi vaivannäköä.  
  
Uusliberalismin oloissa ihmisen on muistettava, että koulutus on aina riskisijoitus. Se voi viedä 
konsernijohtajaksi mutta jättää myös pienipalkkaiseksi pätkätyöläiseksi. Koulutus on panos, jolle 
markkinaruletti antaa joskus jättiläisvoiton ja joskus ei  mitään. Ihmisen on taisteltava ja yritettävä 
kaikkensa, mutta myös alistuttava osaansa jos ei onni ole myötä. Tässä on melkoisesti stoalaista fatalismia.  
  



 

 144

Vaikka uusliberalistinen ihanne onkin ’minimivaltio’, valtio tuskin malttaa jättää koulutusta vain yksityisten 
markkinoiden varaan. Kilpailukyvyn eteen ei koskaan voi tehdä liikaa.  On saatava hyötykäyttöön kaikki 
kansakunnassa uinuva luova potentiaali. Silloin herää väistämättä epäily, ettei ”markkinaistettu”  koulutus 
sittenkään kykene seulomaan esiin kaikkea lahjakkuutta. Ehkä pitäisi testeillä hakea jo varhain 
erikoislahjakkaat ja sitten perustaa heidän kykyjensä jalostamiseksi ”huippuyksikkö”. Näiden mietteiden 
takana on usein staattinen biologiaan nojaava lahjakkuusteoria, jonka mukaan ihmiset jakautuvat jo 
perintönsä perusteella lahjakkaisiin ja lahjattomiin (Hoffmann 2001, 29-30). Jos rahalle haetaan 
maksimituottoa, ei lahjattomia ehkä kannata kovin pitkälle kouluttaa. Tällainen ajateltavissa oleva valtion 
interventio kertoo sen, etteivät koulutuksen yhteiskunnalliset tavoitteet ilman muuta toteudu yksilöiden 
valintojen kautta.  
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OECD:n maatutkinnat suomalaisen koulutuspolitiikan suuntaajina?1 

Sanna Hokka 
tutkija 
Turun yliopisto 
 
 
Kansainväliset tekijät, kuten OECD2, UNESCO ja viime aikoina lisääntyvässä määrin myös Euroopan unioni 
ovat varsin vaikutusvaltaisia kansallisen koulutuspolitiikan ohjauksessa antamillaan vaikutteilla, trendeillä ja 
malleilla. Suomen näkökulmasta tärkeimmät koulutuksen alueella toimivat kansainväliset järjestöt ovat 
OECD ja Euroopan unioni UNESCON keskittäessä toimintaansa lähinnä kehitysmaiden tarpeisiin (Lampinen 
2000, 201-202; Laukkanen & Ollikainen 2001, 33; Rinne, Kallo & Hokka 2004). Vaikka OECD on 
luonteeltaan edellä mainituista yhteenliittymistä kaikkein selkeimmin taloudelliseen yhteistyöhön 
orientoitunut, voidaan sen silti sanoa vaikuttaneen eniten koulutukselliseen yhteistyöhön sekä kokemusten 
ja ideoiden vaihtumiseen (Eide 1990, 1; Rinne, Kallo & Hokka (tulossa)). Nykyisin kansallisen 
koulutuspolitiikan tekemisen voikin ajatella muodostuvan paljolti siitä, miten ulkoisia vaikutteita 
sovelletaan maakohtaisiin perinteisiin ja olosuhteisiin. Näin taloudellinen ja kulttuurinen globalisaatio 
säätelee sitä yleispoliittista ympäristöä ja ilmapiiriä, jonka osana myös suomalaista politiikkaa ja 
koulutuspolitiikkaa tehdään. (Dale 1999; Ball 2001; Poropudas & Mäkinen 2001, 11-13; Laukkanen & 
Ollikainen 2001, 33.) 
 
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kansainvälisessä koulutuspoliittisessa keskustelussa on 
tapahtunut syvällisiä muutoksia kohti yhä uusliberalistisempaa koulutuspolitiikan diskurssia ja todellisuutta 
sisältäen mm. hajauttamista, managerialismia, kilpailua ja arviointia. Jälkiteollisten läntisten maiden 
koulutusnäkemyksissä voidaan erottaa paitsi yksilöllisen valinnan korostamista, myös kansallisten 
talousintressien edistämisen retoriikkaa ja politiikkaa. Erityistä on ollut uuden koulutuspoliittisen 
ajattelutavan lähes yksimielinen vastaanotto ja hyväksyntä teollistuneiden maiden poliittisissa eliiteissä – 
myös Suomessa. (Rinne, Kivirauma & Simola 2002; Simola 2002, 217; Kivirauma 2001; Ball 1998.) 
 
Toistaiseksi tutkimus OECD:n vaikutuksesta eri valtioiden kansallisiin koulutuspolitiikkoihin on varsin 
vähäistä. Myös suhteessa sen koulutusta sivuavien tutkimushankkeiden ja julkaisujen suureen määrään 
OECD:n harjoittama koulutuspolitiikka on saanut osakseen yllättävän vähän huomiota. (Henry, Lingard, 
Rizvi & Taylor 2001, 3.) Samoin Suomessa OECD:n roolia kansallisessa koulutuspolitiikassa on tutkittu 
niukasti, vaikka erityisesti viimeisen reilun vuosikymmenen aikana Suomen ja OECD:n yhteydet ovat 
tiivistyneet selvästi aiempaan verrattuna. Tutkimuskirjallisuudessa esiintyvät maininnat ovat lyhyitä ja 
yleisluontoisia, ja toisaalta virallisissa lähteissä puheen sävy on poikkeuksetta varsin myönteinen ja 
kritiikitön. Monet tahot ovat kuitenkin valmiita myöntämään, että OECD vaikuttaa voimakkaasti 
suomalaisen politiikan muotoutumiseen niin koulutuspolitiikan kuin muidenkin poliittisten sektorien alalla. 
(Rinne, Kallo & Hokka 2004.) Tässä kirjoituksessani tarkastelen yksityiskohtaisemmin OECD:n vaikutusta 
Suomen koulutuspolitiikkaan erityisesti sen maatutkintojen osalta. 
 
Koulutuspolitiikan kansainvälisiä muutosmekanismeja 
 
Globalisaatiolla on Dalen (1999, 2) mukaan selkeästi vaikutusta kansallisen koulutuspolitiikan muotoiluun ja 
toteuttamiseen. Se asettaa valtioille samankaltaisia haasteita kohdattavaksi, joihin valtiot muotoilevat 

                                                     
1 Artikkeli perustuu CELE:ssä Turun yliopistossa käynnissä olevaan laajempaan vertailevaan pitkittäistutkimukseen OECD:n 
koulutuspolitiikasta ja sen puitteissa kahteen yhteisartikkeliin (Rinne, Kallo & Hokka 2004; painossa). Erityisesti  Suomea 
koskevien maatutkintojen osalta kirjoitus lainaa omaa osuuttani projektin yhteisartikkeleista, joskin myös kehittää sitä 
eteenpäin. Muut viittaukset yhteisartikkeleihin olen pyrkinyt ilmaisemaan tekstissä. 
2 Organisation for Economic Cooperation and Development, perustettu vuonna 1961. 
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toisiaan muistuttavia ratkaisuja.  Kansalliset ratkaisut toteutuvat globaalien vaikutusten suodattamana, ja 
näin niiden alkuperäinen vaikutin saattaakin jäädä huomaamattomaksi. Dale vertaakin vaikutussuhdetta 
klassiseen ”musta laatikko” –analyysiin, jossa panokset selvästi liittyvät tuotoksiin, mutta itse 
vaikutusmekanismit jäävät pimentoon.   
 
Dale (1999) esittää globalisaation vaikutuksen kansalliseen koulutuspolitiikkaan ilmentyvän viidellä eri 
globalisoivalla tavalla: harmonisoinnilla, levittämisellä, standardisoinnilla, keskinäistä riippuvuutta 
muodostamalla sekä pakottamalla. Näitä hän vertaa perinteisiin, ”oikeaoppisiin” kansainvälisen 
vaikutuksen muotoihin ”politiikan lainaamiseen” ja ”politiikan oppimiseen”. Lainaaminen ja oppiminen 
eroavat ensinmainituista, koska ne mm. ensisijaisesti lähtevät vastaanottavan valtion halusta ja aloitteesta. 
Niissä myös prosessiin osallistuvien tahojen määrä on yleensä suhteellisen pieni. Harmonisointi voidaan 
yhdistää EU:n harjoittamaan koulutuspolitiikkaan, kun taas ylikansalliset järjestöt kuten OECD harjoittavat 
Dalen mukaan politiikan levittämistä. Lähinnä OECD toimii asettamalla valtioille tarjolle tiettyjä agendoja. 
Ollikainen (1999, 43) pohtii väitöskirjassaan hallitustenvälisten (IGOs) ja muiden kansainvälisten 
organisaatioiden vaikutusta kansallisiin hallituksiin ja toteaa, että vaikutusten kausaalisuhteita on vaikea 
osoittaa. Kuitenkin hänen mukaansa reseptit kansallisen politiikan tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen 
ovat pitkälti peräisin yksittäisten kansallisvaltioiden ulkopuolelta. Myös isot yksittäiset valtiot, kuten 
OECD:ssä esimerkiksi USA ja Japani, voivat vaikuttaa kansainvälisten järjestöjen ajamaan politiikkaan. 
Samoin hallitustenväliset organisaatiot voivat kopioida ideoita onnistuneista kansallisista reformeista. 
 
OECD kansainvälisenä vaikuttajana 
 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden 
yhteistyöjärjestö, joka määrittelee yleisiksi toimintatavoitteikseen kansainvälisen kauppajärjestelmän 
toiminnan, kestävän taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistämisen sekä hyvinvoinnin lisäämisen. Valtaosa 
OECD:n piirissä tehtävästä työstä pyrkii kehittämään jäsenmaiden politiikkaa eri talous- ja 
yhteiskuntaelämän sektoreilla. OECD:n toimintakenttä kattaakin jäsenmaidensa kaikki tärkeimmät talous- 
ja yhteiskuntapolitiikan sektorit. Jäsenmaiden hallitukset ovat järjestön pääasiakkaita, mutta sillä on 
yhteyksiä laajalti myös mediaan, tutkimuslaitoksiin ja akateemiseen maailmaan, yrityselämään, 
ammattiyhdistyksiin ja kansalaisyhteiskuntaan (Julin 2003, 11; UM 2001). Tällä hetkellä OECD:llä on 
jäsenmaita 30 ympäri maailmaa,3 jonka lisäksi toimintaan osallistuu eriasteisella aktiivisuudella yli 70 ns. 
ulkojäsentä. OECD ulottaakin nykyisin vaikutuksensa lähes globaalisti yli maapallon.  
 
OECD:tä ei ole syyttä kutsuttu ”rikkaiden maiden klubiksi”, sillä sen jäsenmaat yhdessä edustavat 82 
prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, 74 prosenttia maailmankaupasta ja 95 prosenttia 
kehitysavusta jäsenmaiden väestön ollessa vain 16 prosenttia koko maailman väkiluvusta. (UM 2001; Julin 
2003; Sarjala & Laukkanen 2000, 10.) Ulkojäsenien laaja joukko on sen sijaan huomattavasti 
heterogeenisempaa. Suomi liittyi OECD:n jäseneksi vuonna 1969 oltuaan sitä ennen huomioitsijana yli 
kymmenen vuoden ajan erilaisissa komiteoissa (Sainio 1969, 169). Ulkoasiainministeriö kantaa yleisvastuun 
OECD-asioiden hoidosta, mutta lähes joka ministeriössä ja osassa keskusvirastoja on OECD-asioihin 
perehtyneitä henkilöitä. Nämä vastaavat ministeriön tai viraston toimialaan kuuluvien OECD-asioiden 
käsittelystä Suomessa ja osallistuvat oman alansa kokouksiin OECD:n päämajassa Pariisissa. Valtionhallinnon 
lisäksi OECD:n toimintaan osallistuvat suoraan tai välillisesti monet etujärjestöt, tutkimuslaitokset, yhteisöt 
ja yrityselämän edustajat. Viime vuosina OECD on pyrkinyt kehittämään yksityisen sektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista järjestön toimintaan. (UM 2001, 11.) 
 

                                                     
3 OECD:n alkuperäisiä jäsenmaita ovat Itävalta, Belgia, Kanada, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Islanti, Italia, Luxemburg, 
Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Seuraavat maat liittyivät mukaan 
suluissa esitettynä vuotena: Japani (1964), Suomi (1969, Australia (1971), Uusi-Seelanti (1973), Meksiko (1994), Tš ekki (1995), 
Unkari (1996), Puola (1996), Korean tasavalta (1996).  
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OECD-kokouksiin osallistuu Suomesta vuosittain kaikkiaan noin 500 eri ministeriöiden ja laitosten edustajaa. 
Suomen pysyvästä edustautumisesta järjestössä vastaa Pariisissa sijaitseva Suomen kansallinen OECD-
edustusto, jossa työskentelee suurlähettilään johdolla ulkoasiainministeriön virkamiehiä ja eri ministeriöiden 
lähettämiä asiantuntijoita. Pysyvän edustusto toimii linkkinä Suomen ja OECD:n välillä, tuo Suomen 
näkökantoja esiin sekä toisaalta välittää OECD-tietoutta Suomeen. Edustuston päällikkö osallistuu OECD:n 
neuvoston istunnoissa järjestön ylimpään päätöksentekoon. (UM 2001, 12.) 
 
OECD:n koulutuspoliittinen toiminta 
 
OECD:n organisaatiossa koulutusasiat liittyvät sekä OECD:n sihteeristön että pysyvien kansallisten 
edustustojen toimintaan. Ylintä valtaa käyttää OECD:n neuvosto, jonka alaisena toimii koulutusasioihin 
keskittynyt osasto, Directorate for Education. Osasto erotettiin työllisyys-, työvoima- ja sosiaaliasioista 
vuonna 2002, jolloin tavoitteena oli nostaa ja korostaa OECD:n koulutustyön profiilia entisestään. (OECD 
2003a.) OECD:n pääsihteeri Donald J. Johnston toteaakin: "[…] education is a priority for OECD Member 
countries and the OECD is playing an increasingly role (sic) in this field. Society's most important investment 
is in the education of its people." (OECD 2003a) 
 
Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen on jaettu useamman eri ohjelman kesken, joista tärkeimmät ovat 
Koulutuskomitea sekä Koulutustutkimuksen ja innovaatioiden keskus CERI. Erikoistuneempia ohjelmia ovat 
Koulutusrakennusten ohjelma (PEB) sekä Korkeakouluhallinnon kehittämisohjelma (IMHE). 
Koulutuskomitea vastaa lähinnä poliittisesta hallinnosta ja saa rahoituksensa suoraan OECD:ltä. CERI 
keskittyy tutkimukseen ja on statukseltaan puoliautonominen. Koulutuskomitean jäsenet edustavat 
hallituksia, kun taas CERI:n hallintoneuvoston jäsenistä osa tulee akateemisen tutkimuksen kentältä. 
(Laukkanen & Ollikainen 2001, 34-35, Papadopoulos 1994 15-16, Rinne & Kallo 2003.) Vuonna 1994 
muodostettiin koulutuksen tilasto- ja indikaattoriyksikkö (Unit for Education Statistics and Indicators, the 
INES Group). OECD perustaa tarvittaessa myös määräaikaisia tutkimustyöryhmiä tai -ohjelmia. 
(Papadopoulos 1994.) 
 
OECD:n perustuotteita koulutuksen alueella ovat koulutusindikaattorit ja niihin liittyvät tuotteet sekä  maa- 
ja teematutkinnat. Koulutusindikaattoriprojektin julkaisut Education at a Glance ja Education Policy 
Analysis nousivat 1990-luvulla nopeasti OECD:n eniten myydyiksi vuosittaisiksi julkaisuiksi. Niiden 
tarkoituksena on antaa koulutuspoliittisille päätöksentekijöille ”yhdellä silmäyksellä” kuva oman maan 
koulutuksesta suhteessa muihin OECD-maihin. Education at a Glance –julkaisu sisältää monipuolisesti tietoa 
mm. koulutukseen osallistumisesta sen eri asteilla, koulutuksen kestosta ja koulutuksen rahoituksesta 
OECD-maissa. Education Policy Analysis puolestaan arvioi eri maiden soveltamia koulutuspolitiikkoja 
keskittyen tarkemmin joihinkin tiettyihin kokonaisuuksiin. Oppimistulosten arviointiprojekti PISA on 
noussut Suomessa julkisuuteen erityisesti suomalaislasten korkean lukutaitomenestyksen vuoksi. (Kyrö 
2000, 21, 23.) 
 
OECD tekee päätöksensä konsensusperiaatteella. Se tuottaa analyysejä ja suosituksia, mutta ei tee 
jäsenmaitaan sitovia päätöksiä. Joillakin aloilla on tuotettu kansainvälisiä sopimuksia, jotka edellyttävät 
kansallista ratifiointia, mutta koulutussektorilla niitä ei ole tehty eikä niitä Laukkasen ja Ollikaisen (2001) 
mukaan myöskään ole näköpiirissä. Konsensusperiaatteesta johtuen OECD:n raporttien kirjoittaminen on 
oma monimutkainen prosessinsa johtaen eri näkemysten synteesiin. Australialainen tutkija Miriam Henry 
kollegoineen (Henry ym. 2001, 14)  toteaa kuitenkin, että huolimatta näennäisen neutraalista 
ilmaisutavasta OECD:n raportit ja analyysit sisältävät normatiivisia kannanottoja. OECD:n oma näkökanta 
vain on usein piilotettu vertailevien teematutkintojen ja anonyymin, abstraktin ja akateemisen 
kirjoitustavan taakse. Selvimmin OECD:n normatiiviset kannanotot tulevat näkyviin suositeltavissa politiikan 
vaihtoehdoissa, joita esitellään esimerkiksi maa- ja teematutkinnoissa. Pitkäaikainen OECD-konsultti 
Maurice Kogan korosti selvityksessään jo vuonna 1979 voimakkaasti teematutkintojen riskiä vääriin 
yleistyksiin, mekaanisiin vertailuihin ja ideologiseen vaikuttamiseen (Kogan 1979). 
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Koulutuksen alalla komiteoiden ja ohjelmien mandaatit ovat yleensä viiden vuoden mittaisia. Näin ollen 
koulutuksen teemoilla ei ole pysyvää statusta OECD:ssä, vaan ne tarkistetaan, uudistetaan ja hyväksytään 
määräajoin. Koulutuspolitiikan suuntaviivat ja prioriteetit pohjustetaan ministerikokouksissa4 ja lopullisesti 
niistä päättää jäsenmaita edustava OECD:n neuvosto, jossa jäseninä ovat maiden suurlähettiläät. 
(Laukkanen & Ollikainen 2001, 35) 
 
Aiempi tutkimus OECD:n koulutuspolitiikasta 
 
Tieteellinen tutkimus OECD:n koulutuspolitiikasta on määrältään vähäistä suhteessa OECD:n omien 
julkaisujen suureen määrään ja OECD:n huomattavaan merkitykseen nähden (Henry ym. 2001, 3; Rinne ym. 
2004). Kattavan pioneerityön aiheesta julkaisi OECD:ssä itsekin pitkän uran tehnyt George Papadopoulos 
teoksellaan Education 1960-1990. The OECD Perspective (1994) jossa luodataan OECD:n koulutuspolitiikan 
kehitystä koko OECD:n historian ajalta 1990-luvulle. Papadopoulos ottaa mukaan tarkasteluunsa 
laajemminkin länsimaiden yhteiskunnissa ja koulutuspoliittisissa painotuksissa tapahtuneen kehityksen. 
 
Papadopoulos katsoo OECD:n jäsenvaltioiden koulutuspolitiikkojen olevan ennen kaikkea kansallista 
politiikkaa, jota heijastaa yksittäisten maiden erityisiä olosuhteita, perinteitä ja kulttuuria. Hän kieltää 
kansainvälisen koulutuspolitiikan olemassaolon ”ainakin toistaiseksi” (Papadopoulos 1994, 13). OECD ei 
Papadopouloksen mukaan ohjaa tai määräile jäsenvaltioita sen paremmin yksittäin kuin ryhmänäkään, 
vaan sen vaikutustapaa tulee etsiä tietynlaisesta katalyyttisestä prosessista, jota kuvataan seuraavasti: 
 

”The starting point is the identification of main policy issues which emerge on the 
educational horizon, and which might call for priority attention in the countries. These are 
issues which are somewhat ahead of actual country developments and thinking, but not so 
far ahead as to appear unrealistic or irrelevant. They must also be neutral [kursiivi S.H.], i.e. 
must not reflect particular ideological positions or viewpoints, although a minimum of 
normative thinking is unavoidable. These issues are then put together within a structured 
framework, leading to a number of questions which arise for policy-making. Arriving at a 
convincing statement of such issues and questions, of how and why they arise, and of their 
implications, is already half the work done [kursiivi S.H].” (Papadopoulos 1994, 13) 

 
Sitaatissa puhutaan siis neutraalien tai ainakin mahdollisimman vähän normatiivisten kysymysten 
esiinnostamisesta. On kuitenkin kyseenalaista, miten neutraali toimija OECD voi olla painottaessaan 
talouden keskeistä merkitystä toiminnassaan. Sitaatin loppu paljastaa myös OECD:n selkeän pyrkimyksen 
ohjata jäsenmaiden koulutuspolitiikkaa vakuutteluilla ja perusteluilla. 
 
Ryhmä australialaisia tutkijoita tarjoaa UNESCO:n alajärjestön IAU:n5 julkaisemassa teoksessa kriittisempää 
näkemystä OECD:n, globalisaation ja koulutuspolitiikan yhteyksistä (Henry ym. 2001). He painottavat 
tarkasteluaan Papadopoulosta uudempaan aikaan, mikä voidaan löytää osittainen selitys näkemysten 
suuriin eroavuuksiin (Rinne, Kallo & Hokka (tulossa)). Teoksessa OECD nähdään globalisaation uusliberaalin 
tulkinnan innokkaana puolestapuhujana ja toimijana. Sen sijaan koulutuksen alalla järjestön myönnetään 
heijastavan moniselitteisempiä näkökantoja, jotka voivat vaikuttaa joko kansallista politiikantekoa 
vahvistavasti tai heikentävästi. Heidän näkemyksensä mukaan OECD toimii sekä politiikan välineenä, 
tapahtumapaikkana että itsenäisenä toimijana ja on lisäksi kehittänyt joukon hienovaraisia mekanismeja 
vaikuttaa politiikan tekijöiden ajatteluun, kuten konferenssit, raportit sekä uuden politiikan kielen ja 
käsitteiden välittämisen (Henry ym. 2001, 40, 154, 174). 
 
 

                                                     
4 Opetusministerikokouksia OECD on pitänyt tähän mennessä viisi, vuosina 1978, 1984, 1990, 1996 ja 2001. 
5 The International Association of Universities, IAU 
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OECD:n merkitys Suomen koulutuspolitiikalle  
 
Virallisesti koulutuspolitiikkaa tehdään Suomessa kansallisina päätöksinä ilman kansainvälisten sopimusten 
näkyvää painostusta. Osmo Lampisen (2000, 202) mukaan OECD on aina kunnioittanut jäsenmaidensa 
koulutuksellisia traditioita eikä ole pyrkinyt rakentamaan tai suosittelemaan ylikansallisia 
koulutusjärjestelmiä. Kuitenkin OECD:n analyysit vaikuttavat voimakkaasti kansallisten poliitikkojen ja 
viranomaisten näkemyksiin sekä yleiseen mielipideilmastoon. OECD:n koulutuspolitiikan maatutkimukset 
ovat monissa maissa useimmin siteerattuja koulutuspoliittisia lausuntoja ja maiden keskinäiset vertailut ovat 
saaneet runsaasti huomiota mediassa lähes kaikissa jäsenmaissa. (Laukkanen & Ollikainen 2001, 46, 56; 
Henry ym. 2001.) Välijärvi ja Linnakylä (2002) puolestaan osoittavat, että kansainvälisen 
lukutaitotutkimuksen (PISA; ks. OECD 2002) tulokset ovat jopa kohottaneet suomalaista kansallistuntoa 
(Rinne ym. 2004). Eri maiden koulutusta lukuisilla mittareilla ja malleilla arvioivat ja vertailevat 
indikaattorijulkaisut ovat sen sijaan saaneet yllättävän vähän huomiota osakseen merkitykseensä nähden 
(Rinne ym. 2004; ks. Laukkanen 1994; Juva 2003). 
 
Vaikutuksen muodot voivat olla hienovaraisia, mutta silti tehokkaita. Laukkasen ja Ollikaisen (2001) 
mukaan eri maat seuraavat toisiaan tarkasti mm. uutis- ja tutkimusseurantana ja erityisesti kansainväliseen 
yhteistyöhön ja keskustelufoorumeihin osallistumisen avulla. Lampinen (2000) korostaa OECD:n 
muodostuneen tärkeäksi viitekehikoksi ennen muuta siksi, että opetushallinnon virkamiehet ja päättäjät 
matkustelevat ahkerasti järjestön kokouksissa ja sitoutuvat näin osaksi OECD-politiikkaa. Keskusteluissa ja 
analyyseissä tehdään päätelmiä oman koulutuspolitiikan toteutuksesta ja päästään osittain myös 
vaikuttamaan muiden ratkaisuihin. Yhteiset kontaktit saattavat johtaa vähintään strategiatasolla yhteiseen 
politiikkaan tai ainakin joihinkin yhtäläisyyksiin. (Laukkanen & Ollikainen 2001, 33; Lampinen 2000.) 
OECD:n keskeinen työmetodi ja vaikutustapa onkin ”vertaispaineen” hyödyntäminen; siinä eri maiden 
asiantuntijat ja poliitikot pääsevät lukuisissa yhteyksissä ja monilla tasoilla kommentoimaan toistensa 
kehitystä ja tekemään vertailuja keskinäisessä sijoittumisessa ja pärjäämisessä (Laukkanen & Ollikainen 
2001, 46).  OECD on itsekin analysoinut vertaistutkimuksiaan ja vertaispainetta muutoksen ja yhteistyön 
välineinä (ks. Pagani 2002). 
 
OECD:n ehdotukset politiikkojen parantamisesta eivät ole sitovia, mutta opetushallituksen entisen 
pääjohtajan Jukka Sarjalan ja OECD-erityisasiantuntijan Reijo Laukkasen mukaan suosituksia seurataan 
tästä huolimatta tarkasti (Sarjala & Laukkanen 2000, 10). Onkin väitetty, että pienet maat kiinnittäisivät 
enemmän huomiota OECD:n suosituksiin kuin isommat, ”itseriittoiset” maat (Henry ym. 2001, 14; Istance 
1996). Myös OECD:n Suomen edustuston pysyvä edustaja, suurlähettiläs Jorma Julinin mukaan 
”OECD:n näkemyksiin on aina suhtauduttu vakavasti vaikka ne ovat saaneet usein kritiikkiäkin osakseen 
joiltain tahoilta. Järjestön lukuisia suosituksia ja hyviä käytäntöjä on Suomessa myös toimeenpantu. Ei aina 
heti eikä täysimittaisesti eikä muutoksitta mutta suunnasta ei kuitenkaan ole ollut epäselvyyttä.”  (Julin 
2001, 3) 
 
Kansallisella tasolla OECD:n selvitykset ovat toimineet valmistelujen pohjana ja suunnanneet päätöksen-
tekoa. Tällainen vahva suora ja epäsuora vaikutus koko koulutuspoliittiseen ymmärrykseen ja 
mielipideilmastoon tekee OECD:n vaikutuksesta huomattavasti merkittävämpää kuin sen muodollinen rooli 
antaisi ymmärtää. (Lampinen 2000, 211; Sarjala & Laukkanen 2000; Laukkanen & Ollikainen 2001; Virtanen 
2002; Rinne ym. 2004.) OECD:n politiikkaan mukaudutaan ja OECD:n analyyseistä otetaan oppia 
koulutuspolitiikkaa tehtäessä, koska ”on hyvä varmistua siitä, että oman maan ratkaisut ovat linjassa 
maailman parhaiksi todettujen käytäntöjen kanssa” (Laukkanen & Kyrö 2000, 5). 
 
Maatutkinnat OECD:n koulutuspolitiikan välineinä  
 
1960-luvulla aloitetut maatutkinnat ovat OECD:n politiikan keskeisimpiä välineitä. OECD laati ensimmäisen 
koulutuspolitiikan maatutkinnan Irlannista vuonna 1965. Tätä seurasivat tutkimukset Ruotsin, Italian, 
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Itävallan ja Ranskan koulutuspolitiikasta. (Rinne ym. 2004.) Ensimmäinen maatutkimus Suomen koulutus-
politiikasta valmistui vuonna 1982, Suomen oltua OECD:n jäsen jo reilut kymmenen vuotta. 
Korkeakoululaitos arvioitiin kokonaisuudessaan vuonna 1995, ja vuonna 2003 saatiin päätökseen 
ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi.6  
 
Maatutkinnat ovat luonteeltaan vapaaehtoisia, eli niihin osallistumisesta päättää kukin jäsenmaa 
itsenäisesti. Niissä keskitytään yksittäiseen maahan kun taas 1990-luvulla puolivälistä alkaen yleistyneet 
teematutkinnat kattavat tietyn teeman useampien maiden kohdalla. Maatutkinnan alussa kohdemaan 
opetusministeriö laatii taustaraportin kansallisesta koulutuspolitiikasta OECD:n nimeämälle 
arviointiryhmälle. Ryhmään kuuluu 3-6 OECD:n ulkopuolista asiantuntijaa sekä OECD:n sihteeristön 
edustaja. Arviointiryhmä vierailee tutustumassa kohdemaan koulutusoloihin ja laatii raportin ja 
kysymyslistan kohdemaan koulutuspoliittiselle johdolle. Ne käydään läpi yhteisessä tutkintakokouksessa, ja 
viimeistään vuoden kuluttua OECD julkaisee maaraportin, joka sisältää tiivistelmän taustaraportista sekä 
OECD:n lopullisen arviointiraportin. 1990-luvulla OECD on lisännyt maatutkintaprosessiin vielä seurannan, 
jossa maatutkimuksen kohdemaa toimittaa OECD:lle lyhyen selonteon maatutkimuksen suosituksien 
noudattamisesta. (OECD 2003a, 2003b; Henry ym. 2001, 47; Rinne ym. 2004.)  
 
OECD:n vaikutustavat ja –kanavat ovat moninaiset, mutta nyt huomio kiinnitetään erityisesti OECD:n 
maatutkintoihin Suomen koulutuspolitiikan eri osa-alueista. Kyseisten tutkintojen sisältämien suositusten ja 
suomalaisen koulutuspolitiikan painopisteiden ja toimenpiteiden välillä voidaan monin paikoin havaita 
voimakastakin sisällöllistä ja ajallista korrelaatiota. Pyrin seuraavassa jäljittämään Suomen kansallisten 
suuntausten alkuperää, eli tässä tapauksessa tutkimaan, onko OECD:stä mahdollista vetää selkeitä 
vaikutussuhteita Suomen koulutuspolitiikan konkreettisiin muutoksiin. Selvitän myös, miten suuri osa 
OECD:n Suomelle kohdistamista suosituksista itse asiassa heijastelee tukea Suomessa jo olleisiin 
suunnitelmiin. Teen tutkimukseni siinä järjestyksessä, että lähden liikkeelle maatutkimuksista eteenpäin. 
Tutkin siis ensin, mistä maatutkimusten suosituksista kenties on seurannut jotain samankaltaista kehitystä 
Suomessa. Vasta tämän jälkeen katson samojen suositusten taakse, aikaan ennen maatutkintaa tai juuri 
sen kuluessa. 
 
Suomen koulutuspolitiikan maatutkinta (OECD 1982). Suomi liittyi OECD:n jäseneksi vuonna 1969, mutta 
ensimmäinen maatutkimus Suomen koulutuspolitiikasta valmistui vasta vuonna 1982. Siinä Suomi sai 
tunnustusta peruskoulun kärsivällisestä ja pragmaattisesta toteutuksesta, jossa huolehdittiin mm. 
vähemmistöjen oikeuksista ja pienten koulujen säilyttämisestä. Peruskoulun katsottiin seisovan lujalla 
pohjalla ja nauttivan kansan arvostusta. (OECD 1982; Juva 1983, 13.) 
 
Keskitetty kouluhallinto ja työmarkkinajärjestöjen vähäinen rooli saivat osakseen painavaa kritiikkiä 
OECD:n taholta. Olisi tärkeää, etteivät tiukat rajoitukset ja monimutkaiset byrokraattiset menettelyt estä 
joustavaa toimintaa millään tasolla.7 (OECD 1982.) Suomalaisessa koulutuspolitiikassa keskityksen 
periaatteen muuttuminen hajautuksen periaatteeksi voidaan kuitenkin nähdä käynnistyneen varovaisesti jo 
aiemmin 1970-luvun lopun tuntikehysuudistuksen muodossa, jolloin koulut saivat vapauden itse päättää 
voimavarojen ohjaamisesta eri oppiaineille ja luokille (Lampinen 2000, 84). 
 
Maatutkinnasta jälkikäteen voitu nostaa esiin kaksi mielenkiintoista kysymystä. Ensinnäkin OECD:n arvioijat 
ehdottivat yleissivistävän ja ammatillisen keskiasteen koulutuksen välille lisää yhteistyötä. Toiseksi OECD 
esitti jo vuonna 1982 suoraan harkittavaksi, pitäisikö Suomeen perustaa ammatillinen 

                                                     
6 Maatutkintojen lisäksi Suomi on osallistunut lisäksi kolmeen teematutkintaan, aiheina koulutuksesta työelämään siirtyminen 
(1999), varhaiskasvatus (2001) ja aikuiskoulutus (2002) (ks. Rinne ym. 2004). Teematutkintojen empiirinen tarkastelu rajautuu 
kuitenkin tämän esityksen ulkopuolelle. 
 
7 OECD:n ensimmäisen opetusministerikokouksen linjaukset vuonna 1978 vaikuttavat selvästi OECD:n suosituksiin: koulutuksen 
laadun parantamiseen, koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon, nuorten syrjäytymisen estämiseen demokraattisuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseen sekä työelämään siirtymiseen (OECD 1979; Papadopoulos 1994, 144-145). 
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korkeakoulujärjestelmä. Maatutkinnan aikana Suomen koulutusviranomaiset vastasivat molempiin 
kysymyksiin kielteisesti. (Juva 2003; OECD 1995.) Myös Suomen vuotta aikaisemmin tuottamassa 
maatutkinnan taustaraportissa torjutaan eksplisiittisesti suunnitelmat ammatillisen ja yleissivistävän toisen 
asteen koulutuksen hallinnollisesta yhdistämisestä (OECD 1981, 31). Kuitenkin tutkintakokouksessa Suomen 
edustajat toteavat, että peruskoulu-uudistuksen jälkeen on tapahtunut pienimuotoista lähentymistä lukion 
ja ammatillisen koulutuksen välillä kun ammatillisten koulutuksen opetussuunnitelmaan on lisätty 
yleissivistäviä aineita. Sen sijaan ammatillisten aineiden tuominen lukion opetussuunnitelmaan todettiin 
käytännössä kovin vaikeaksi. (OECD 1982, 86.) 
 
OECD:n Suomen edustustossa koulutusasioiden erityisasiantuntijana toiminut Juva toteaa osuvasti – tai 
leikillisesti? – , miten OECD:n “tutkijaryhmä tuli [vuoden 1982 maatutkinnassa] asettaneeksi kahden 
vuosikymmenen ohjelman Suomen koulutuspolitiikalle” (Juva 2003, 10). OECD esitti maatutkinnassa sekä 
nuorisoasteen vahvempaa integrointia että korkeakoululaitoksen diversifiointia, ja kumpikin ehdotus 
hakikin toteutustaan nuorisokoulu- ja ammattikorkeakoulukokeiluissa vuosikymmen myöhemmin. 
Kuitenkin on osoitettavissa, että Suomen koulutuspolitiikka ei näissä esimerkeissä varta vasten seurannut 
OECD:n ohjeita, vaan siemenet uudistuksiin olivat varovasti itämässä Suomen maaperässä jo aiemmin. 
Mistään vuosikymmenten yli ulottuvasta suunnitelmallisesta prosessista ei tämän varhaisen vaiheen 
tapahtumista kuitenkaan voida puhua sen paremmin Suomen kuin OECD:nkään osalta. Kun nuorisoasteen 
ja ammattikorkeakoulujen kokeiluja alettiin suunnitella ja toteuttaa 1980-luvun lopulla, oli OECD:n 
alkuperäinen julkaisu todennäköisesti jo hautautunut kirjahyllyn uumeniin uudistusten suunnittelijoidenkin 
työhuoneissa (Lampinen 2000, 208). Kuitenkin OECD:n suositusten yhteydestä myöhemmin 
tapahtuneeseen voidaan ajatella OECD:n onnistuneen pyrkimyksessään ennakoida kansallisten 
koulutuspolitiikkojen kehitystarpeita ja nostaa esille kehitystä vaativia agendoja (ks. Papadopoulos 1994, 
13). 
 
Korkeakoulutuksen maatutkinta (OECD 1995). 1990-luvun alun taloudellisen laman keskellä Suomen 
hallitus ja pitkästä aikaa kokoomuksen johtama opetusministeriö olivat muovaamassa Suomea ”tietoyhteis-
kunnaksi”. Avainasemassa oli väestön tieto- ja taitotason nostaminen ja pyrkimys kaksinkertaistaa 
korkeakoulutukseen osallistuvien määrä vuosituhannen loppuun mennessä. Koska perinteisen yliopiston 
opiskelijamäärän lisäämistä ei nähty mielekkääksi, luotiin uudenlainen korkeakoulusektori, jossa oli 
perinteisistä yliopistoista eroavat opetussisällöt, tutkintorakenne ja hallinto. (OECD 2003c; Rinne 2002.)  
Korkeakoulutuksen maatutkinta valmistui vuonna 1995 ja se keskittyi tarkastelemaan suomalaisen 
korkeakoulutuksen uudistuksia ja muutoksiin sopeutumista. Yleisesti ottaen Suomi sai tunnustusta ja tukea 
uudistusten “päättäväisestä, loogisesta ja reflektoivasta” suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kuitenkin 
arviointiraportin loppuyhteenvedossa luetellaan yhteensä 80 erilaista johtopäätöstä ja suositusta. (OECD 
1995.) 
 
OECD:n edustajat pitävät korkeakoulujen ohjausjärjestelmän uudistusta tulosohjaukseen onnistuneena, 
mutta huomauttavat mm., että järjestelmä kaipaisi yhä selkeyttämistä ja opetusministeriön roolin 
tarkempaa määrittelyä. Maatutkinnan jälkeen Suomen opetusministeriö perusti pian työryhmän tutkimaan 
tulosjohtamisen tehokkuutta ja esittämään parannusehdotuksia (ks. OPM 1996). Siirtyminen 
tulosohjaukseen ja –budjetointiin oli tietenkin jo aiemmin Suomessa antanut aihetta monipuoliseen 
suunnitteluun ja arviointiin, kuten esim. koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmista käy ilmi. Kehittämissuunnitelmassa vuosille 1991-1996 korostetaan arvioinnin 
riippumattomuutta ja luotettavuutta. Heti seuraavassa lauseessa kerrotaan myös, että OECD:n kanssa 
tehtävää korkeakoulujen tuloksellisuusindikaattoreita koskevaa työtä jatketaan. (OPM 1991, 31; 1993.)  
 
OECD:n loppuraportissa korostetaan muutenkin paitsi määrällisen, myös laadullisen arvioinnin merkitystä. 
Vuoden 1996 Suomen laatimassa seurantaraportissa (OECD 1996) kerrotaankin arvioinnin vakiintumisesta 
laitosten normaaleihin toimintoihin. Suomen hallitus päätti myös vuonna 1995 suoraan OECD:n suosituksen 
mukaisesti perustaa korkeakoulujen arviointineuvoston avustamaan korkeakouluja arvioinnin 
suorittamisessa  (OECD 1995, 216, 225; 1996, 11; Laukkanen & Ollikainen 2001, 46) Kuitenkin jo 



 

 152

välittömästi maatutkinnan aikana, vieläpä ennen virallista tutkintakokousta, Suomen opetusministeri 
kommentoi OECD:n arviointiraportin luonnosta ja mainitsee mm. jo olemassaolevista 
perustamissuunnitelmista arviointia tukevan erillisen yksikön suhteen. Samoin tulosohjaukseen siirryttäessä 
mm. laitos- ja tieteenalakohtaiset arvioinnit otettiin käyttöön jo vuonna 1991. (OECD 1994, 9.) Arvioinnin 
merkitystä korostetaan jo hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa vuonna 1990, jossa kaavaillaan 
uudistuksia korkeakoulujen arvioinnin monipuolistamiseksi ja erityisesti laadullisen arvioinnin tarkempaa 
huomioimista  (VN 1990, 11; Virtanen 2002, 283). Kyseisessä selonteossa viitataan myös valtioneuvoston 
korkeakoululaitoksen kehittämispäätökseen vuosille 1987-91, jossa samoin korostetaan korkeakoulujen 
arvioinnin kehittämistä, tuloksellisuuden parantamista ja taloudellisen autonomian lisäämistä (VN 1986; 
1990). 
 
Kun OECD kritisoi tavoitetta kouluttaa 60-65 % ikäluokasta korkea-asteella ottaen huomioon Suomen 
huono taloudellinen tilanne, tunnustaa Suomen opetusministeri seurantaraportissaan vuotta myöhemmin, 
että maatutkinnan aikainen keskustelu OECD:n edustajien kanssa sai suomalaiset pohtimaan tavoitettaan 
uudelleen. Perimmäiseksi tavoitteeksi määrällisten tavoitteiden edelle asetettiinkin sittemmin korkea laatu 
– vaikka myös määrälliset tavoitteet arvioitiin saavutettavan uuden ammattikorkeakoulujärjestelmän 
myötä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulut tultaisiin lisensoimaan vasta tiukan arvioinnin jälkeen 
laadukkuuden ja todistettujen tutkimus- ja kehitysansioiden mukaan. Seurantaraportissa vakuutettiin, että 
kaikki oppilaitokset käyvät läpi vähintään viiden vuoden koeajan, kuten maatutkijat olivat suositelleet. 
(OECD 1995, 239; 1996, 7.) Ammattikorkeakoulukokeilujen arviointi oli kuitenkin jatkuvaa ja säännöllistä 
myös ennen OECD:n arviointia. Opetusministeriö tuotti mm. vuosittain arviointiraportin ”Nuorisoasteen 
koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut”, jossa arvioitiin varsin yksityiskohtaisesti väliaikaisten 
ammattikorkeakoulujen rakennetta, oppilasmääriä, suunnittelua, johtoryhmien toimintaa ja rahoitusta. 
Opetushallinnon ja oppilaitosten itsearviointien lisäksi väliaikaiset ammattikorkeakoulut osallistuivat useihin 
kansainvälisiin arviointeihin, joista esim. juuri OECD suoritti vuosien 1993-1995 aikana viisi. (Virtanen 2002, 
194.) 
 
Lampinen (2000, 207) katsoo OECD:n käsitemäärittelyjen ja analyysien selventäneen Suomen 
koulutuspoliittisia valintoja. Hänen mukaansa OECD:n yliopistolaitosta ja erityisesti ei-yliopistollista sektoria 
koskeneiden erittelyt loivat pohjaa koko ammattikorkeakoulu-uudistukselle. Tulkitsen kuitenkin OECD:n 
vaikutuksen ammattikorkeakoulukokeilun kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen jäävän melko yleiselle tasolle 
yllä olevan katsauksen perusteella. Vain OECD:n suosittelema koeaika oli ilmeisesti neuvo, jota Suomi 
toteutti nimenomaan OECD:n aloitteesta (ks. OECD 2003c, 52). Yleisesti ottaen Suomen korkeakoulun 
maatutkinnassa OECD:n rooli näyttää sijoittuvan Suomen ratkaisuja tukemiseen tarjoamatta juurikaan 
aivan uusia ajatuksia tai ehdotuksia. 
 
Ammattikorkeakoulutuksen maatutkinta (OECD 2003c).  OECD:n toukokuussa 2003 julkaisemassa 
maatutkintaraportissa ammattikorkeakoulujärjestelmää kuvataan huomattavan onnistuneeksi, eikä AMK-
politiikkaan sen mukaan tarvita suurempia muutoksia. Rinnakkaisen korkeakoulujärjestelmän olemassaolo 
on tullut yleisesti hyväksytyksi ja arvostetuksi niin opiskelijoiden kuin työnantajienkin keskuudessa. (OECD 
2003c, 133.) 
 
OECD-tutkijat asettuvat selkeästi kannattamaan Suomen jatkotutkintokokeilua ja näkevät 
ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot johdonmukaisena jatkotutkintoväylänä. Maisteritasoinen 
jatkotutkinto olisi myös tapa pätevöittää omat opettajat omassa koulussa yliopiston sijaan. 
Jatkotutkintojen nimeksi ehdotetaan ammatillista maisteria (Professional Master). (OECD 2003c.) 
 
OECD pitää myös myönteisenä havaitsemaansa yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kesken ja suhteessa 
yliopistoihin sekä kehottaa entisestään kehittämään ja lisäämään opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta 
kahden järjestelmän välillä. Lainsäädännöllisiin eroihin ammattikorkeakouluopiskelijoiden asemassa 
verrattuna yliopisto-opiskelijoihin OECD ei nähnyt mitään perustetta, vaan AMK-opiskelijoille kuuluu sen 
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mukaan yhtäläiset oikeudet yliopisto-opiskelijoihin nähden – sama pätee myös ammattikorkeakoulujen 
henkilökuntaan. Ammattikorkeakoulujen itsehallintoa tulisi OECD:n mukaan lisätä. (OECD 2003c.) 
 
OECD-tutkijat pitävät rahoitusta yhtenä tärkeimmistä korkeakoulupolitiikan ohjausvälineistä. He moittivat 
ammattikorkeakoulujen rahoitusrakennetta hajanaiseksi, lyhytjännitteiseksi sekä liian keskittyneeksi 
opiskelijamääriin. Esiin nostettiin mahdollisuus laajentaa rahoituspohjaa lukukausimaksuilla tai ns. 
tutkintoverolla. (OECD 2003c.) Suomen vastauksissa kuitenkin todetaan, että poliittinen järjestelmä on 
toistaiseksi varsin yksimielisesti pitänyt tärkeänä säilyttää tutkintoon johtava koulutus maksuttomana 
(Innola 2002, 36). 
 
OECD:n maatutkinnalla näyttää olevan selkeitä yhteyksiä Suomen toimintaan tutkinnan jälkeen. Vain 
muutama kuukausi maatutkinnan tutkintakokouksen jälkeen opetusministeriö asetti työryhmän 
kehittämään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoitusta ja AMKOTA-tietokannan tietosisältöjä sekä 
tietotuotannon järkiperäistämistä – kaikki seikkoja, joihin OECD oli kiinnittänyt kriittistä huomiota 
tutkinnassaan (OPM 2003a.). Maatutkintaraportin julkistamistilaisuudessa puhunut opetusministeri Rask 
arveli myös, että arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään ammattikorkeakoululainsäädännön 
uudistustyössä. Toukokuussa 2003 voimaan tulleessa ammattikorkeakoululaissa korostetaankin mm. 
vahvempaa itsehallintoasemaa, lisääntynyttä korkeakouludemokratiaa ja kannustavampaa 
rahoitusjärjestelmää. (Ammattikorkeakoululaki 2003, OPM 2003b.) Lain valmisteluprosessi tosin oli 
käynnissä jo maatutkinnan aikanakin, ja valmisteluryhmän ehdotuksiin oli jo aiemmin sisältynyt mm. 
korkeakouludemokratian ja itsehallinnon vahvistamista (OPM 2003b). 
 
Lopuksi 
 
OECD:llä on Suomessa maine merkittävänä koulutuspolitiikan vaikuttajana ja suuntaajana. Toisaalta myös 
Suomella on OECD:n piirissä suosituksia seuraavan mallioppilaan maine. OECD:n tekemiä tutkimuksia 
kuunnellaan tarkasti ja arvostetaan usein lähes kritiikittä. Tämän pienen tutkimuksen perusteella päädyn 
kuitenkin hieman yllättäviin tuloksiin suhteessa aiempiin tutkimuksiin OECD:n merkityksestä. Vaikka 
OECD:n kolmesta maatutkimuksista löytyi lukuisia yhteyksiä Suomen koulutuspoliittiseen kehitykseen ja 
ratkaisuihin, olivat OECD:n esittämät suositukset lähes poikkeuksetta sellaisia, joita Suomessa oli jo aiemmin 
enemmän tai vähemmin määrätietoisesti kehitelty. Näin ollen en voi kuvata OECD:tä erityisen merkittävänä 
vaikuttajana suomalaiselle koulutuspolitiikalle, ei ainakaan niin, että OECD esittelisi Suomelle ennestään 
aivan vieraita ajatuksia.  
 
Kansalliset valtiot pitävät varmasti pintansa poliittisten päätöstensä kontrolloinnissa, vaikka OECD ja 
vastaavat järjestöt sitä yrittäisivätkin horjuttaa. Koulutuksen monimutkaiset prosessit ja eri suuntiin 
kytkeytyvät suhteet ovat yksittäisten toimijoiden hallinnan ulottumattomissa – hyvässä ja pahassa. 
Kansallinen koulutuspolitiikka etenee useiden eri ikäisten perintöjen ja vaikutusten tuloksena 
monivaikutteisesti ja osin myös sattumanvaraisesti kuten mikä tahansa yhteiskunnallinen prosessi. Siinä 
lainataan ja kopioidaan ideoiden palasia eri suunnilta ja muovataan paikallisesti suhtautumistapoja, 
teorioita, tutkimuksia ja trendejä. On siis pitkälti tulkinnanvaraista, mitkä yhteiskunnalliset, sosiaaliset, 
taloudelliset ja poliittiset sidonnaisuudet milloinkin johtavat mihinkin päätöksiin ja käytännön muutoksiin. 
(Ball 2001, 25, 38; Rinne & Kallo 2003.) 
 
Toisaalta Suomi on myös vapaaehtoisesti valinnut osallistumisen maatutkintoihin. Tässä vaiheessa 
laajempaa tutkimushankettamme voi vain arvailla koulutuspolitiikan päätöksentekijöiden motiiveja 
osallistua OECD:n toimintaan. Miten hyödyllisiksi OECD:n tutkimukset todella koetaan? Miksi niihin 
osallistutaan? Onhan tiedettyä, että OECD:n koulutuspoliittisiakin maatutkintoja on usein käytetty 
legitimoimaan kansallisia, tiukasti taloudellisiin arvoihin kytkeytyviä päätöksiä tai uudistuksia (ks. Rinne ym. 
2004; Wielemans 2000; Pagani 2002, 9) Jatkossa tähän tuovat lisävalaistusta Suomen koulutuspolitiikan 
vaikuttajien haastattelut, joita tehdään tutkimushankkeen piirissä keväällä 2004. 
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Asiantuntijan ja asiantuntijapuheen merkitys 

Sari Vidén 
jatko-opiskelija 
Lapin yliopisto 
 
 
Kohtaamme asiantuntijoita henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi erilaisten tekstien kautta. Televisio, 
sanomalehdet, aikakauslehdet ja internet tuottavat päivittäin asiantuntijapuheenvuoroja. Mediassa 
käytävä keskustelu ulottaa vaikutuksensa yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin lasten kasvatuksesta ja van-
hempana toimimisesta. Diskurssit, puheet ja kirjoitukset mediassa voivat ylläpitää, uusintaa ja muuttaa 
käsityksiä vanhemmuudesta. Käsitykset hyvästä vanhemmuudesta ja kasvatuksesta eivät ole pysyviä ja 
muuttumattomia, vaan muotoutuvat yhteiskunnan muutoksen mukana. (Esim. Ambert 1994; Bardy 2002, 
41.) 
 
Artikkeli perustuu kasvatussosiologiseen lisensiaattityöhön (Vidén 2003), jossa tutkin asiantuntijapuheessa 
hyvästä vanhemmuudesta tuotettuja merkityksiä ja niiden tuottamisen tapoja diskurssianalyyttisestä 
näkökulmasta käsin. Aineistoni koostuu vanhemmille, erityisesti äideille, suunnattujen aikakauslehtien 
(Kaks’Plus, Lapsemme, Lapsen maailma ja Vauva & leikki-ikä) artikkeleista vuosilta 1999 - 2001. Olen 
valinnut artikkelit, joissa asiantuntijat keskustelevat vanhemmuudesta. Tässä artikkelissa keskityn erityisesti 
asiantuntijoihin ja asiantuntijuuteen, joka vanhemmuutta tuottaa. Miten asiantuntijat puuttuvat 
vanhemmuuteen, millaista asiantuntijuutta he tulevat puheessa rakentaneeksi ja millaisia seurauksia 
puuttumisella voi olla?  
 
Aineistossani oli asiantuntijoita kaiken kaikkiaan 69, jotka jaottelin heidän edustamansa tieteenalan 
mukaan ryhmiin. Psykotieteiden edustajia oli 38, kasvatustieteen 16, sosiaalitieteiden 8 ja lääketieteen 7. 
Psykotieteen asiantuntijoiksi olen sijoittanut eri alojen psykologit, terapeutit ja psykiatrit, jotka 
muodostavat merkittävän osan aineiston asiantuntijoista. (Vidén 2003, 125.) Vuoren (2001, 366) mukaan 
vanhemmuuden asiantuntijat nojaavat pääasiassa psykososiaaliseen diskurssiin, joka on keskeinen 
modernin länsimaisen yhteiskunnan hallinnan elementti. Psykotieteiden menestyksen ansiosta 
psykologisesta tiedosta on tullut keskeinen tapa ymmärtää ja jaksottaa elämäämme (Rose 1996, 22; myös 
Hoikkala 1993, 18). Samalla kun nojaaminen psykososiaaliseen diskurssiin kaventaa muiden alojen 
mahdollisuutta osallistua keskusteluun, on se edellytys sille, mitä nykyisin voidaan vanhemmuudesta ja 
lapsista sanoa.  Tämän seurauksena psykososiaalisen diskurssin varassa käsiteltävät kysymykset 
lastenhoidosta ja kasvatuksesta muuttuvat helposti yksiulotteisiksi kysymyksiksi oikeasta ja väärästä sekä 
hämärtävät diskurssin ulkopuolelle sijoittuvia erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa kasvatusta ja 
vanhemmuutta. (Vuori 2001, 35, 367.)  
 
Artikkeleissa käyty asiantuntijapuhe välittyi lähinnä suoran ja suostuttelevan puheen kautta. Suorassa 
puheessa vanhemmille annettiin selkeitä kasvatusohjeita ja neuvottiin toimimaan tietyllä tavalla. 
Asiantuntijan rooli tuotettiin näkyvänä ja vahvana, hän oli oikeutettu antamaan ohjeita vanhemmille. 
Suostuttelevassa puheessa puolestaan asiantuntijuus oli heikompaa, eikä vanhemmille annettu suoranaisia 
ohjeita tai neuvoja. Asiantuntijapuhe välittyi suosituksien kautta. Tieto välittyi suorien kasvatusohjeiden 
sijasta asiantuntijan omissa mielipiteissä ja kokemuksissa. Suostuttelevassa puheessa vanhempia kehotettiin 
luottamaan omiin kasvatusperiaatteisiinsa asiantuntijatiedon sijasta. Asiantuntijat ja asiantuntijatieto 
ymmärrettiin ajankohtaiseksi silloin kun vanhempi ei enää yksin suoriudu tehtävästään. Näistä kahdesta 
puhetyylistä suostutteleva puhe nousi aineistossa vallitsevaksi. (Vidén 2003, 93 – 95.) 
 
Puhetyylit johtavat erilaisiin päätelmiin siitä, kuinka kasvatus tulisi järjestää. Suora asiantuntijapuhe voi 
johtaa vanhemmuuden pelkistymiseen tarkoiksi kasvatusohjeiksi ja tulosvastuulliseksi toiminnaksi, jossa 
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kasvatus ja vanhemmuus muuttuvat ”tavoite-keino-tulos” – ajattelun mukaisiksi. Vallan ymmärretään 
kuuluvan osaksi kasvatusta, mutta se pelkistyy negatiiviseksi suoraan toiseen ihmiseen vaikuttamiseksi. 
Suostutteleva puhe puolestaan vaikuttaa vähäisillä kasvatusohjeillaan viattomalta ja tarkoitukseltaan 
seurauksettomalta puheelta. Siinä pyritään peittelemään valta-asetelmaa ja asiantuntijapuheen seurauksia 
korostamalla vanhemman vapautta valita kasvatusperiaatteensa. Suostuttelevan puheen tehokkuus ja 
vaikuttavuus perustuukin ohjeiden sijasta kehotuksiin tutkia itseä. Samalla tämä puhe voi kuitenkin luoda 
vanhemmalle tunteen velvollisuudesta tarkkailla omaa vanhemmuuttaan ja sen myötä asiantuntijatiedon 
uusimpia virtauksia. (Vidén 2003, 93 -95; ks. Hoikkala 1993; Björnberg 1992.) 
 
Asiantuntijapuheen merkitys ei niinkään perustu suoraan vaikuttamiseen, käskemiseen ja ohjeisiin vaan sen 
osoittamiseen, millaista elämämme on nyt ja miten se voi tulla paremmaksi (Rose 1996, 73). 
Suostuttelevassa puheessa puhutellaan vanhempaa kehottaen häntä tutkimaan omaa toimintaansa 
vanhempana. Asiantuntijuus välittyy keskustelun kautta. Tässä keskustelussa hallinnoidaan vanhempien 
itsensä kehittämistä, haluja ja henkilökohtaista vastuuta aktiiviseen itsensä tutkimiseen. Asiantuntija on 
muuttunut neuvonantajasta neuvottelijaksi, mikä luo helposti kuvaa asiantuntijapuheen seurauksellisuuden 
häviämisestä. Asiantuntijoiden ja vanhempien välistä suhdetta määrittää perinteisen valta-asetelman sijasta 
yhteisymmärryksen tunne. Asiantuntija ei aseta itseänsä vanhempien yläpuolelle vaan toimii yhdessä 
vanhempien kanssa, jotta lapsi ja vanhemmat eläisivät onnellisemmin yhdessä. Yhteistoiminnan ja -työn 
takana on ajatus mahdollisuudesta kehittyä, tulla paremmaksi. Tämä sisältää vanhemmille ja asiantuntijoille 
suunnatun kehotuksen etsiä uutta tietoa ja uusia keinoja vaikuttaa lapsen kehitykseen. (Vrt. Kantola 2002, 
44, 54; Popkewitz 2001, 197, 199.) 
 
Ingeborg Moqvist (2003, 123) on tutkinut vanhemmuutta muun muassa vanhemmille jaettavasta 
vanhemmuuskirjasta (föraldraboken), joka on kirjoitettu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Moqvistin 
mukaan vanhemmuuden hallinta ja tarkkailu on muuttunut monin paikoin epäsuoraksi erilaisten vihkosten 
ja oppaiden kautta harjoitettavaksi toiminnaksi. Suorien kasvatusohjeiden sijasta tekstissä välittyy 
epäsuorasti tieto siitä, mikä on tavoiteltavaa vanhemmuutta. Toivotunlainen vanhemmuus kuvataan 
normaalien kasvatusongelmien välityksellä. Kun normaalit vanhemmuuden arkiongelmat määritellään, 
samalla luokitellaan epänormaalit tilanteet normaalien kuvausten ulkopuolelle. Oleellista on se, mikä jää 
luokittelun ulkopuolelle. (Ks. myös Bloch 2003, 202 – 203.) 
   
Asiantuntijuuden muuttuminen 
 
Ennen normit annettiin ylhäältä päin esimerkiksi vaatimuksena omaksua tietyt sopivat vanhemmille 
kuuluvat käytössäännöt. Asiantuntijat hallitsivat ja kontrolloivat perheitä kasvatuksellisilla toimenpiteillä. 
Nykyään kasvatukseen ja lastenhoitoon liitetty asiantuntijuus on enemmänkin sellaista, johon vanhemmilla 
on oikeus ja vapaus. (Rose 1999, 92.) Moqvistin (2003, 126) analysoimassa vanhempien ohjausta 
koskevassa projektissa vanhempien korostettiin tekevän tärkeätä työtä ja siksi olevan oikeutettuja tukeen. 
Rose (1999, 87) väittää, etteivät yksilöt ole vain vapaita valitsemaan, vaan velvollisia olemaan vapaita sekä 
ymmärtämään ja elämään elämäänsä valintojen kautta. He tulkitsevat menneisyyden seurauksia ja 
haaveilevat tulevaisuuden saavutuksista ikään kuin valinnan tuloksina. Valinnat kertovat yksilöstä valintojen 
takana – ne ovat ilmaisuja persoonallisuudesta. Jatkuvasta vapauden ja valintojen diskurssista onkin tullut 
tehokas tapa hallita länsimaisissa yhteiskunnissa (esim. Dean 1999, 13 - 15). 
 
Rosen (1999) mukaan asiantuntijat tuottavat rationaliteettejä ja menetelmiä, joiden avulla yksilöt voivat 
elää valintojen kautta ja samalla hallita itseään ympäristössä, joka tarjoaa lukemattomia elämänmalleja. 
Erilaisten itsensä kehittämisen menetelmien lisäksi asiantuntijat kehittävät tietynlaista etiikkaa 
onnellisuuteen tai vähintään tietä voittoon epäonnesta. Yksilö oppii uuden suhteen itseensä maailmassa, 
jossa minuus sinänsä on tullut tiedon kohteeksi ja jossa autonomisuus saavutetaan jatkuvan itsensä 
kehittämisen kautta soveltaen tiettyjä tekniikoita. Yksilön tulee tuntea nämä tekniikat harjoittaakseen niillä 
itseään. Saavuttaakseen autonomisen elämän ja löytääkseen ”todellisen” minän, yksilö tulee sidotuksi 
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henkilökohtaiseen identiteetin muokkausprojektiin ja samalla asiantuntijuuteen, joka tarjoaa tietoa 
erityisistä tekniikoista. (Rose 1999, 93; ks. myös Dean 1999, 11 - 13.)  
 
Perheellä on merkittävä rooli vapauden hallinnassa. Se yhdistää julkiset päämäärät hyvästä terveydestä ja 
järjestyksestä yksilöllisiin tavoitteisiin hyvinvoinnista ja terveydestä. Yksityinen hyvän moraalin etiikka 
voidaan siten liittää julkisen järjestyksen ja hygienian etiikkaan tuhoamatta perheen autonomisuutta. Tällä 
on myös seurauksensa asiantuntijoille. Asiantuntijat erittelevät toivottavia menetelmiä, joiden kautta yksilö 
voi järjestää elämäänsä. Menetelmät eivät perustu normeihin tai sääntöihin, vaan niiden järkevyyteen ja 
totuuteen. Rose (1999) liittää järkevän ja toden normaalisuuden mekanismiin, jonka kautta meille välittyy 
tavallinen ja haluttava toimintapa. Ontologisen ja empiirisen, keskivertaisen ja haluttavan sekä tämän 
hetkisen ja tavoiteltavan tilan välinen hämäryys liittyy oleellisesti normaaliuteen. (Rose 1999, 74 – 75.) 
 
Hallinnan analyysi luo helposti kuvaa passiivisista vanhemmista, jotka ovat täysin asiantuntijoiden 
tarkkailun ja ohjailun alaisia. Hallinnan kohteet ovat kuitenkin, siinä missä hallinnan harjoittajatkin, vapaita 
toimimaan ja ajattelemaan (Dean 1999, 15 – 16; Kantola 2002, 44, 54). Vanhemmat ovat kyvykkäitä itse 
päättämään milloin ja minkälaista apua he tarvitsevat (Moqvist 2003, 124). Valta ei tarkoita suoraan 
toiseen ihmiseen vaikuttamista, vaan vallan käyttäjät ja kohteet osallistuvat vallan muotojen määrittelyyn 
(Kantola 2002, 54). Hallinta perustuu vapaiden yksilöiden velvollisuuteen rakentaa elämäänsä sellaisten 
vaihtoehtojen varassa, joiden luomiseen asiantuntijat osallistuvat. Hallinnassa on siis kyse vapaiden 
toimijoiden toiminnan rajoittamisesta ja ohjauksesta ilman pakkoa ja väkivaltaa niin, että he käyttävät 
vapauttaan oikein (Rose 1996, 29). Kyse on kaikista niistä moninaisista toiminnan muodoista ja 
menetelmistä, joilla esimerkiksi perhettä tuetaan ja autetaan erilaisten instituutioiden ja 
asiantuntijatoiminnan välityksellä (Helén 1997, 19 – 20; Dean 1999, 11, 16 – 18). 
 
Vaikka lapsuutta ja kasvatusta koskeva tieto perustuu nykyään myös globaaleihin diskursseihin, se on 
yhteydessä aina siihen tilaan, aikaan ja paikkaan, jossa tieto on tuotettu ja jossa sitä sovelletaan. 
Historiallinen ja kulttuurinen konteksti asettaa rajoituksia sille, millaiseksi hallinnan toiminta muotoutuu ja 
kuinka sitä harjoitetaan. (Bloch 2003, 226.) Suomi poikkeaa merkittävästi esimerkiksi sosiaaliturvan suhteen 
amerikkalaisesta mallista, mikä automaattisesti asettaa erilaiset ehdot ja mahdollisuudet hallinnalle. Tämän 
vuoksi hallinnan analyysi tuleekin tehdä suhteessa maan historialliseen kontekstiin ja sen erityispiirteisiin. 
(Kantola 2002, 51.)   
 
Asiantuntijat ja vanhemmat 
 
Kun asiantuntijat kehottavat vanhempia luottamaan tiedon sijasta omiin periaatteisiinsa, se samalla ikään 
kuin avaa lukemattomien mahdollisuuksien lippaan, rajattoman vapauden valita. Kasvatusperiaatteiden 
mahdollisuudet ovat kuitenkin verrattain rajattu joukko vaihtoehtoja. Ajateltavissa olevia mahdollisuuksia 
rajaa aina historiallinen, kulttuurinen ja materiaalinen konteksti, jossa kasvatusperiaatteet tuotetaan. Tietty 
aika ja paikka asettavat rajoituksia sille, kuinka voimme elämämme järjestää ja mitkä ovat ajateltavissa 
olevia valinnan mahdollisuuksia. (Bloch 2003, 216, 218.) Vaihtoehtojen mahdollisuuksia rajoittaa lisäksi 
vallitseva tieteellinen diskurssi, kuten psykososiaalinen tieto, johon asiantuntijat pääasiassa nojaavat 
puhuessaan lastenhoidosta ja kasvatuksesta (Vuori 2001, 366).  
 
Asiantuntijan vastuu kasvatuspäätöksen tekijänä siirtyy vanhemmalle, kun hän kehottaa vanhempaa tiedon 
sijasta luottamaan omiin periaatteisiinsa. Aiemmin asiantuntijat ohjeistivat suoraan vanhempia toimimaan 
tietyllä tavalla, mutta nyt he esittävät hyvän vanhemmuuden ja eettisin elämän kuvauksia jättämällä 
kasvatuksesta päättämisen vanhemmille. Tilannetta vaikeuttaa se, että asiantuntijat perustelevat kantansa 
yleensä tiedolla, joka ymmärretään aukottomana (Vuori 2003, 60; ks. myös Helén 1997, 22). Tämän 
seurauksena asiantuntijakeskustelu muuttuu vanhemman näkökulmasta yksioikoiseksi väittelyksi hyvästä, 
oikeasta ja järkevästä tavasta kasvattaa.    
  



 

 160

Asiantuntija siirtää kasvatuspäätösten tekemisen vanhemmille, mutta samalla hän välittää puheessaan 
tietoa toivotunlaisesta vanhemmuudesta. Asiantuntijatieto välittyy epäsuorasti normaalien tai 
epänormaalien ongelmien määrittelyn kautta, mutta toivottavan kasvatuksen kuvaus säilyy edelleen 
asiantuntijoilla. Puhe voi olla verhottu lapsen tai perheen voimaantumisen ja vapauttamisen puheeseen, 
jossa korostetaan moraalisia pyrkimyksiä ja tavoitteita (Popkewitz 2001, 199). Asiantuntijat eivät 
kuitenkaan ole muuttuneet tarpeettomiksi siirtäen asiantuntijuutensa vanhemmille, koska vanhemman on 
edelleen tukeuduttava asiantuntijatietoon kyetäkseen punnitsemaan erilaisia kasvatusmenetelmiä ja 
tekemään niiden perusteella ”oman” valintansa kasvatuksessa (vrt. Rose 1999). 
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 KORKEAKOULUTUTKIMUS 
 
 

INSTITUTIONAL MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: A Study of 
Leadership Approaches to Quality Improvement in University 
Management: Nigerian and Finnish Cases. 

Stephen Chukwunenye Anyamele 
University of Helsinki 
 
 
Abstract 
 
This paper presents the results of an inductive policy analysis research study that investigated leadership 
approaches to quality improvement in university management, based on excellence quality model 
developed by the European Foundation for Quality Management (EFQM). Data was obtained from a self-
completion questionnaire sent to university leaders in all Finnish universities through a common e-mail 
address and also to university leaders in six universities in four states of Nigeria. A total of thirty (30) 
responses was received; 15 from each country. Results show varieties of quality improvement strategies 
used by the leaders in their management behaviours.  
 
Introduction 
 
Purpose of the study 
 
This paper presents the results of a doctoral research that investigated leadership approaches to quality 
management in university management. The study has a number of objectives. One was to make a 
theoretical analysis of leadership and management generally and in the university and to test the theories 
in Nigeria and Finland. As well as an attempt to analyze theoretically the essential roles of university 
leadership, the study is also a demonstration of what actually happens in practice in the real world of 
university management. In addition to these purposes, the study attempted to check whether market 
principles or private sector practices could be applied in the university. The investigation was aimed at 
identifying 'best practices' management strategies in both countries for managing a university in times of 
austerity when universities are expected to 'do more with less' resources. Specifically, the study was 
designed to perform the following tasks: 
 
1. To make a theoretical analysis of university management 
2. To investigate university leadership perception of their roles in improving the quality of  

university management. 
3. To investigate how university leadership develop and improve the quality of its academic 

staff. 
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4. To examine how university leadership develops partnerships for resource mobilization in  
the university. 

5. To find out how university leadership improves the basic processes of research, teaching 
and learning in the university. 

 
These objectives were drawn from the institutional 'enablers' criteria of the Excellence Model, developed by 
the European Foundation for Quality Management (EFQM). This business model was greatly modified to 
accommodate the specific situation of the university. 
 
In order to reach these research objectives, a number of research questions were posed, regarding 
leadership roles in quality improvement, staff development techniques, resource mobilization measures, 
and improvement of research, teaching and learning. Answers to these questions offer insights that can be 
used to enhance/improve the quality of university management. 
 
Theoretical framework 
 
The Excellence Model: EFQM 
 
This study was based on the enablers criteria of the Excellence Model, developed by European Foundation 
for Quality Management (EFQM), shown in Figure 1. In European countries the EFQM has been a widely 
used framework for organizational assessment in the private, public and voluntary services. The model has 
been adopted for public management environment, and some universities have used the model for their 
quality development (Blomqvist 1997, 21).  
 
                                                    LEARNING AND INNOVATION 
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European Foundation developed the European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence 
Model, in 1988 with the endorsement of the European Commission. The model is a framework that 
recognizes there are many approaches to achieving sustainable excellence in all aspects of performance. 
The model was developed to promote outstanding performance in European business organizations. Its 
mission was to act as a driving force for sustainable excellence in organizations through systematic 
identification and promotion of "best practices" in business.  "Best practice" means the most cost-effective 
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methods for carrying out a process or providing a service. Consequently, "best practices " according to 
Bogan and English (1994) can be described as the process of seeking out and studying the best internal 
and external practices that produce superior performance. EFQM is a non-profit foundation, which mission 
is to assist European organizations in producing better products and services in the spirit of sustainable 
excellence (EFQM 2003). 
 
In the EFQM publication, the model is also described as a non-prescriptive framework based on nine criteria 
as represented by nine boxes shown in figure 1. According, for a clear understanding of the model 
components and fundamental, the model consists of "basic nine building blocks structure" (European 
Quality Award Report 1999). There is an established division of the nine criteria into five institutional 
"Enablers", covering what an organization does, and they are the approaches, activities and methodologies 
used in making leadership, people management, policy and strategy, partnerships and resources, and 
processes to happen. In the "enablers" criteria, leadership is the driver that enables quality improvement. 
Leadership is the prime of the model; leading to the belief that leadership is responsible for driving the 
organization to every area towards quality and excellence. The remaining four criteria are "Results", which 
are what organizations achieve. In combination, these nine criteria represent the areas against which to 
assess an organization's progress towards excellence. The model is developed on the premise that: 
 
Excellent results with respect to performance, customers, people, and society, are achieved through 
leadership driving policy and strategy, people, partnerships and resources, and processes (EFQM 1999, 8). 
 
Putting this way the model tells us that: 
 
Customer satisfaction, people satisfaction and impact on society are achieved through leadership driving 
policy and strategy, people management, partnerships and resources, and processes leading ultimately to 
excellence in business results (EFQM 1992, 3).   
 
All the criteria in the EFQM framework consist of dimensions that explain what processes, procedures, and 
outcomes associated with quality organizations. The model is equally geared to encouraging the 
development of total quality management (TQM) in organization of any type. The model is now widely 
acknowledged in many European countries as a powerful tool for improving efficiency and effectiveness of 
organizations through self-assessment, benchmarking and business planning. In schools the model is being 
used as a tool to track continuous improvement. The excellence model was however modified to suit the 
context of the university. The modified version of the model is shown on figure 2 below. 
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Figure (**) showing the modified version of the EFQM Excellence Model. 
 
In trying to modify the European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model, the 
enablers' criteria of the model were modified to reflect the characteristics of higher education 
environment. In order to accomplish this operation, the leadership criterion was changed to academic or 
university leadership, people criterion became personnel management or academic staff management, 
partnerships and resources further changes to resource management or resource mobilization and 
processes criterion changes to educational processes of research, teaching and learning. Because the results 
criteria of the model are outside the scope of the study, they remain as in the original.  
   
Total Quality Management (TQM) 
 
During the last few decades there has been an explosion of publications on the subject of total quality 
management (TQM). These publications concentrated on topics that reflect the introduction of total 
quality management in different environments. Many of these contributions came from people with 
technological/operations/production backgrounds; for example Oakland (1989); Dale and Plunkett (1990), 
and Wilkinson and Wilmont (1993). Today total quality management has become a new management 
philosophy that leads to radical changes in the ways people, companies, and even entire societies are 
working (Godfrey 1993). It is an approach regarded as one of the competitive strategies of choice (Kekäle 
2001; also Jayaram et al 1997, 35-46). 
 
Looking at total quality management from the point of view of the customer, Gopalakrishna and Chandra 
(1998, 756) regard it as a way of managing the entire organization so that it excels in all dimensions of 
products and service that are important to the customer. They point out some of the principal tenets of 
total quality management model, which include employee empowerment with decision-making 
responsibility and authority, horizontal/simultaneous decision-making rather than hierarchical decision-
making, cross functional participation in decision-making, speed and innovation, as constituting the 
overriding objective of organizations. Total quality management provides the overall concepts that foster 
continuous improvement in organizations. 
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Total Quality Management in higher education Context 
 
The concept of quality has been a prominent issue in higher education since the early 1980s, and has also 
been a central focus of attention in the debate of higher education policy making. Research has 
documented the reasons or the concern for quality in higher education (Fazer 1995; Gordon 2002; Izadi et 
al. 1996; Yorke 1997; Lemaitre 2002; Radford 1997). University programmes can be improved by 
implementing quality criteria. As Izadi et al. (1996) argue, total quality concepts may be used to improve 
the quality of education systems. An integral aspect of this belief in Trow's view is that the administration 
of higher education institutions needs to be reframed using quality management principles to make it 
more efficient and to improve the quality, make it function optimally, and to ensure that it provides a 
skilled, knowledgeable workforce (de Vries 1997, 53).  
 
Improving the quality of products and services is crucial to the public education system. Quality is of 
interest to management because it can provide a management tool, a focus for planning, organization and 
control. The application of total quality management to higher education is based on the assumption of 
strategic management (Hölttä 1995). It is a management model that provides the framework for debate 
and discussion about measures that may lead to improvements in educational process (Nightingale and 
O'Neil 1994; Feast and Barrett 2000). Bettina (1992) emphasized that total quality management relies on 
the experiences, expertise and commitment of an organization to improve the processes by which the 
customers are served. 
 
Grant et al. (2002) uses a quality management framework to analyze quality management approaches that 
have been implemented in institutions of higher education in the United Sates of America in their study of 
quality management in the US higher education. By using the quality framework, Grant and colleagues 
evaluated articles that dealt with quality management and identified three parameters of quality: quality 
by design (QD) deals with determining the characteristics of good education in a given market segment at 
a given cost. Here comparison can be made of the quality of education among schools in a locality. Quality 
of Conferment (QC) deals with how well the design requirements (that is, the education ideals of a 
university) are satisfied. Quality of Performance (QP) deals with how well the education serves the student 
in his/her environment. It is a measure of the value that students derive from their education. Grant et al. 
(2002) conclude that quality management implementation should always address design, conformance and 
performance because the three components collectively represent a comprehensive approach to quality 
management. However, leadership is required in the transformation processes by drawing up basic 
strategic framework. Therefore in the next section I will deal with how university leadership fit into the 
multidirectional process of strategy-building model in the university.      
 
Leadership and Improvement of Academic Institutions 
 
Researchers in the field of higher education recognize the importance of leadership in the university: as 
playing very important role in the performance of an enterprise. Leadership lays down the infrastructure, 
policies and guidelines for the different functions of an organization to perform its best (Wong 2001). 
Wong further argues that leadership not only helps an organization achieve excellence, it can also inspire 
an organization to work together with its suppliers so as to provide best services to customers. In 
universities, a new kind of leadership is required; Leadership that can inject quality in the organization.  
 
In improving university institutions, leadership has become an urgent policy issue, and an integral 
component of the drive for more effective management of university institutions. Leadership raises 
achievement and public accountability. From a policy maker's perspective, quality leadership could perhaps 
be seen as holding the key to resolving many problems, which appear to be facing university institutions 
(Bennett et al. 2003). As Henkel (2003) argues, effective leadership has been seen as an answer to 
institutional effectiveness, and it requires leadership to increase efficiency and to ascribe to various forms 
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of quality assurance, has the responsibility for setting the key values and direction of the university. Henkel 
concludes that in the university leadership makes important decisions about the size of the university, 
about resource generation and allocation, and about institutional allocation, acquisition, investment and 
disposal, and about recruitment and reward of academic and other staff, about creation, closure and 
merger of departments, and about external roles and relationships. 
 
Furthermore, while leadership is a change agent, the future of an institution depends on the vision of the 
leader to get things done in the institution. It is leadership that supplies the energy needed to get the 
institution off the ground. True leadership must lead to change that translates into social betterment. 
Leadership in the university institutions is essentially a tool through which the fundamental objectives of 
the educational processes may be more fully and effectively realized; and that leadership tasks in managing 
higher education institutions should focus on setting objectives for using available resources, formulate 
plans for achieving these objectives, identify the activities to be done, set up incentive structures to 
stimulate productivity (Uwazurike 1998). For Latchem and Hanna (2001), leadership injects spirit and 
energy, creating optimal environments for innovation, quality and enterprise. As research has it, leadership 
makes the institution, and there can be no long-term, excellence in an institution without a strong, 
effective leadership (Honka 1996). Robbins and Finley declare that no change ever succeeds without 
talented leadership, whether at the top levels of the organization or at the team level (Latchem and 
Hanna 2001). 
 
One issue in higher education policy today is the question of entrepreneur leadership in the transformation 
of universities.  In his study Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of 
Transformation; Robert Burton Clark suggests a more entrepreneurial model of leadership to bring about 
quality in higher education. The crucial issue in Clark's (1998) model is how "universities, by means of 
entrepreneurial action, go about transforming themselves. This transformation occurs when a number of 
individuals come together in university basic units and across a university over a number of years to 
change, by means of organized initiative, how the institution is structured and oriented" (Clark 1998, 5). In 
support for universities adopting entrepreneurial behaviour as a strategic approach to university 
management, Bayenet et al. (2000) noted that universities should adopt a new, more entrepreneurial form 
of organization to acquire the strategies capacity to adjust and meet the needs of the outside world in an 
independent, dynamic, structured and coherent manner.   
 
In his concern with the governance and leadership in the university in the United States, Rhodes (2001, 
222) argues for the importance of university president in America or Chancellor in other countries. He 
posits that effective governance required both shared goals and forthright leadership, as the responsibility 
of university president. In Rhodes' opinion, without strong and effective presidential leadership, no system 
of campus of governance can be effective. When reduced to its essentials, Rhodes states that the task 
facing the university president is to define and articulate the  mission of the institution, develop meaningful 
goals, and then recruit the talented, build the consensus, create the climate, and provide the resources to 
achieve them. Rhodes further argues in conclusion that the university leadership should devote their best 
skills to dream the institution into something new, to challenge it to greatness, to elevate its hopes and 
extend its reach, to energize to new levels of success and galvanize it to higher levels of achievement in 
every area of institutional life (Rhodes 2001, 223). 
 
Methodology 
 
Data Sources 
 
Data for this study were collected in two phases from two settings. On the one hand in the first phase, 
data were based on results from a mailed questionnaire mailed to Finnish university leaders through a 
common email address. Interviews with some selected university leaders, observations and documents 
dealing with Finnish higher education, were also used to collect information.  Responses were received 
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from 15 Finnish university leaders through email. On the other hand, Information was also collected from 
Leaders in six Nigerian universities spread in four states, with the researcher present in these research 
settings. This was also supplemented by observations and documents concerning university education in 
Nigerian. 15 responses were also received from Nigerian university leaders. 
 
Generally, the use of documents in collecting data from universities in the two countries was aimed at 
describing the general situation in these universities. For Finnish universities the categories of documents 
used were those published by the Finnish Ministry of Education dealing with educational reforms. 
Publications of Finnish Higher Education Evaluation Council (FHEEC), research reports, collection of articles 
dealing with issues in Finnish higher education and publications of the Academy of Finland. Furthermore, 
regarding observations, there was no systematic observation during the conduct of the study in Finland. 
However, living in Finland for many years and the contact made with the university environment have 
offered me the opportunity to understand the environment of the university in Finland. These years have 
also helped me to understand that Finnish institutions have survived for a long time, may be because these 
institutions have been able to accommodate themselves to the changes occurring over time.  
 
As I mentioned earlier, observation was one of the research instruments used in data collection in Nigeria, 
but no systematic observation was undertaken there. Rather, some observations were made of the physical 
facilities of the institutions, coupled with observations of the behaviour of those working in them in form 
of descriptive data. In line with Robson's (1993) classification, descriptive observation is one of the sources 
of data that involves concentrating on observing the physical setting, the key participants and their 
activities, particular events and their sequence and the attendant processes and emotions involved. 
 
Framework for Comparative Analysis: Benchmarking and Policy Execution 
 
The study dealt with the conceptions of quality improvement in university management as described by 
university leaders. The approach was inductive; meaning that the researcher's intention was to discover 
university leadership's conceptions of good practice. The first aim in the analysis phase was to find out 
what kind of activities these leaders are involved in improving the quality of management in the university. 
The questionnaires used in the study contained nine open-ended questions. These questions concerned 
respondents' knowledge about quality improvement in university management and the roles of leadership 
in their implementation. 
 
In analysing the qualitative data two phases were involved. First, I followed Sjöström's (1995) analytic 
procedure based on Dahlgren and Fallsberg's seven steps analysis: familiarization, compilation, 
condensation, grouping/classification, comparing of categories, naming of categories and definitive 
comparison (Sjöström 1995, 57-58). This method of analysis was used for both self-completion 
questionnaires and for the interview data. This phase of data analysis was done manually though using the 
relevant steps from the seven steps. 
The second phase of data analysis was benchmarking the Nigerian data with the Finnish data. The key goal 
in this benchmarking the two countries was to improve performance by learning from other's experiences. 
Learning from other's experience involves seeking information on best practices" from other organizations, 
as a means of developing knowledge for the improvement of core processes (Kristensen 2002, 28).        
 
 
Results   
 
When the role of university leaders in quality improvement in university management was explored, a 
range of core leadership roles was identified. These leadership roles and responsibilities are related to the 
four objectives of the study. The results show that for quality to be maintained in leadership must put in 
place the relevant factors for institutional development and survival.  These factors are those elements that 
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can help university institutions maintain quality in their services. In her article Quality Assurance for Higher 
Education: Shaping Effective policy in Developing Countries, Elaine El-Khawas identified three aspects of 
quality.  First, university leadership must provide the means, assistance and resources, which enable 
academic and support staff and students to perform well. In this sense quality management is defined in 
terms of "maintaining sufficient capacity. This aspect of quality entails that adequate infrastructures are 
maintained in the university to accomplish institutional objectives. This include both physical plant facilities 
and human resources, that enhance the ability of university institutions to operate with regularized 
administrative procedures, to conduct planning that allows the institution to monitor its operations and 
results, have the resources to improve those results based on what is learned. For higher education, 
effective administrative procedures also address issues of whether textbooks or other support materials are 
right for the specific educational level and programme for which they are being used (El-Khawa 2002, 197). 
 
The second aspect of quality is maintenance of effectiveness. This aspect of quality has to do with looking 
at what the institution does with its resources; whether the resources are used to develop good academic 
programmes, whether or not the institution is maintaining the right activities to accomplish its goals 
(Brennan, de Vries and Williams 1997). In addition to this, another aspect of quality is maintaining 
efficiency goals, which look to the provision of effective education at low unit cost. According to El-Khawas 
(2002, 210), several measures of outcomes reflect both efficiency and effectiveness goals. High degree 
completion rates represent efficient use of resources but also reflect effective teaching and other academic 
practices.      
 
From information received from Nigerian university leaders, it was revealed that while Nigerian universities 
lack sufficient capacity for improving standards, Finnish university leaders demonstrated a great capacity at 
new innovations for quality improvement in university management. For instance, Finnish data suggest 
that Finnish university leadership applies the quality management principles to make their institutions more 
efficient, to improve the quality and to ensure that the institutions provide skilled, knowledgeable 
workforce (de Vries 1997, 53).  
 
Conclusions 
 
The study presented in this paper was a summary of doctoral thesis submitted recently to the University of 
Helsinki's faculty of education, which investigated leadership's approaches to quality improvement (LAQI) 
in the university. The central argument of the thesis is that for university system to serve its customers 
better and make impact in today's global economy, it has to adopt in its operations quality practices that 
are increasingly being applied in business and other sectors. For instance, the work showed total quality 
management (TQM) and European Foundation for Quality Management (EFQM) in all their forms are 
being introduced in many countries of the developed world. These quality systems offer useful and 
effective tools to both raising the quality of university management as well as making education cost 
effective.  
 
Regarding how to improve and strengthen the quality of university as a component of higher education, 
there are a lot of implications for the university leadership. On the one hand, leadership lays down the 
infrastructure, policies and guidelines to enable university institution to perform its best. Supporting 
academic staff and making opportunities available to them to develop new skills and abilities, bringing 
financial resources to the institution, and putting in place better learning and instruction materials would 
result in higher quality teaching and learning. The existence of the conducive environment in the university 
would encourage better university management and greater responsiveness of the institution to the needs 
of students and society and then the desire of the university to serve national economic interests. However, 
without this substantial role of the leadership from the top, university institution will not go far toward 
innovation.  
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Excellence leaders develop and facilitate the achievement of the mission and vision of organizations 
including universities. They develop organizational values and systems required for sustainable success and 
implement these through their actions and behaviours. During periods of change, leaders retain a 
constancy of purpose and such leaders are able to change the direction of the organization and inspire 
others to follow ( EFQM 2003, 13).            
  
A further conclusion reached from the findings of the study was the need for collaboration between 
universities in Nigeria and Finland in the participation in Quality management training and research 
programmes. The training programme will set the tone for universities in the two countries to learn from 
each other's 'best practices' in university management. In addition to benchmarking university institutions 
in developed countries against those of developing countries, there is also need for benchmarking 
universities within the developing countries. The findings focus on those relevant lessons of experience with 
reform and innovation in higher education that are most relevant to the challenges of developing 
countries.      
 
Finally, It is important that quality systems should be use in the management of universities. For example, 
the EFQM Excellence Model is a good tool for managing the university. Like other models such as the 
Balanced Score Card (BSC), the EFQM Model constitute a tool for achieving sustainable excellence in all 
aspects of performance in an organization. The EFQM was found useful for comparing management of 
universities as a tool for leading the processes of the university.    
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AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOLLA KULTTUURIYRITTÄJÄKSI? 
Kulttuurialalta valmistuneiden käsitykset koulutukseensa 
sisältyneistä yrittäjätiedoista. 

Virpi Honkanen 
Koulutussosiologian tutkimuskeskus 
 
 
Yrittäjyyskasvatusta sekä -koulutusta on viime vuosikymmeninä pyritty integroimaan koulutusjärjestelmään 
aina peruskouluista yliopistoihin saakka. Sekä yrittäjyyden, mutta myös kulttuurialan merkitystä on 
perusteltu taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn edistämisen eetoksen kautta. Koulutukselle on annettu 
pääosan rooli edellä mainittujen päämäärien toteuttamisessa. Yrittäjyyttä on pidetty myös 
luonteenomaisena piirteenä kulttuurialalle, ja toisaalta varsin monet valmistuneet kokivat, että 
työllistymismahdollisuuksia on ainoastaan yrittäjyydessä. Ammattikorkeakoulujen kulttuurialan 
koulutuksessa ei kuitenkaan, ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisistä visioista huolimatta, painoteta 
yrittäjyyskoulutusta kovinkaan paljon ainakaan tutkinnon suorittaneiden käsityksien mukaan.   
 
Artikkeli perustuu koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa tekemäämme kulttuurialan koulutus ja uudet 
urat -projektin tuloksiin (Honkanen & Ahola 2003) sekä käynnissä olevaan ammattikorkeakoulujen 
yrittäjyyskoulutus -hankkeen aineistoon. Kulttuurialaa koskevan tutkimuksen aikana kerättiin kyselyaineisto 
seitsemästä eri ammattikorkeakoulusta vuosina 1999–2001 valmistuneista kulttuurialan ammattilaisista 
sekä haastattelemalla kymmentä aineiston yrittäjää. Tutkimus kohdistui konservoinnin ja restauroinnin, 
kuvataiteen, teollisen muotoilun, perinteisten pehmeiden ja kovien alojen, sisustussuunnittelun, 
erityistekniikoiden, musiikin, viestinnän, valokuvauksen sekä kulttuurituotannon aloille.  
 
Miksi yrittäjyyttä?  
 
Yrittäjyyteen kannustamisen ja kouluttamisen retoriikan taustalla keskeisintä on EU:n poliittinen päämäärä 
maailman kilpailukykyisimmän ja dynaamiselle osaamiselle perustuvan talouden, yrittäjyyden Euroopan, 
toteuttamisesta vuoteen 2005 mennessä. Komission tiedonannon ”yrityspolitiikan haasteet osaamiselle 
perustuvassa taloudessa” (26.4.2000) mukaan yrittäjyys nähdään avaimena uuteen talouteen, joka 
edellyttää kuitenkin asenteiden muutosta ja riskinottajien palkitsemista, innovatiivisten yritysten 
toimintaympäristön edistämistä luomalla suotuisaa ilmapiiriä yritysten perustamiselle ja kasvulle sekä uusien 
liiketoimintamallien edistämistä sähköisessä kulttuurissa. Yrittäjyyden edistäminen on nostettu EU-
linjauksen mukaisesti myös Suomessa keskeiseksi elinkeinopoliittiseksi tavoitteeksi. Teeman ympärille on 
perustettu erityinen hankekokonaisuus ”yrittäjyysvuosikymmen 2001–2005”. Yrittäjyyshankkeen 
tavoitteena on lisätä yritysten perustamista ja voimistaa yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Kirjallisuuteen 
tehdyn katsauksen mukaan yrittäjyyttä on perusteltu poliittisten linjauksien lisäksi ainakin viidellä erilaisella 
tekijällä: 
 
1. Yrittäjyyden arvostuksen kasvu 1990-luvun laman myötä (Lindroos 1995) 
2. Työttömyyden torjuminen ja uusien työpaikkojen luominen vanhoille sekä syntymässä oleville uusille 
aloille (Puurula 1998; Pelkonen 1999)    
3. ”Muuttuva yhteiskunta” vaatii jäseniltään yrittäjämäisiä toimintatapoja (Kyrö 2000; Gibb 2000) 
4. Hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaaminen (Kanniainen 2002) 
5. Yrittäjyyttä on pidetty luonteenomaisena piirteenä tietyillä aloilla, kuten kulttuuriteollisuudessa 
(Kohvakka 1999) 
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Suomalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen on kuitenkin kansainvälisesti arvioituna hieman nuivahkoa.  
Suomalaisista ainoastaan 26 prosenttia valitsisi yrittäjyyden palkkatyön sijasta, kun puolestaan EU maissa 
yhteensä 45 prosenttia ja USA:ssa peräti 67 prosenttia valitsisi mieluummin yrittäjyyden (Flash 
Europarometer 134, 2002). Suomalaisten kielteinen asennoituminen yrittäjyyteen onkin tuottanut 
haasteen, jonka vuoksi koulutusjärjestelmälle on annettu suuri rooli yrittäjyyden edistämisessä. Vaikka 
yrittäjyyteen on katsottu voitavan oppia (Kyrö 2000; Gibb 2000), keskeisin ongelma yrittäjyyden 
edistämisessä koulutuksen avulla on yksinkertaisesti se, ettei koulutusta yleensä, eikä korkeakoulutusta 
erityisesti pidetä tutkimustulosten valossa hyvänä keinona tuottaa yrittäjiä. Korkea koulutustaso (ja 
alhainen alueellinen työttömyysaste) vähentävät yrittäjäksi ryhtymisen innokkuutta (Holm 2000, 93; 
Uusitalo 1999).  Toisaalta eri alojen omien vakiintuneiden työllisyys- ja uramallien, työsuhteisiin liittyvien 
konventioiden sekä institutionaalisten tekijöiden vuoksi yrittäjyys on tietyillä aloilla huomattavasti 
varteenotettavampi keino työllistyä kuin toisilla aloilla (Silvennoinen ym. 1998, 268-270; Ahola & 
Silvennoinen 1999, 41). Tosin koulutuksen massoittumisen ja työelämän muutoksien myötä yksilön työura 
on muuttunut ennakoimattomammaksi ja epävarmemmaksi työttömyyden ja palkkatyön värittämäksi 
uraksi tai yrittäjämäiseksi uraksi (Kivinen & Ahola 1999).   
 
Yrittäjyyden linjaukset ovat asettaneet ammattikorkeakoulut haasteiden eteen, vaikkei yrittäjyyskoulutus 
sinänsä mikään uusi idea ole. Ammattikorkeakoulujen tehtävänmäärittelyyn on alusta alkaen kuulunut 
erityinen yrittäjyyspainotus osana niiden työelämäsuhteita. Perustamisen myötä myös 
ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän yhteyteen on kiinnitetty lisääntyvää huomiota; olivathan juuri 
koulutuksen työelämäyhteydet se elementti, jolla ammattikorkeakoulut hakivat omaa paikkaansa 
suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. EU:n koulutusta koskevassa valkoisessa asiakirjassa (Opettaminen 
ja oppiminen 1995) nimenomaan koulun ja yritysten lähentäminen toisiinsa on nähty sekä kehittämisen 
välineenä että tavoitteena. Myös keskeisenä kulttuuriteollisuutta kehittävänä tekijänä on pidetty 
koulutusta sekä kulttuuriyrittäjyyttä. Kaikilla koulutuksen asteilla on pidetty tärkeänä 
innovaatiomahdollisuuksien ja -valmiuksien lisäämistä, koska kulttuurin perustana on pidetty luovaa ja 
innovatiivista ihmistä.  (OPM 1999.)  
 
Ehkä osaksi kulttuurialan uusien määritelmien myötä, kuten sisältötuotannon, myös kulttuurialan 
muutoksia on korostettu entistä enemmän (esim. Puurula 1998; Ruuska 2000; Korpelainen 2001). Uuden 
tietotekniikan on katsottu avaavan mahdollisuuksia uudenlaisille kulttuurituotteille ja niiden levittämiselle. 
Kulttuuri on kytketty myös suomalaiskansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan. Opetusministeriön 
kulttuurinen tietoyhteiskunta -muistion mukaisesti sisältötuotannon kehittämistä pidetään yhtenä 
keskeisenä kulttuurin kasvualana, koska teknologialle on saatava sisältö. Kulttuurin katsotaan edistävän 
myös taloutta, työllisyyttä, kilpailukykyä, demokratiaa sekä ehkäisevän syrjäytymistä. Uusien kulttuurin 
muotojen ja niihin kytkeytyvien välitysteknologioiden ajatellaan lisäävän eri alueilla asuvien kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia sekä vahvistavan kansallista yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä (OPM 1996). 
Kulttuurin muutoksien on katsottu ilmenevän mm. rajojen madaltumisena yritystoiminnan ja kulttuurin 
välillä sekä tarjoavan alalla toimiville ammattilaisille uudenlaisia ja monipuolisempia työllistymisen tapoja ja 
ammatteja sekä toimenkuvien monipuolistumista (Puurula 1998, 12).  
 
Myös perinteisemmällä kulttuurialan yrittäjyyden mallilla, käsityöyrittäjyydellä, on nähty olevan 
yhteiskunnallista merkitystä (KTM 2001). Käsityöyritysten tilaa ja kehitystä luodanneen barometrin mukaan 
käsityöyritykset työllistävät noin 30 000 ihmistä. Käsi- ja taideteollisuusalaan kuuluvat yritykset ovat 
kokoluokaltaan suurimmaksi osaksi alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden määrä on Suomessa 
laskutavasta riippuen 13 000–18 000. (Käsi- ja taideteollisuusliitto 2000.)  
 
Yrittäjyys ammattikorkeakouluissa 
 
Kulttuurialan koulutus on laajentunut voimakkaasti 1990-luvulla ammattikorkeakoulujen myötä. Vuosien 
1997–2001 aikana kulttuurialan opiskelijamäärät kolminkertaistuivat nuorten koulutuksessa. Kasvu on 
johtunut osaltaan aloituspaikkojen lisääntymisestä perinteisillä taiteen ja viestinnän aloilla, mutta myös 
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uusien alojen ja koulutusohjelmien perustamisesta. Kulttuuriala on myös monen nuoren suosikkiala. 
Vuonna 2001 ala oli hakijamäärien mukaan kaikkein kilpailluin ammattikorkeakoulujen koulutusaloista. 
(AMKOTA.)  Missä määrin sitten kulttuurialan ammattikorkeakoulutetut yrittäjiksi suuntautuvat? Kuvio 1 
kertoo asian tiivistetysti.  
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Kuvio 1. Ammattikorkeakoulusta vuosina 1997–2001 valmistuneiden yrittäjyys ja työttömyys 
koulutusaloittain vuoden 2001 lopussa (nuorten koulutus). (Lähde: OPM/AMKOTA Tilastokeskus 
6.11.2003) 
 
Koulutusaloittain tarkasteltuna kulttuuriala on luonnonvara-alan ohella kenttä, jolla suuntaudutaan myös 
yrittäjyyteen. Toisaalta molemmilla aloilla myös työttömyys on keskimääräistä korkeampaa. Kuvion mukaan 
voisikin olettaa korkean työttömyyden purkautuvan nimenomaan yrittäjyyden kasvuna. Sosiaali- ja 
terveysala on tosin tässä suhteessa poikkeus. Myös humanistisen ja opetusalan työttömyys on kasvanut 
voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Nähtäväksi jää, purkautuuko korkea työttömyys nimenomaan 
yrittäjyyden kasvuna. 
 
Myös tutkimuksemme osoittaa, että kulttuuriala työllistää valmistuneita huonommin kuin 
ammattikorkeakoulujen tutkinnot keskimäärin. Vuosina 1999–2001 valmistuneista noin kolme viidestä oli 
sijoittunut työelämään ja ainoastaan kaksi viidestä kulttuuriuralle. Tutkituista valmistuneista 65 prosenttia 
oli sitä mieltä, että kulttuurialan tehtäviin koulutetaan liikaa ammattilaisia. Neljä viidestä arvioi, ettei työ 
kulttuurialalla takaa vakaata ja varmaa toimeentuloa. Monet valmistuneista kokivat, että 
työllistymismahdollisuuksia on ainoastaan yrittäjyydessä. Toisaalta yrittäjyyskoulutusta ajatellen vain joka 
kuudes vastanneista oli sitä mieltä, että kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto oli antanut hyvät 
valmiudet toimia yrittäjänä. (Honkanen & Ahola 2003.)  
 
Edellä pyrin hahmottelemaan yrittäjyyden merkitystä kulttuurialalla. Poliittiset linjaukset korostavat 
yrittäjyyden edistämistä, ja ammattikorkeakoulut ovat puolestaan ikään kuin velvoitetut 
työelämälähtöisyytensä vuoksi painottamaan yrittäjyyttä, ja toisaalta nimenomaan kulttuurialalla 
työtilanne ainakin tietyillä aloilla on heikohko ja työllistymismahdollisuuksia on ainoastaan yrittäjyydessä1. 
 
 

1 Yritystoiminnan kulttuurialalla aloittaneista 70 prosenttia oli suunnitellut yrittäjyyttä jo ennen opintojen aloittamista. Sitä ei varsinaisesti voida 
pitää kuitenkaan ainoana syynä yritystoiminannan aloittamiselle, vaan keskeisintä oli alan heikon työllisyystilanteen tiedostaminen. 
Yritystoiminnan aloittamista perusteltiin nimenomaan työnetsinnän prosessin päätöksenä, pakkona tai alalla oli helpointa työllistyä yrittäjänä. 
(Honkanen & Ahola 2003.) 
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Kulttuurialalta vuosina 1999–2001 valmistuneista saatujen tuloksien mukaan kulttuurialan koulutus 
aiheuttaa kuitenkin enemmän kielteistä kuin myönteistä asennoitumista yrittäjyyteen ja koulutuksessa ei 
koettu saatavan kovinkaan paljon yrittäjyystietoja. Yrittäjyyskoulutus koettiin myös irralliseksi. 
 
Kulttuurialalta valmistuneiden käsitykset alansa yrittäjyyskoulutuksesta 
 
Kulttuurialalla lähes puolella tutkituista valmistuneista oli ollut mielessään yrittäjäksi ryhtyminen opintojen 
alussa. Heistä puolet suhtautui yrittäjyyteen myönteisesti. Valmistuttuaan koulutuksesta myönteinen käsitys  
yrittäjyydestä oli säilynyt ainoastaan hieman yli viidenneksellä ja kolmella viidestä myönteinen käsitys oli  
muuttunut kielteiseksi. Koulutus oli siis muuttanut opintojen alussa yrittäjyyttä mahdollisena pitäneiden ja 
siihen myönteisesti suhtautuneiden vastaajien käsityksiä kielteisemmiksi. Vaikka saldo on selvästi 
negatiivinen, koulutuksella oli saatu aikaiseksi myös onnistuneita tuloksia yrittäjyyden kannalta; opintojen 
alussa yrittäjyyteen kielteisesti suhtautuneiden, mutta yrittäjyyttä mahdollisena pitävien käsitykset olivat 
hieman yli viidesosalla muuttuneet myönteiseksi. 
 
Erittäin mielenkiintoinen kysymys on se, miksi käsitykset yrittäjyydestä muuttuivat koulutuksen aikana 
kielteisemmiksi tai mikä vaikuttaa siihen, että kielteinen asennoituminen yrittäjyyteen saadaan 
muuttumaan myönteiseksi koulutuksen aikana? Koetulla yrittäjyyskoulutuksen määrällä tai sen 
riittävyydellä ei ollut mitään yhteyttä suhtautumisen muutokseen. Tuloksista voidaan kuitenkin tehdä 
päätelmä, jonka mukaan vahvistuva myönteinen käsitys yrittäjyydestä näkyy yrittäjäksi ryhtymisenä.  
 
Myös monet ammattikorkeakoulujen opettajat ovat varsin tietoisia tuloksista, joiden mukaan koulutus lisää 
enemmän kielteistä kuin myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen. Syitä muutoksille he etsivät muun muassa 
siitä, että yrittäjyyskoulutus lisää yksinkertaisesti ”tietämisen tuskaa” eli tietoa yrittäjyyden vaikeammista 
puolista, kuten taloudellisten tai henkisten riskien kantamisesta tai epäonnistumisen pelossa elämisestä. 
(yrittäjyyskoulutus ammattikorkeakouluissa -hankkeen aineisto.) 
 
Valmistuneilta kysyttiin myös, missä määrin kulttuurialan opintoihin sisältyi tietoa yrittäjyydestä ja oliko 
kulttuurialan opintoihin sisältynyt tieto yrittäjyydestä heidän mielestään riittävää. Lähes puolet arvioi, että 
koulutukseen oli sisältynyt yrittäjätietoa vain vähän tai ei lainkaan. Vain joka kuudes oli saanut tietoa 
melko paljon tai paljon. Tulos on varsin yllättävä, kun huomioidaan millainen merkitys yrittäjyydellä on 
kulttuurialalle arvioitu olevan. Arviot vaihtelivat alojen mukaan. Erityistekniikan, perinteisten kovien ja 
pehmeiden materiaalien, teollisen muotoilun ja kuvataiteen edustajat arvioivat koulutukseensa sisältyneen 
tietoja yrittäjyydestä keskimääräistä enemmän. 
 
Hieman yli puolet vastanneista arvioi myös, ettei opintoihin sisältynyt yrittäjyystieto ollut riittävää. Niistä, 
jotka arvioivat opintoihin sisältyneen vain vähän yrittäjyystietoja, 73 prosentin mukaan tieto ei ollut 
riittävää. Niistä taas, joiden mielestä tietoa oli koulutuksessa saanut, kolmannes piti sitä vielä 
riittämättömänä. Reilu viidennes oli sitä mieltä, ettei yrittäjyystiedolla ollut heidän kohdallaan niin 
merkitystä. Nykyisistä yrittäjistä peräti yhdeksän kymmenestä arvioi kulttuurialan opintoihin sisältyneen 
tiedon yrittäjyydestä riittämättömäksi. Palkkatöihin päätyneistä vain puolet oli tätä mieltä.  

 

Perusteluissa tiedon riittämättömyydestä tuotiin esille muun muassa asiaan käytettyjen 
opintoviikkomäärien riittämättömyys, opetuksen puutteellisuus, olemattomuus, liiallinen teoreettisuus tai 
epäolennaisuuksiin keskittyminen. Työelämälähtöisyyden vähäisyyttä pidettiin myös syynä koulutuksen 
riittämättömyyteen. Koulutuksessa olisi kaivattu enemmän käytännön tason käsittelyä eli yrittäjien 
omakohtaisia kokemuksia, yritysvierailuja sekä vierailevia yrittäjäluennoitsijoita. Myöskään kaupallisten ja 
teknisten taitojen tietämystä ei alan koulutuksessa ole vielä tarpeeksi huomioitu. Monet kaipasivat 
lisäkoulutusta juuri näiltä aloilta, koska kaupallis-tekninen osaaminen nähtiin tärkeänä kulttuuriuralla 
menestymisessä.  
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Yrittäjyysopintoihin sisältyneen tiedon määrän riittäväksi arvioinneista puolet perusteli vastaustaan sillä, 
että tietoja saa useammaltakin taholta, kuten erikseen järjestettäviltä yrittäjyyskursseilta. 
Ammattikorkeakoulun koulutusohjelman katsottiin myös antavan sopivan tietopaketin perusteista, jonka 
jälkeen yrittäjyydestä tietoja haluava saattoi niitä itse hankkia. 
 
Lopuksi 
 
Kaiken kaikkiaan yrittäjyysopintojen laatu ja määrä vaihtelevat paljon koulutusohjelmittain ja 
ammattikorkeakouluittain. Kulttuurialan koulutuksessa ei myöskään, visioista huolimatta, ole painotettu 
vielä tarpeeksi yrittäjyysopintoja valmistuneiden arvioiden mukaan ainakaan kaikissa koulutusohjelmissa. 
Ammattikorkeakouluissa toki järjestetään yrittäjyyteen liittyviä opintoja, mutta opiskelijat eivät joko pidä 
kursseja tarpeellisina tai niiden arvoa tulevaisuuden työllistymisen kannalta ei ole osattu arvioida oikein. 
Osa vastanneista toi esille ajatuksen siitä, että jos esimerkiksi ammattikorkeakoulussa olisi käsitelty 
enemmän kulttuurialan heikohkoa työtilannetta, yrittäjyyskursseja olisi valittu opintoihin enemmän. 
Tilannetta voisi auttaa se, että ammattikorkeakouluissa käsiteltäisiin realistisemmin kulttuurialan 
työllistymismahdollisuuksia. 
 

 

Erittäin keskeinen tekijä on se, miten opinnot kohtaavat opiskelijoiden tarpeen. Kuten edellä esitin, 
yrittäjyyskoulutuksessa koettiin puutteita sekä järjestämisessä että tarjotuissa tiedoissa. Lisäksi 
kulttuurialalla on nähtävissä, etteivät kaikki kulttuurialaa opiskelevat tai alalle valmistuneet ole hyväksyneet 
kulttuurialaa kohdannutta kaupallisuuden vaatimusta. Yrittäjyys nähdään esimerkiksi itsensä myymisenä ja 
siis syntinä. Kulttuurialalla toimii myös toinen ääripää, jonka mukaan nimenomaan kaupallisia opintoja 
pitäisi lisätä alan koulutuksessa.   
 
Yrittäjyys kulttuurialalla jakaa siis voimakkaasti kentällä toimivien mielipiteitä. Osa vastanneista koki 
yrittäjyyskoulutuksen määrän riittävänä, toisaalta ne, jotka olisivat tietoja tarvinneet, kokivat 
yrittäjyyskoulutuksen riittämättömänä. Samalla tavalla osa vastanneista toi esille ajatuksen siitä, että 
kulttuurialan koulutuksen tulisi tähdätä vain ammattialan hallintaan. Yrittäjyyteen voitaisiin kouluttaa 
myöhemmin tehtävää varten perustetuissa oppilaitoksissa. Toiset puolestaan kaipasivat yrittäjyyttä 
käsittelevät opinnot sisällytettäväksi esimerkiksi koulutusohjelmakohtaiseen suuntautumisvaihtoehtoon.  
 
Monet tutkimukseen osallistuneet ihmettelivät myös sitä, miksi yrittäjyysopinnot olivat kulttuurialalla niin 
vähäisiä, vaikka yrittäjyys liittyy oleellisesti monien ammattilaisten arkeen. Julkisen rahoituksen merkitys 
tulee myös pitkällä aikavälillä suhteellisesti vähenemään (OPM 1999), joten kulttuuriuraa harkitseva ei voi 
turvautua enää taiteilija-apurahoihin. Kovin ei montaa työllistymiskeinoa jää kulttuuriuralle mielivälle. 
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1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma 
 
Kyseessä on yliopistopedagoginen kehittämishanke Helsingin yliopiston Biotieteellisessä tiedekunnassa. 
Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden ja opettajien konstruoimia kuvauksia oppimisen ja opettamisen 
merkityksestä osana heidän toimintaansa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää edelleen olemassa olevia 
hyviksi koettuja tiedekunnan opetuksellisia ratkaisuja sekä löytää uusia opetuksellisia kehittämisalueita, 
joilla tavoitellaan syvällistä ja mielekästä oppimista yhteistyössä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. 
Tutkimuksellisessa kokonaishankkeessa kysytään  seuraavaa pääongelmaa: Minkälaista didaktista tai 
pedagogista oppimiskäsitystä tutkittava opetus ja oppiminen edustavat? Edellisen alaongelmana kysytään 
seuraavia teemoja:  
 

1 Miten opiskelijat konstruoivat hyvän oppimisen ja hyvän opettamisen? 
2 Miten opiskelijat konstruoivat tulevat opintonsa ja valmistumisensa? 
3 Miten yliopisto-opettajat konstruoivat hyvän oppimisen ja opettamisen? 
4 Miten yliopisto-opettajat kokevat oman ammatillisen kehittymisensä? 
5 Miten opiskelijat ja opettajat konstruoivat opiskelijakeskeisyyden? 
6 Miten opettajat ja opiskelijat konstruoivat opetettavan ydinaineksen ja siitä tehtävän 
analyysin? Tutkimushaastattelujen yksilötason analyysi on fenomenografinen. (Judèn-
Tupakka 2003) 

 
Artikkelissa keskitytään tarkastelemaan tutkimuksellisen laadunkehittämishankkeen alkutilan analyysia. 
Tarkoituksena on kuvata ja tarkastella tiedekunnan kehittämiseen liittyvän toiminnan lähtötilanne 
organisaatiossa, joka luo taustan edellä olevien ongelmien myöhemmälle selvittämiselle (vert. esim.  
Engeström 1998.) 
 
Koko tutkimuksen aineisto kerätään osallistuvan observoinnin keinoin kenttätyönä, johon liittyy mm. 
opettajien ja opiskelijoiden haastatteluja, opetuksen seurantaa, yksilö- ja ryhmäkeskusteluja sekä 
videointia, valokuvausta ja opiskelijoiden oppimisen solmukohtia kuvaavia kirjoitelmia. Tutkimuksessa 
haastateltavat valitaan niin, että he ovat mahdollisimman erilaisia henkilöitä. Analyysissa aineistosta 
pyritään löytämään ilmiötä kuvaavia kategorioita sekä aikaisemman teorian perusteella että 
aineistolähtöisyyden periaatteella. Tutkimuksen tuloksia käytetään laitoksen opetus- ja oppimistoiminnan 
laadun kehittämiseen sekä palautejärjestelmän luomiseen yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. 
Tutkimuksen tulokset julkaistaan analysoituina kuvauksina suojaten tutkimukseen osallistuneiden 
henkilöllisyyttä. Tutkimukseen sisältyy myös toiminnallinen kehittämiskomponentti, jolla tarkoitetaan sitä, 
että tutkimuksen tuloksia pyritään käyttämään kehittämistyön tukena jo tutkimuksen kuluessa. 
Toiminnallisen komponentin raportoiminen on vaikeaa. Siihen voi pyrkiä muutosprosessin kuvaamisella ja 
organisaation alkutilan sekä lopputilan kuvausten välisellä vertailulla ja arvioinnilla. Kehittämistoiminnan 
kannalta on kuitenkin oleellista, että tutkimustulokset, joskus alustavatkin, ovat kehittämistoiminnan 
tukena ja käytettävissä akuutissa tilanteessa. Tutkimuksen kuluessa kerättyä aineistoa analysoidaan 
yksilötason lisäksi myös organisaatiotasolla.  
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Tässä artikkelissa esitettävän alkutilan analyysin taustalla on käytetään kansainvälisen arviointipaneelin 
raportti vuodelta 2002 (Report of the Evaluation Panel … 2002). Analyysissa sovelletaan Mezirowin & al. 
(2000) transformatiivisen oppimisen käsitettä. Tutkimus liittyy Biotieteellisen tiedekunnan opetuksen 
laadun kehittämishankkeeseen. Aineistona tässä artikkelissa on kokonaishankkeen päiväkirjat ja osa 
henkilökunnalle syksyllä 2003 tehdyistä haastatteluista (H1-7), jotka on alustavasti analysoitu. Haastattelut, 
muu aineistonkeruu ja litterointityö jatkuvat edelleen.  
 
2 Biotieteellinen tiedekunta 
 
Helsingin yliopiston biotieteellinen tiedekunta aloitti toimintansa 1.1.2004 (konsistorin päätös 25.9.2002), 
jolloin se erosi matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta ja maatalousmetsätieteellisestä 
tiedekunnasta omaksi tiedekunnakseen. Sen muodostavat aikaisemmat biotieteiden laitos, ekologian ja 
systematiikan ja ympäristöekologian laitos matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta sekä 
limnologian ja ympäristönsuojelun laitos maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Biotieteellisessä 
tiedekunnassa myös laitosjako muuttuu. Uusi tiedekunta käsittää kaksi laitosta, jotka ovat bio- ja 
ympäristötieteiden laitos (konsistorin päätös 7.5.2003) sekä ympäristöekologian laitos Lahdessa. 
Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta siirtyivät uuteen tiedekuntaan myös Kilpisjärven 
biologinen asema, Lammin biologinen asema ja Tvärminnen eläintieteellinen asema (konsistorin päätös 
5.6.2003). (Biotieteellisen tiedekunnan strategia luonnos 27.1.2004.) Biotieteellinen tiedekunta ja sen 
yhteistyökumppanit edustavat laajasti alansa asiantuntemusta. Seuraavassa kuviossa (ks. kuvio 1) kuvataan 
uuden biotieteellisen tiedekunnan yhteistyöverkostoa (Biotieteellisen tiedekunnan bio- ja 
ympäristötieteiden laitoksen suunnitteluryhmän väliraportti 8.8.2003; Biotieteellisen tiedekunnan 
opiskelijainfo 26.1.2004.) 
 
 

 
 
Kuvio 1 Biotieteellinen tiedekunta ja sen yhteistyöverkosto 
  
Biotieteellinen tiedekunta toimii viidellä eri paikkakunnalla. Tutkimusasemia on Kilpisjärvellä, Lammilla ja 
Tvärminnessä. Ympäristöekologian laitos toimii Lahdessa ja bio- ja ympäristötieteiden laitos Helsingin 
Viikissä. Kokonaisuutena  biotieteellinen tiedekunta vastaa Helsingin yliopistossa biotieteellisen alan ja 
ympäristötieteellisen alan tutkimuksesta ja opetuksesta kouluttaen asiantuntijoita yliopistojen, 
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tutkimuslaitosten, valtionhallinnon, koulujen ja muiden oppilaitosten sekä yritysmaailman tarpeisiin. 
Tiedekunnan tavoitteena on tutkimukseen perustuva, kansainvälisesti korkeatasoinen opetus. 
(Biotieteellisen tiedekunnan strategialuonnos 27.1.2004.)  
Tutkimuksen aineiston keruuvaiheessa Biotieteellisen tiedekunnan toimintaa luonnehti muutos, joka oli 
organisatorista, maantieteellistä, sisällöllistä ja rakenteellista. Maantieteellisesti suurin osa tiedekunnan 
entisistä osastoista on muuttanut keskustakampuksen eri osoitteista Viikin kampukselle lyhyen ajan 
kuluessa. Samalla kun uusi tiedekunta syntyi, sen opetuksensuunnittelu kohtaa tutkinnon rakenteeseen, 
sisältöön ja järjestelyihin liittyviä muutoksia siirryttäessä Suomessa Bolognan sopimuksen edellyttämään 
uuteen kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään. (The Bologna Declaration of 19th June 1999; OPM 39:2002.) 
Myös bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarjoama pääainejako muuttui. Uudet pääaineet ovat biokemia, 
ympäristötiede, akvaattiset tieteet, ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia, kasvibiologia, 
perinnöllisyystiede ja yleinen mikrobiologia (Biotieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 
suunnitteluryhmänväliraportti 8.8.2003.) Uudet pääaineet korvaavat aikaisemmat osastojaot. Seuraavassa 
kuviossa esitetään uusi pääainejako bio- ja ympäristötieteiden laitoksella  (ks. kuvio 2). (Biotieteellisen 
tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitoksen suunnitteluryhmän väliraportti 8.8.2003; Biotieteellisen 
tiedekunnan opiskelijainfo 26.1.2004.) 
 
 

 
 
Kuvio 2 Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen pääainejako 
 
Biotieteellinen tiedekunta eri toimintayksikköineen kohtaa ulkoiset ja sisäiset muutokset tilanteessa, jossa 
opetuksen ja tutkimuksen taso on todettu hyväksi tai erittäin hyväksi. Uuden tiedekunnan opetusta ja 
tutkimusta on arvioitu kansainvälisen arviointipaneelin toimesta vuonna 2002. Edelliset Helsingin yliopiston 
ekologian ja systematiikan laitos sekä biotieteiden laitos, jotka nyt muine yksikköineen muodostavat uuden 
biotieteellisen tiedekunnan, osallistuivat kansainväliseen arviointiin yhdessä geologian ja maantieteen sekä 
ekologian ja ympäristötieteiden laitosten kanssa vuonna 2002. Laitosten vahvuuksiksi todetaan mm. 
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ekologian ja systematiikan laitoksen  opetuksen vahva kansainvälinen profiili ja  korkeat valmistumisluvut. 
Biotieteiden laitoksen osalta tuodaan esiin opettajien asiantuntemus ja perusopiskelijoiden sekä jatko-
opiskelijoiden korkeat valmistumisluvut. Ekologian ja ympäristötieteiden laitoksen osalta puolestaan 
yhteydet työelämään. Opetuksen laadunkehittämisasioissa on silti parannettavaa. Hyvästä tilanteesta 
huolimatta myös arviointipaneeli on erityisesti huolissaan opetuksen tason säilymisestä tulevaisuudessa. 
(Report of the Evaluation Panel … 2002, 3.)  Opetuksen ja siihen liittyvien asioiden edelleen kehittäminen 
biotieteellisessä tiedekunnassa on tärkeää. Vaikka arviointipaneelin työ asettaa tärkeän lähtökohdan 
opetuksen kehittämiseksi tarvitaan edelleen myös tutkimustietoa kehittämistyön perustaksi alkutilan 
analyysin muodossa.  
 
3 Helsingin yliopiston opetuksen kehittämisen ydinkohdat 
 
Koko yliopiston tasolla kansainvälisen arviointipaneelin työstä Helsingin yliopistossa keskeisiksi 
kehittämisalueiksi nousi neljä ydinkohtaa. Ne ovat opetustoiminnan johtaminen ja laadunvarmistus, 
opetussuunnitelmatyö eli opetuksen tietoisempi suunnittelu, henkilöstön osaaminen ja jaksaminen sekä 
opiskelijakeskeisyys. (Tuomi & Pakkanen 2003, 20-28.) Opetustyön johtamisella tarkoitetaan sellaista 
toimintaa, joka opetuksen sisältöalueiden lisäksi ohjaa tiedekunnan opetuksellisen strategian toteutumista. 
Opetuksen laadun varmistus sisältää opetuksellisten sisältöjen korkeatasoisuuden lisäksi sen pedagogisen 
laadun ylläpitämisen ja parantamisen. Opetussuunnitelmatyö ohjaa opetuksen sisältöjen rakennetta ja 
relevanttia integroitumista eri sisältöjen kesken, mutta pohtii myös opetuksen pedagogisen suunnittelun 
avainalueita. Näihin kysymyksiin liittyy kiinteästi sekä opiskelijoiden ja opettajien jaksaminen. 
Korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen ja oppimisen edellytyksenä on henkilökunnan ja opiskelijoiden 
henkinen ja fyysinen jaksaminen. Siksi sekä opiskelijoiden että opettajien tilanteen ja näkemyksen 
tunteminen on tärkeää. Opiskelijakeskeisyydellä tarkoitetaan sellaista opetusfilosofista lähtökohtaa, jolla 
tavoitellaan ymmärrykseen perustuvaa syvällistä oppimista ja laadukasta osaamista. Yliopisto tukee 
opiskelijoidensa oppimista ja kasvua asiantuntijoiksi. Yliopistossa opiskelijoiden oppimistulokset ovat 
opetuksen onnistumisen mittana.  Opiskelijakeskeisyydellä pyritään siihen, että opiskelijat voivat saada 
yliopistossa ymmärrettävää, luotettavaa ja perusteltua tietoa osana tiedeyhteisöä. Opiskelijan tulee olla 
myös tietoinen häntä koskevista odotuksista ja siitä, millä kriteereillä hänen oppimistaan arvioidaan. 
Opettajien ja ohjaajien antaman henkilökohtaisella palautteella tuetaan opiskelijoiden syvällistä oppimista. 
Näillä perusteilla saavutettua tietoa arvioidaan yhteisesti tiedossa olevien arviointikriteerien avulla. 
(Helsingin yliopiston Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2004-2006. 2003.)  
 
3.1 Opetustoiminnan johtaminen ja laadunvarmistus 
 
Yliopiston toiminnan kehittämisessä panostetaan entistä enemmän opetustoiminnan johtamiseen ja laadun 
varmistukseen. Perinteisesti yliopistossa on eri laitosten johtajiksi valikoitunut henkilöt omien 
persoonallisten ominaisuuksiensa mukaan tai määrättynä ko. tehtävään. Hallintovastuu myös usein 
ehkäisee tutkimustyön etenemistä ja siksi saatetaan kokea epämieluisana tehtävänä. Kehittyminen 
johtajana tapahtuu usein käytännön kokemuksen perusteella sekä henkilön itsensä kiinnostuksesta. 
Yliopisto-organisaation johtaminen on hyvin vastuullinen ja monipuolinen tehtävä. Se sisältää mm. 
henkilöstöjohtamista, talousjohtamista ja hallinnollista johtamista, mutta niiden lisäksi myös 
tutkimustoiminnan ja opetustoiminnan johtamista. Tärkeässä asemassa on myös yhteydenpito 
yhteiskunnan muihin toimijoihin sekä tieteellinen yhteistyö ja että oman substanssialueen 
asiantuntemuksen ylläpitäminen. Biotieteellistä tiedekuntaa edeltäneissä organisaation osissa henkilöstön 
kehittämis- ja kouluttamistoiminta ovat olleet keskeisiä elementtejä johdon työkaluina. Sama linja jatkuu 
myös uudessa tiedekunnassa, jonka leikkimielisenä tavoitteena on olla universumin paras biotieteellinen 
tiedekunta (Dekaanin puhe biotieteellisen tiedekunnan avajaisissa 9.1.2004). 
 
Biotieteellisessä tiedekunnassa opetustoiminnan johtamisen ja laadun varmistuksen taustalla on 
rakenteellisia seikkoja, jotka vaikuttavat opetuksen kehittämiseen mahdollisuuksiin. Kansainvälinen 
arviointipaneeli on kiinnittänyt erityisesti huomiota Suomessa tavalliseen yliopistossa vallitsevaan 
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tutkimuksen akateemiseen rahoitusjärjestelmään ja sen mukanaan tuomiin ongelmiin opetuksen 
organisoinnissa ja johtamisessa. Johtuen rahoitusjärjestelmästä varttuneet tutkijat saattavat olla poissa 
aktiivisesta opetustyöstä pitkiä aikoja tutkimuskausiensa aikana. Tämä johtaa siihen, että vakituisessa  
virassa tai määräaikaisessa virkasuhteissa olevat professorit ja lehtorit hoitavat tutkimusvapaalla olevien 
tutkijoiden opetukset. Vaikka virkarakenteen mukaisesti yliopistonlehtoreiden työn kuvaan kuuluu 
opetuksen lisäksi myös tutkimus, siihen ei aina käytännössä riitä aikaa. Vallitsevassa tilanteessa 
yliopistonlehtorit vastaavat suhteettoman suuresta osasta opetusta oman tutkimustyönsä kustannuksella. 
(Report of the Evaluation Panel … 2002, 4; H1-7.)   
 
Käytännössä tutkimustyötä usein arvostetaan myös enemmän kuin opetustyötä. Niiden opettajien, jotka 
joutuvat opetuskierteeseen, on vaikea siirtyä takaisin tutkimuksen pariin. Opettajilla ei riitä aikaa 
tutkimukseen opetustyön rinnalla. Koska opettaessa tutkimusmahdollisuudet vähenevät niin myös 
tutkimusrauhan takaavan tutkimusrahoituksen saanti jatkossa vaikeutuu. Tämä saattaa estää uralla 
etenemistä. Samalla tutkimukseen orientoituneita henkilöitä palkitaan viranhakumenettelyissä. Silloin voi 
olla, että vakituisiin virkoihin ei päädy sellaisia henkilöitä, joilla on erityinen kyky opettaa. (Ks. Report of the 
Evaluation Panel … 2002, 10.) Käytännössä virantäytöissä vahvimmalla sijalla ovat usein ne tutkijat jotka 
ovat voineet keskittyä julkaisujen tuottamiseen. Silloin hyvilläkin opetusansioilla jää sivuun virkakilpailusta. 
(H1-7.) Ihanteellisinta olisikin, jos opetuksen ja tutkimuksen suhdetta voisi tasapainottaa niin, että koko 
tiedekunnassa voitaisiin yhdistää tutkivan opettamisen periaatetta, jossa kaikki opettajat tutkisivat ja kaikki 
tutkijat myös opettaisivat. Tämä ajatus on sisällytetty myös tiedekunnan uuteen strategiaan (Biotieteellisen 
tiedekunnan strategialuonnos 27.1.2004) ja aiheesta on järjestetty syksyllä 2003 myös seminaari, jossa 
pohdittiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisen mahdollisuuksia. 
 
Muun kehittämistoiminnan ohessa on samalla tärkeää kehittää tiedekunnassa yliopistopedagogiikan 
kohdennettua tarjontaa huomioiden tiedekunnan omat kehittämistavoitteet, tarpeet ja aikataululliset 
kysymykset sekä henkilökunnan tiedollinen ja taidollinen lähtötilanne. Alustavien tutkimustulosten mukaan 
tiedekunnassa useat opettajat ovat hankkineet korkeakoulupedagogista, yliopistopedagogista tai muuta 
pedagogista koulutusta vuosien varrella. Jopa niin, että aikaisemmin niukasta tarjonnasta on tehty oma 
koulutuspaketti käymällä useampaan kertaan tarjolla olleet kurssit eri kouluttajien johdolla. Tiedekunnassa 
on ollut paljon yksittäisten opettajien opetuksellisia kehittämishankkeita ja ratkaisuja, joista muu 
henkilökunta ei välttämättä tiedä mitään. Osa hankkeista on jäänyt piloteiksi, koska niiden jatkamiseen 
liittyvää toimintaa ei ole ollut mahdollista rahoittaa tai muuten resurssoida. Helsingin yliopistossa on tällä 
hetkellä laaja yliopistopedagoginen kurssitarjonta. Yliopistopedagogiikan perusteiden 5 opintoviikon 
kokonaisuus on mahdollista suorittaa useassa paikassa. Perusopetuksen jälkeen opintoja voi jatkaa  35 
opintoviikon suoritukseksi, jota järjestää YTY (Yliopistopedagoginen tutkimus- ja kehittämisyksikkö), 
Käyttäytymistieteiden tiedekunnassa (ks. tarkemmin http://kasvatus.edu.helsinki.fi/yty/). 
Lähitulevaisuuden tavoitteena on tarjota tiedekunnassa sellaista yliopistopedagogista koulutusta, joka tuo 
esiin jo olemassa olevaa osaamista, mutta samalla tukee myös kehittämistyötä, joka liittyy uuden 
kaksiportaisen tutkinnonuudistuksen keskeisiin muutosvaatimuksiin tiedekunnassa. Samalla on tarve laatia 
myös arviointipaneelin (ks. Report of the Evaluation Panel…2002, 10) ehdottamat kriteerit opetuksellisten 
ansioiden huomioimiseen uutta opettavaa henkilökuntaa, kuten professoreita ja lehtoreita valitessa. 
Keskeistä on myös jatko-opiskelijoiden yliopistopedagoginen koulutus, koska heidän keskuudestaan 
rekrytoituvat tulevaisuuden professorit ja lehtorit. Jatko-opiskelijat voivat jo nyt liittää yliopistopedagogiset 
opinnot (5 ov) osaksi tutkintoaan. Keskeisintä kaikille edellä mainituille kehittämistarpeille on, että ne 
vaativat organisaatiolta johdettua oppimista ja koko organisaation oppimista. Tiedekunta omana 
organisaationaan on jatkuvassa muutoksen aallokossa. Kehittymisen edellytyksenä on koko organisaation 
oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen. (esim. Rauste - von Wright, von Wright & Soini 2003; 
Biotieteellisen tiedekunnan strategialuonnos 27.1.04.) 
 
3.2 Opetussuunnitelmatyö 
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Opetussuunnitelma tarkoittaa yksinkertaisesti opetuksen etukäteissuunnittelua. Se on koulutusta, 
opetusta, opiskelua ja oppimista ohjaava sekä määrittävä toimintasuunnitelma. Opetussuunnitelma voi 
myös tarkoittaa opiskelijan oppimiskokemuksia tarjoavien tilanteiden etukäteissuunnittelua. (Karjalainen, 
Lapinlampi, Jaakkola & Alha 2003, 26). Opetussuunnitelmatyöllä tarkoitetaan opetuksen sisällön 
suunnittelua, opetuksen lukujärjestyksien ja opinto-oppaiden laadintaa, sekä muiden käytännön toimien 
suunnittelua, mutta myös opetuksen rakenteellista ja pedagogista suunnittelua, joka voi olla rakennettu 
esimerkiksi opetusmoduuleista. (Esim. Betts, Mick & Smith Robin 1998.) Opetuksen suunnittelu on 
opetuksen kehittämisen työväline, jossa on sisään kirjoitettuna esioletukset oppimisen laadusta, jotka 
näyttäytyvät erilaisina oppimiskäsityksinä. Oppimisen arviointi suuntaa sitä millaiseksi oppiminen 
muodostuu. (Rauste - von Wright,  von Wright & Soini 2003.) Opetussuunnitelman ulottuvuuksiin kuuluvat 
kirjoitettu opetussuunnitelma, opetettu opetussuunnitelma ja opittu opetussuunnitelma. Siksi opiskelijan 
oppimisen tarkastelu kertoo siitä mitä koulutus on saanut aikaan. (Karjalainen, Lapinlampi, Jaakkola & 
Alha 2003, 29.) Yliopistossa opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelman toimivuuden arvioinnin pitää 
olla jatkuvaa. Käytännössä se tarkoittaa toteutuneen opetussuunnitelman vertaamista kirjoitettuun 
opetussuunnitelmaan ja tapahtuvaan oppimiseen. Opetussuunnitelman toteutumisen tarkkailu on 
suunnitelmallista toimintaa, jota johtaa opetuksen johtamis- ja arviointijärjestelmä. (Karjalainen & Alha 
2003.) 
 
Opetussuunnitelma on koko tiedekunnan yhteinen asia. Opetussuunnitelman rakenteellisen kehittämisen 
avulla samalla suunnitellaan ja ohjataan mm. opiskelijoiden oppimisprosessia, tutkinnon 
kokonaiskuormittavuutta sekä opettajien kokonaistyöaikaa. Siksi opetussuunnitelmaprosessi on yhteydessä 
kaikkeen tiedekunnan muuhun toimintaan.  Kaksiportaisen tutkinnonuudistuksen yhteydessä 
tutkintovaatimukset muuttuvat ja samalla muuttuvat kaikki opetussuunnitelmat. Uutena asiana 
opetussuunnitelma työhön tulee mukaan HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma ja sen 
huomioiminen tiedekunnan opetussuunnitelmassa eli OPSissa. Yliopisto-opetuksessa on perinteisesti 
toteutettu akateemiselle vapaudelle perustuvaa opetussuunnitelmaa. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus 
valita itse oman lukujärjestyksensä sisältö ja etenemisjärjestys. Opetusministeriön luonnoksessa 
tutkintoaikojen lyhentämiseksi kiinnitetään huomiota seikkoihin, joiden nähdään OPMn näkökulmasta 
nopeuttavan tutkintojen suorittamista. Näistä keskeisimpiä ovat opintojen jäsentäminen 
opetussuunnitelmaan lukujärjestyksenomaisesti ja HOPSin käyttöön siirtyminen sekä opintojen ulkoinen 
ohjaaminen opintososiaalisia etuja säätelemällä. (OPM 27:2003; OPM 28:2003.) HOPS eli henkilökohtainen 
opintosuunnitelma on opiskelijan laatima opintosuunnitelma.  Siinä opiskelija asettaa tavoitteita omille 
opinnoilleen ja arvioi valmistumisensa. (Moitus, Huttu, Isohanni, Lerkkanen,  Mielityinen, Talvi, Uusi-Rauva 
& Vuorinen 2001.) HOPS on opiskelijan itse laatima suunnitelma, joka tehdään ohajuksessa. Myös HOPSin 
laatimisen edellytyksenä on selkeä ja toimiva OPS. HOPSin alkuperäisenä tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
ollut opiskelijan opintojen lukujärjestyksen luominen ja koulumaisuus, vaan opiskelijan ohjatun 
itseohjautuvuusprosessin tukeminen siten, että opiskelijan syvällinen oppiminen toteutuisi ymmärryksen ja 
kasvaessa reflektion eli käytännössä testaamisen ja kokeilun vaikutuksesta (vert. esim. Mezirow 2000). 
Kansainvälinen arviointipaneeli kiinnitti huomiota siihen, että tiedekuntaa edeltävien laitoksien oppimis- ja 
opetusilmapiiriin vaikuttaa se, että laitosten opetussuunnitelmat ovat strukturoimattomia. 
Perusopiskelijoille suunniteltu ensimmäinen opiskeluvuosi on ollut lukujärjestyksenomainen. Samankaltaista 
järjestelmää toivottiin laajasti myös toiselle opiskeluvuodelle. Kaikkia arvioituja laitoksia suositeltiin 
siirtymään strukturoidumpaan lukujärjestykseen. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 5.) 
Perusopiskelijat ovat kolmevuotisessa lukiossa jo laatineet itselleen lukujärjestyksen. Raportin perusteella 
vaikuttaa siltä, että opiskelijat mieluummin kuitenkin haluaisivat yliopisto-opiskelujen alussa valmiin 
lukujärjestyksen kuin akateemisesti vapaan luentovalikoiman. Se, miksi näin on, ei vielä toistaiseksi näy 
aineistossa. Samalla kysymyksiä herättää se, miten oman lukujärjestyksen laatiminen yliopistossa eroaa 
opiskelijoiden aikaisemmasta lukujärjestysprosessista ja toisaalta myös se miksi sitten käytännössä näin 
toteutettu lukujärjestys on saanut osakseen kovaa arvostelua opiskelijoiden taholta esimerkiksi Biotieteiden 
perusteet luentosarjan osalta. (Symbiontti 2:2003.) (Opiskelija-aineistoa ei ole vielä analysoitu.) 
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Kansainvälinen arviointipaneeli ehdottaa, että erityisesti kahden ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
laaditaan laaja-alainen ydinopetussuunnitelma, samalla kun lisätään mahdollisuuksia syväoppimiseen 
myöhemmillä kursseilla. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 9.) Arviointipaneeli on halunnut suunnata 
opetuksen rajallisia resursseja myöhempiin opintoihin ja taata näin opiskelijoiden syväoppimista tukevat 
opiskelumahdollisuudet opintojen loppuvaiheeseen. Paneeli ei kuitenkaan nähdäkseni tarkoita sitä, etteikö 
ensimmäisenä kahtena vuotena syväoppiminen olisi tarpeellista. Tilanne, jossa kahdelle ensimmäiselle 
opiskeluvuodelle suunnataan paljon luento-opetusta on hyvin haastava sekä opettajille että opiskelijoille. 
Esimerkiksi Biotieteiden perusteet -luentosarjalle osallistuvia ensimmäisen vuoden opiskelijoita on ollut 
vuosittain noin 350 henkeä. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan ole paikalla luennoilla, mutta toisaalta 
käytettyyn opetustilaankin mahtuu ainoastaan 250 opiskelijaa. Luentosarja muodostuu usean oman alansa 
huippuosaajan pitämistä luennoista, jotka eivät yhteissuunnitelmallisesti kuitenkaan integroitu toisiinsa. 
Biotieteiden perusteiden luentosarja on yksi esimerkki opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
laadunkehittämisen kokonaishankkeessa. Luentosarjan tutkimukseen ja kerätyn aineiston analysointiin on 
keskittynyt erityisesti kasvat.tiet.yo. Saija Laaksonen, joka tutkii osana hanketta pro gradu-tutkielmassaan 
opiskelijoiden kokemuksia ko. luentosarjalla. Hän on haastatellut opiskelijoita keräten tietoa heidän 
kokemuksistaan ja näkemyksistään ensimmäisenä opiskeluvuonna sekä videoinut opetusta. Lisäksi 
luentosarjalta on kerätty kyselyaineistoa. Näiden aineistojen rinnakkaiskäyttö mahdollistaa monipuolisen 
analyysin tutkimuksessa.  
 
Myös jatko-opiskelijoille suositellaan strukturoitua opetussuunnitelmaa, joka sisältäisi tieteenalan jatko-
opintojen ydinalueet. Jatko-opiskelijat ovat lisäksi ilmaisseet olevansa jossain määrin epätietoisia omista 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Siksi on ehdotettu, että heille laadittaisiin jatko-opiskelijoiden ja 
laitoksen välinen sopimus molempien osapuolien asemasta ja tehtävistä. Kuten tavallista Suomessa, jatko-
opiskelijoiden rahoitus tulee monesta lähteestä. Arviointipaneeli kiinnittää huomiota siihen, että 
tohtoriopintojaan suorittavat tarvitsisivat standardisoidun apurahajärjestelmän. Nykyinen Graduate School 
– järjestelmä on käytännössä muodostunut rahoitusmuodoksi, vaikka sillä on ollut alkujaan myös monia 
opetuksellisia tavoitteita. Graduate School – järjestelmä on myös muodostanut melko itsenäisiä yksikköjä, 
joilla ei ole riittävää tiedonvaihtoa laitoksien kanssa.   (Report of the Evaluation Panel … 2002, 5-6.)  
 
Käytännössä arviointipaneeli ehdottaa uudistuksia opetuskäytäntöihin painottaen opintojen alkuvaiheen 
sitomista lisääntyvään määrään luentoja. Samalla aikaisemmat laitokset, joista nykyinen tiedekunta on 
perustettu, ovat joutuneet säästösyistä karsimaan erilaisia opetusmuotoja, joita perinteisesti alalle sopien 
on kehitetty aikaisempina toimintamuotoina. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset biologian kenttätyökurssit 
sekä laboratorioharjoitukset, joissa opiskelijat oppivat käytännön tutkimuksen tekoa, soveltamaan tietoa ja 
harjoittelemaan kädentaitoja. (H1-7.) Eli käytännössä reflektoimaan oppimaansa kuten Mezirow  (mm. 
2002) tuo esiin hyvän reflektoivan oppimisen edellyttävän. 
 
Kuitenkin myös arviointipaneeli tuo esiin, että laitoksilla tulisikin tukea opiskelijoiden mahdollisuutta oppia 
aktiivisessa kenttätyössä. Samoin tarvittaisiin tukea opetuskokeiluille ja innovaatioille pitempiaikaisella 
rahoituksella. Opettajilla pitäisi myös olla mahdollisuutta tutustua erilaisiin opetusmenetelmiin, 
oppimisstrategioihin sekä erilaisiin tenttivaihtoehtoihin sekä pohtia miten toiminnassa tapahtuvaa 
oppimista voitaisiin integroida laajemmin eri kurssien yhteyteen. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 
8.)  
 
Kansainvälinen arviointineuvosto huomioi, että Biotieteiden tiedekuntaa edeltävässä organisaatiossa 
opintojen suorituskäytäntö on perustunut pääasiassa tentteihin, joita opiskelijoilla on enemmän kuin 
Euroopan yliopistoissa on tavallista. Opiskelijat on harjoitettu vastaamaan tiettyyn kysymyspatteristoon. 
Opiskelijat ovat valittaneet käytännöstä, mutta he eivät tunne muita ratkaisuja tai ole tietoisia muista 
opetuksellisista mahdollisuuksista. Arviointipaneeli ehdottaa, että käyttöön otettaisiin vaihtoehtoisa 
tenttikäytäntöjä. Tiedonmäärän nopeasta muutoksesta johtuen on tärkeämpää testata opiskelijoiden asian 
ymmärrystä kuin ulkolukua. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 8.) Kasvatustieteissä on yleisesti 
tunnettua, että opintojen arviointikäytännöt suuntaavat kuulusteluihin ja tentteihin lukua sekä muuta 
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valmistautumista suorituksiin. Luentojen lisääminen opetussuunnitelmaan taloudellisista tai muista syistä 
asettaa uusia haasteita luentojen suorituskäytännöille. Ongelmallista on tenttien järjestäminen niin, että 
oppimisen syväsuuntautuminen toteutuu samalla, kun vaadittu lukujärjestyksenomaisuus saadaan vietyä 
ensimmäisten opintovuosien ohjelmaan.  
 
3.3  Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen 
 
Yliopisto-opettajan työhön kuuluu opetusta, tutkimusta, hallintoa, ohjausta ja erilaista kirjallista ja suullista 
raportointia. Työ vaatii korkeaa asiantuntijuutta, joka ei ole kerran saavutettava oppiarvo, vaan jatkuvan 
tutkimustyön ja itsensä kehittämisen tulosta. Yliopisto-opettajan työssä on kuitenkin viimevuosina 
korostunut opetus tutkimuksen kustannuksella. Tämä on omiaan luomaan tilanteen, jossa henkilökunnan 
jaksaminen joutuu koetukselle. Samoin huoli tulevaisuuden osaamisesta ja asiantuntijuuden säilymisestä 
tuottaa riittämättömyyden tunteita. 
 
Tutkimusvapaakäytännöstä johtuen tutkimuskaudella olevien henkilökunnan jäsenten opetuksen 
järjestäminen ja yliopistovirkojen määräaikaisuudet rasittavat henkilöitä, jotka huolehtivat opetuksesta. 
Tilanteen helpottamiseksi perusopetukseen tulisi myöntää riittävät taloudelliset resurssit ja huolehtia siitä, 
että lehtorien opetusmäärät pysyvät kohtuullisina. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 4-5.) 
 
Tiedekuntaa edeltäneillä laitoksilla opetuksen laatu on todettu korkeaksi tai hyvin korkeaksi. Opettajien 
opetuskuorma on kuitenkin ollut pitkään hyvin raskas. Jos tilaisuutta tutkimustyöhön ei ole mahdollista 
järjestää niille henkilöille, jotka opettavat paljon, on mahdollista, että pyrkimys tutkimukseen perustuvan 
opetuksen järjestämiseen vaarantuu. Kansainvälinen arviointipaneeli suosittaakin, että opetusjakson 
jälkeen jokaiselle opettajille taattaisiin mahdollisuus täyspäiväiseen tutkimuksen tekoon. Näin on 
mahdollista säilyttää tiedekunnassa korkeatasoinen opetus myös tulevaisuudessa. Opettajien jaksamiseen 
vaikuttaa myös se, että rahanpuutteessa ollaan oltu pakotettuja pitämään virkoja avoimena. Näin 
työtaakka on kasvanut entuudestaan niillä opettajilla, jotka nyt jo pyörittävät toteutuvan opetuksen. 
Kaikesta huolimatta opiskelijat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä opettajiinsa, vaikka tuntiopettajien ja 
dosenttiopetuksen pedagogista laatua on pidetty vaihtelevana. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 6-
7.)  
 
Ongelmat, joihin arviointipaneeli kiinnitti huomiotaan, näkyvät myös haastatteluissa. Haastatelluista (H1-7) 
kolme huomasi itsessään ja/tai työyhteisössään oireita henkisestä ja fyysisestä loppuun palamisesta. Osa 
haastateltavista tiesi yliopistosta työtoverin tai työtovereita, jotka olivat joutuneet jäämään sairaslomalle 
tehtävistään uupumuksen tai uupumuksen sekä jonkun muun syyn vuoksi. Ainostaan yksi haastatelluista ei 
tunnistanut lainkaan itsessään tai työyhteisössään uupumisen merkkejä. Uupuneita eivät olleet ainoastaan 
paljon opettavat lehtorit vaan myös professorit ja avustava henkilökunta. Vaikuttaa siltä, että 
opetuskuorman lisäksi väsymystä ja uupumusta aiheuttaa monet seikat yhdessä. Organisaatio on ollut 
jatkuvassa muutoksen tilassa. Yliopiston ulkopuolelta tulevat kohtuuttomaksi koetut vaatimukset ja 
ymmärtämätön suhtautuminen turhauttavat henkilökuntaa. Samalla, kun resurssipula ja opetuslastin 
epätasaisen jakautuminen ovat selkeästi ongelmia.  Myös yliopiston hallinnon koetaan tuntevan huonosti 
tutkimukseen perustuvan opetuksen ideaa ja toisaalta henkilökunnan työn arkitodellisuutta. (H1-7.) 
 
3.4 Miten opiskelijakeskeisyys toteutuu? 
 
Yksi Helsingin yliopiston opetuksen kehittämisen ydinkysymyksiä on opiskelijakeskeisen lähestymistavan 
luominen tiedekuntien opetukseen. Opiskelijakeskeisyys on käsite, jonka avaamista myös kansainvälinen 
arviointipaneeli on pyytänyt raportissaan.  Käsitettä on käytetty ”taken as granted” -periaatteella ilman, 
että sitä olisi erityisesti määritelty tai analysoitu. Opiskelijakeskeisyyden määritelmä onkin vasta 
muotoutumassa. Siihen liittyy keskustelussa erilaisia komponentteja, joiden pohjalta voi pohtia mitä 
opiskelijakeskeisyys tarkoittaa tai mitä sen tulisi tarkoittaa. Keskeisenä ajatuksena on kuitenkin 
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ymmärrykseen perustuvan, syvällisen oppimisen tukeminen ja asiantuntijuuteen kasvaminen (Helsingin 
yliopiston Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2004-2006). 
 
Biotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijakeskeisyyden perusajatukseen kuuluu pyrkimys opiskelijoiden 
huomioimiseen ja heidän näkemyksiensä kuunteleminen. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisten 
hallintoelinten lisäksi toimikuntiin ja kehittämistyöryhmiin. Opiskelijoilta pyydetään myöskin palautetta 
hyvinkin erilaisiin asioihin. (Päiväkirja, tammikuu 2004.) Arviointipaneeli kiinnittää huomiota raportissaan 
opiskelijoiden avoimeen ja kriittiseen suhtautumiseen yliopistoon ja sen laitoksiin, joka kertoo paneelin 
näkökulmasta Helsingin yliopiston korkeasta laadusta (Report of the Evaluation Panel … 2002, 5). 
 
Haastattelujen perusteella opiskelijakeskeisyys käsitteenä on biotieteellisessä tiedekunnassa vieras. Silti 
haastateltavat (H1-7) puhuvat opetuksellisista ratkaisuistaan, jotka selkeästi liittyvät opiskelijakeskeisyyden 
ideaan ja sen toteutumiseen. Opettajat ovat toteuttanut eräänlaista opiskelijakeskeistä lähestymistapaa 
opettamiseensa, mutta he eivät välttämättä osaa käyttää käsitettä puhuessaan toiminnastaan. Voi myös 
olla, että he eivät ole tietoisesti pyrkineet opiskelijakeskeisyyteen, vaan heidän tiedostamaton 
opetusfilosofiansa on johtanut heidät toteutuneisiin ratkaisuihin. Erityisenä piirteenä biotieteellisessä 
tiedekunnassa opiskelijakeskeisyys näkyy opetussuunnitelmassa sellaisina kursseina, jotka perustuvat 
tieteenalan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen pyrkivän yleiskuvan luomiseen kokemuksellisen oppimisen 
keinoin.  Tällaisia opetuksellisia ajatuksia on sovellettu sekä biologien ja ekologien kenttätyössä että 
monissa allaan kuuluvissa laboratorioharjoituksissa. Näiden kokonaisuuksien tarkoituksena on usein antaa 
opiskelijalle kokonaiskuva tieteellisen prosessin tuottamisesta simuloiden todellisuuteen pienimuotoinen 
tutkimuskokemus. Toisaalta tieteenalan luonteeseen kuuluu laboratorio-osaamista, joka sisältää 
kädentaitoja, jotka ovat ainoastaan harjoittelun ja toiston avulla saavutettavaa osaamista. Toiminta kertoo 
biotieteellisen tiedekunnan hengestä. Vaikka asioita ei olisi suunnitelmallisesti tuotettu, pyrkimys, on 
kuitenkin ollut pyrkimys jatkuvasti kehittää toimintaa ja uudistaa oppimista ohjaten opiskelijoiden 
oppimista ja osaamista sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. 
 
Kansainvälinen arviointipaneeli on kiinnittänyt huomiota siihen, että tiedekunnassa on monia esimerkkejä 
kehittyneistä opetuskäytännöistä. Käytössä on ollut tutkimusperusteista oppimista, opiskelijakeskeistä 
oppimista, aktiivisen oppimisen monia muotoja ja muita innovatiivisia oppimisen keinoja. Paneeli kuitenkin 
toteaa, että keinoista pitäisi myös keskustella organisaatiossa, jotta muutkin voisivat omaksua uusia tapoja 
toimia. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 10.) Tästä syystä on erityisen tärkeää järjestää 
tiedekunnassa tutkinnonuudistukseen sekä opetuksen laadun kehittämiseen keskittynyt  kehittämispäivä, 
jonka aikana opettajilla on mahdollista esittää toisilleen mm. erilaisia opiskelijakeskeisiä opetuskokeilujaan 
ja opetuksen toteuttamistapojaan. Lisäksi on tarpeen pohtia laadunkehittämisen periaatteita. 
(Tiedekunnan opetuksen kehittämispäivä järjestetään 13.4.04) 
 
Laitoksilla harjoitettu tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti tarkastellen korkeatasoista. 
Tutkimustyö tukee opiskelijoiden oppimista, jos tutkimuksen ja opetuksen välinen yhteys on 
suunnitelmallisesti hyödynnetty eikä tapahdu sattumalta. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 8.) 
Biotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijoille järjestetään usein mahdollisuus työstää omaa tutkimustaan 
osana laajempaa tutkimusryhmää.  Tämä parhaimmillaan takaa tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisen 
korkeatasoisesti. Se näkyy erityisesti jatko-opinnoissa, joihin siirtymisen kynnys näin madaltuu. Suuntaus 
lähtee jo liikkeelle tutkimusmenetelmien ja tutkimusprosessien opiskelussa kenttätöiden ja laboratorio-
opetuksen yhteydessä ja jatkuu opintojen läpi suoraan tutkielmavaiheeseen. Näin toteutuva 
projektioppiminen auttaa opiskelijoita integroitumaan tutkimusprosessiin ja tutkijayhteisöön. Tällaisessa 
oppimisprosessissa toteutuu jo osittain myös tutkivan oppimisen ajatukset. (Ks. esim. Hakkarainen, Lonka, 
Lipponen 2004; Report of the Evaluation Panel … 2002, 9.) Vastaavia tutkivan oppimisen projekteja voisi 
rakentaa opetussuunnitelmaan myös tietoisemmin sellaisiin kohtiin, jossa ne palvelevat suunniteltua 
tarkoitusta opintojen etenemisessä. Samalla on kuitenkin mietittävä miten opintojen alkuvaiheen luento-
opetuksesta siirrytään toisenlaisia oppimistaitoja vaativaan tutkimusorientoituneeseen toimintaan. 
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Opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen tarvitsee myös suunniteltua ohjausta, jossa voidaan tarjota laaja 
ydinopetussuunnitelma. Perusopintojen tarkoituksena on taata myöhemmille opinnoille tarpeellinen 
pohjatietous. Samalla perusopintojen pitää pyrkiä syväoppimisen tukemiseen niin, että myöhempi oman 
suuntautumisen valitseminen on mahdollista. Myös ne opiskelijat, jotka eivät ole suuntautuneet 
tohtoriopintoihin tarvitsevat tutkivanoppimisen mahdollisuutta omaan opetussuunnitelmaansa. (Ks. Report 
of the Evaluation Panel … 2002, 8.) Ydinopetussuunnitelmaa tullaan tarvitsemaan myös HOPSien 
rakentamisessa. Lisäksi HOPSien laatiminen tarvitsee tuekseen ohjaavaa toimintaa esimerkiksi 
opettajatuutoroinnin muodossa. Opiskelijat pystyvät laatimaan HOPSinsa tuutoroivassa ohjauksessa, mutta 
harva aivan yksinään. HOPSeja on myös pidettävä ajan tasalla ja tarkennettava opintojen kuluessa. 
Opiskelijoiden omaan opetuksen suunnitteluun liittyy myös erilainen tiedekunnassa tapahtuva 
tiedotustoiminta ja sen oikeellisuus. Tähän kuuluvat luotettavat opetussuunnitelma tiedot opinto-oppaassa, 
mutta myös muu toimiva tiedotus. Samoin tenttijärjestelyt ja niiden sujuvuus. Käytännön asioiden 
hoitaminen vaatii koko tiedekunnassa suunnitellumpaa otetta opetuksen suunnitteluun, 
ilmoittautumiskäytäntöihin, suorituskäytäntöihin ja muihin erilaisiin järjestelyihin. Opetuksen ja kurssien 
parempi organisoiminen ja tiedottaminen on tarpeen myös oppimisilmaston säilyttämiseksi (Report of the 
Evaluation Panel … 2002, 5). Osaksi uuden tiekunnan alkukangertelusta johtuen tiedotus ei toimi aivan 
perustavalaatuisissa asioissa, kuten esimerkiksi kursseille ilmoittautuminen. Tästä johtuen epätietoiset 
opiskelijat saattavat kulkea käytävillä etsimässä kurssien ilmoittautumislistoja. Tämä lisää mm. opettajien 
työtä tarpeettomasti, koska epätietoisuus lisää turhia kyselyitä ja käyntejä opettajien työhuoneissa. Osa 
opettajista kokee tämän ongelmana. Osa on taas sitä mieltä, että toisenlainen ilmoittautumiskäytäntö 
pitäisi saada aikaan Internettiä hyväksi käyttäen. Osa puolestaan painottaa, että opiskelijat pitää voida 
valita eri kursseille. (Päiväkirja tammikuu 2004.) 
 
4 Ydinainesanalyysi 
 
Opetuksen ja oppimisen kohtuullistamiseksi on ryhdytty opintojen analysointiin tavoitteena 
ydinainesanalyysin suorittaminen tiedekunnassa. Ydinaines tarkoittaa tutkinnon tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta välttämätöntä oppiaineista tai oppisisältöä. Ydinaineksen määrittäminen tarkoittaa sekä 
tutkinnon ytimen määrittelyä että yksittäisten opintojaksojen ydinsisällön määrittelyä. (Karjalainen, Alha & 
Jutila 2003; OPM 39:2002.) Ydinainesanalyysin tekemistä varten tiedekuntaan on palkattu suunnittelija 
vuoden 2004 alusta alkaen. Ydinainesanalyysin tarkoituksena on saada esiin tutkintojen tärkein opetettava 
aines niin, että tutkintojen ylikuormittumisesta voitaisiin päästä tutkintoon, joiden laajuus ja vaatimustaso 
olisivat yhteydessä niistä sataviin suorituksiin. Tämä on tärkeää sekä opettajien työn kuormittumisen että 
opiskelijoiden työmäärän rajaamiseksi kohtuulliselle tasolle. Myös opetussuunnitelmatyössä tarvitaan 
ydinainesanalyysia opetuksen laadun kehittämisen työvälineenä. Ydinainesanalyysin tarkoituksena on 
tuoda esiin käsitys siitä mikä on opetettavan tieteellisen tiedon ydinosaamisen kannalta keskeisintä. 
Ydinainesanalyysia ei pysty tekemään kukaan muu kuin ko. aineen oma opettaja ja tai tutkija. 
Ydinainesanalyysissa työn tukena voi toimia suunnittelija yhteistyössä pääaineesta vastaavien henkilöiden 
kanssa. Samalla on mahdollista kohtuullistaa opettajien työpanosta, kun sekä opiskelijan että opettajan 
työpanoksen pitäisi käytännössä olla 1600 tuntia vuodessa. 
 
5 Alkutilan ristiriitaisuus 
 
Arviointipaneelin raportin eli (Report of the Evaluation Panel … 2002, 7) mukaan laitoksien luennot on 
järjestetty perinteisellä tavalla. Luennoilla kuitenkin saatetaan jakaa luentomateriaalia, käyttää internetiä 
tai tarjota opiskelijoille kirjallisuutta luentojen oheislukemistoksi. Toinen tavallinen opintojen järjestämisen 
muoto on seminaariopetus. Opetuksessa käytetään myös kenttäkursseja, joissa ympäristössä tapahtuvan 
suoran observoinnin ja opiskelijoiden välisen kanssakäymisen mahdollisuus on hyvä. Tähän opetusmuotoon 
antavat hyvät mahdollisuudet biologiset asemat ja eläintieteellinen asema. Arviointipaneeli toivoo 
erityisesti näiden oppimismahdollisuuksien jatkamista. Osa opettajista on kehittänyt opetustaan erilaisin 
kokeiluin. Niiden jatkuvuus on kuitenkin ollut satunnaista johtuen mm. taloudellisista seikoista. 



 

 187

Arviointipaneeli ehdottaa, että opetuksessa pitäisi kehittää erilaisia opetusmenetelmiä pyrkien 
ongelmakeskeisempään opetukseen ja oppimiseen. Työharjoittelu yksityisissä yrityksissä tai 
tutkimusinstituuteissa tai julkisella sektorilla kuitenkin parantaa mahdollisuutta reflektoida opittua 
käytännössä. (Report of the Evaluation Panel … 2002, 7-8.) Arviointipaneeli ei kuitenkaan kiinnitä huomiota 
siihen, että juuri näitä aikaisemmin käytettyjä opetusmuotoja on säästösyistä jouduttu karsimaan, kun 
opetusta on rahaongelmien vuoksi pitänyt supistaa. Osaksi keskittyminen luento-opetukseen opintojen 
alussa johtuu juuri tästä. Sama suuntaus on myös käytännössä jatkumassa, kun kahden ensimmäisen 
vuoden opintoja ollaan suunnittelemassa enemmän kouluopetuksen kaltaisiksi. Yliopisto-opetus eroaa 
perinteisesti kouluopetuksesta.  Usein kuitenkin unohdetaan se, että samalla kun opiskelijoiden pitäisi 
oppia yliopistokoulutuksessa opetettavat sisällöt he oppivat myös koulutuksessa käytettävät työtavat ja 
ajatteluprosessit. Jos opintojen alkua suunnitellaan enemmän kouluopetuksen kaltaiseksi, siirtymä koulusta 
yliopistoon saattaa helpottua opiskelijoilla ko. vuosien aikana, mutta sopeutuminen yliopisto-opetukseen 
tutkimusorientoituneeseen ongelmakeskeiseen oppimiseen saattaa siirtyä myöhemmäksi. Kuten on todettu 
tiedekunnassa on toteutettu paljon erilaisia opetuskokeiluja ja opettajien henkilökohtaisia 
kehittämishankkeita. Näiden hankkeiden pysyvyys ja edelleen kehittyminen on riippuvainen rahoituksen 
pitkäjänteisyydestä. Hankerahoituksen avulla voidaan rakentaa ainoastaan pilottitoimintaa. Pitkäaikaisen 
kehittämisen pohja on perusrahoituksen riittävyys. Samalla opetushankkeiden ja -kokeilujen kehittyminen 
osaksi opetuksellista toimintakulttuuria vaikeutuu, jos opettajilla ei ole foorumia tiedekunnan tai laitoksien 
sisällä, jossa kertoa kokemuksistaan toisilleen. Siksi säännölliset opetukselliset kehittämistilanteet ovat 
tärkeitä. Erilainen kenttätyö ja pienryhmissä tapahtuvat laboratorioharjoitukset ovat työmuotoja, joissa 
opiskelijoilla on mahdollisuus käytännössä reflektoida teoriassa oppimiaan asioita. Toiminnallisesti nämä 
työmuodot edesauttavat opiskelijoiden oppimisprosessia. Ne ovat kuitenkin myös kalliita opetusratkaisuja. 
Käytännössä tapahtuva aktiivinen toiminta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää ja tukee syvällisen 
ymmärtämisen prosessia ja näin johtaa opiskelijakeskeiseen tapaan oppia. Samalla näiden toimintojen 
rinnalla on pyrittävä kehittämään luento-opetusta ja sen suorituskäytäntöjä. Siksi on oleellista miettiä 
tarkemmin myös näitä kysymyksiä eri tieteenalojen kohdalla. Paljon tietoa suurelle opiskelijaryhmälle 
tuottava opetus käyttää luonnollisesti apunaan perinteistä luento-opetusta. Luento-opetuksen ongelmana 
on usein se, että sen avulla on vaikea tavoittaa opiskelijan ymmärtävää oppimisprosessia. Kaiken opetuksen 
ei kuitenkaan tarvitse eikä pidä olla  pienryhmäopetusta, laboratorio-opetusta tai kenttäkoulutusta. 
Luento-opetus voi olla hyvin valmisteltua. Opetuksellisissa ratkaisuissa on usein puolustettu 
pienryhmäopetusta luento-opetuksen jäädessä vähemmälle huomiolle. Luento-opetuksen ongelmiin ja 
parannusehdotuksiin ovat kiinnittäneet huomiota artikkelissaan esimerkiksi Lindblom-Ylänne, Repo-
Kaarento ja Nevgi (2003, 203-214). 
 
6 Lopuksi 
 
Kasvatustieteellinen tieto opettamisesta ja oppimisesta osana ihmisen kasvua muodostaa teoreettista 
tietoa, jota yliopistopedagogiikassa sovelletaan muiden tieteenalojen opetuksellisiin kysymyksiin. 
Kasvatustieteellinen tieto on sidoksissa oman tieteenalansa perusoletuksiin. Yliopistopedagogisessa 
toiminnassa korostuu opetuksellisten ongelmien monitieteellinen konteksti. Eri tieteenaloilla on erilaisten 
substanssialojen lisäksi erilaiset tavat ajatella. Opettaminen ja tiedon konstruointi eri tieteenaloilla 
tapahtuu tieteenalan historiallisessa, sosiaalisessa  ja muussa kontekstissa. Kasvatustieteellinen tieto sivuaa 
usein ihmisten henkilökohtaista kokemusmaailmaa. Jokainen on joskus ollut kasvatuksen kohteena tai 
kasvattanut itse. Lähes kaikki ovat käyneet läpi yhteisen, kollektiivisen koulukulttuurin ja siksi meillä on 
paljon yhteistä jaettavaa näissä kokemuksissa jopa kansakuntana. Ihmisen elämänkaaressa tapahtuvat 
muutokset ja oppiminen korostuvat aikakausittain jokaisen elämässä. Meillä on yhteiset elämänkaaren 
rituaalit ja niihin liittyvät seremoniat. Symbolisesti ja rituaalisesti jaamme kollektiivista tietoa kasvamisesta, 
kasvatuksesta, oppimisesta ja opettamisesta, jota olemme kokeneet. Luonnontieteellisellä tieteenalalla 
lähtökohta tiedon konstruointiin ei voi pohjata samalla tavoin omaan kokemukseen. Tiedonkonstruointi 
vaatii pohjakseen etukäteistietoa, jonka varassa opiskelijoilla on mahdollisuus pohtia eritasoisia tieteellisiä 
kysymyksiä ja toimia luovasti. Siksi luonnontieteellisen alan omia hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjä tulisi 
voida tutkia ja kehittää substanssitieteen ja pedagogiikan välisessä yhteistyössä.  
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Opetussuunnitelmaprosessit ja tutkintorakenteen muutos 

Lauri Luoto ja Matti Lappalainen  
Turun yliopisto 
 
 
Abstrakti 
 
Akateemisten opetussuunnitelmien laatimisprosesseja ei ole Suomessa eikä juuri muuallakaan yleensä 
kuvattu selkeästi. Erityisesti tutkinnonuudistuksen kynnyksellä on korostunut tarve opetussuunnitelmien 
laatimis- ja muokkaamisprosessien eksplikointiin niiden kehittämisen lähtökohtana. 
  
Yliopiston opetussuunnitelmaa on luonnehdittu dynaamiseksi voimakentäksi, joka syntyy erilaisten 
ristikkäisten vaatimusten yhteisvaikutuksesta. Omalla panoksellaan tavoitteenasetteluun vaikuttavat 
tieteenalojen ja yliopiston lisäksi valtiovalta, työmarkkinat ja opiskelijat. Toimijoiden kautta syntyy runsaasti 
opetussuunnitelmaa koskevaa palautetietoa (esimerkiksi ohjaushenkilöstön, kansainvälisen yhteistyön ja 
työelämässä toimivien alumnien kautta saatava palaute), jonka tasapainoinen hyödyntäminen on 
olennaista opetussuunnitelman vuorovaikutteisen kehittymisen kannalta. Palaute voi koskea niin 
opetussuunnitelman sisältöä tai arviointikäytäntöjä kuin etenemisjärjestystäkin.  
  
Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoittamassa hankkeessamme luodaan kansainväliseen käyttöön 
soveltuva malli opetussuunnitelmien kehittämisprosessin kuvaamiseen. Tavoitteena on selvittää (1) mitkä 
toimijat osallistuvat yliopistoissa opetussuunnitelmien kehittämiseen ja millä tavoin, (2) miten erityisesti 
ulkoisen ympäristön muutokset otetaan huomioon opetussuunnitelmatyössä ja (3) miten 
opetussuunnitelmaa koskeva palautetieto kasautuu ja välittyy tutkintovaatimuksiin. Informaatiovirtojen 
kanavoitumista ja opetussuunnitelmatyön etenemistä kartoitetaan lomakekyselyllä, joka suunnataan 
neljään suomalaiseen ja kahteen keskieurooppalaiseen yliopistoon. Aineistoa syvennetään 
opetussuunnitelmatyöryhmien ryhmähaastatteluilla. Hankkeen tuloksena luodaan jatkokäyttöön soveltuva 
kuvaamismalli, minkä lisäksi kansainvälisesti eri aloilla luotuja hyviä toimintakäytäntöjä saadaan 
hyödyttämään muitakin aloja. Teemaryhmäesityksessä kuvataan hankkeen lähtökohtia opetussuunnitelma-
prosessin jäsentämiseksi ja hahmotellaan palautevirtojen kautta toteutuvia takaisinkytkentätapoja. 
Esityksen pohjalta halutaan virittää keskustelua siitä, miten yliopistoyhteisön jäsenet hahmottavat 
opetussuunnitelmaprosessit ja miten tämä yhdessä yliopistojen toimintakäytäntöjen kanssa vaikuttaa 
prosessien muotoutumiseen. 
 
Akateeminen opetussuunnitelma  
 
Akateemisen opetussuunnitelman laatiminen poikkeaa muiden koulutusasteiden opetussuunnitelmatyöstä 
sikäli, että opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan kantaa myös siihen, mitkä ovat kyseisen tieteenalan 
keskeisiä sisältöjä tuona ajanhetkenä. Onkin katsottu, että opetussuunnitelma on akateemisen työn ydin, 
jonka sisältöä ja kehittämistä tulee katsoa tieteen toimintaperiaatteiden ja uuden tiedon tuottamisen 
kehyksestä (Stark ym. 1997, 100; Karjalainen ym. 2000, 38). 
 
Opetussuunnitelmissa voidaan erottaa kaksi traditiota: lehrplan käsittää vain oppisisältöjen määrittelyn, 
kun taas curriculumissa kiinnitetään huomiota myös oppilaisiin ja opetustilanteisiin. Yliopistollisessa 
opetussuunnitelmatyössä on perinteisesti keskitytty sisältöihin ja opetussuunnitelman sijasta onkin yleisesti 
puhuttu tutkintovaatimuksista. Nyttemmin on siirrytty lehrplan-mallista kohti curriculum-mallia (Hirsjärvi 
1992, 132; Karjalainen ym. 2003), jolloin sisältöjen lisäksi määritellään myös opetusmenetelmät ja arviointi-
käytännöt. Yliopistokontekstissa on kuitenkin myös kyseenalaistettu miten yksityiskohtaista opintojen 
ennakkosuunnittelua voidaan tehdä, kun tavoitteena ei ole vain välittää tiettyä tietoainesta vaan kehittää 
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kriittistä ajattelua ja korkeatasoista oppimista.  Voidaan perustellusti kysyä, onko tällainen toiminta 
puettavissa oppimistavoitteiksi ja sisältökuvauksiksi. (Knight 2001)  
 
Opetussuunnitelmaprosessi 
 
Akateemisella opetussuunnitelmatyöllä on kaksi päätyyppiä, jotka poikkeavat toisistaan prosessin kannalta: 
kulloisenkin opetussuunnitelman päivittäminen ja kokonaan uuden opetussuunnitelman laatiminen, jota 
on kutsuttu myös “täydelliseksi opetussuunnitelmaprosessiksi” (Karjalainen ym. 2003, 58). Rajanveto 
näiden välillä ei ole terävä, vaan toiminnassa olevan koulutusohjelmankin puitteissa on mahdollista tehdä 
syvällisempi uudistaminen, kuten tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä monien laitosten kohdalla 
tapahtunee. Vuosittainen opetussuunnitelman päivittäminen on prosessina erityisen mielenkiintoinen, 
koska se on empiirisesti täydellistä opetussuunnitelmaprosessia yleisempi, mutta samalla heikommin 
jäsentynyt. Lisäksi tähänastinen tutkimus on keskittynyt enemmän opetussuunnitelmien laatimiseen kuin 
sen päivittämiseen (Stark ym. 1997, 100). Yliopistollista opetussuunnitelmaa koskeva tutkimus on 
muutenkin vähäistä huolimatta yliopistokoulutuksen suuresta yhteiskunnallisesta merkityksestä ja siitä, että 
opetussuunnitelmatutkimusta on muilla koulutusasteilla tehty paljon. Yliopiston opetussuunnitelmaa 
pidetään tiedeyhteisön sisäisenä asiana.  (esim. Karjalainen ym. 2003, 13) 
 
Jatkuva opetussuunnitelmaprosessi muodostuu kehittämisestä, toimeenpanosta ja arvioimisesta (Stark ym. 
2002, 331). Vastaavasti voidaan puhua kolmesta erilaisesta opetussuunnitelmasta: kehittämisprosessissa 
syntyy virallisesti hyväksyttävä suunniteltu opetussuunnitelma. Toimeenpanovaiheessa siihen liittyy 
kuitenkin opettajasta johtuvia ja muita kuin aiottuja tekijöitä, joiden tuloksena syntyy opetettu 
opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaa arvioitaessa arviointi kohdistuu etupäässä siihen, millaisia 
oppimistuloksia opiskelijat ovat saavuttaneet eli opittuun opetussuunnitelmaan. Opetustoiminnan 
onnistumista voidaan arvioida muun muassa sitä kautta, miten paljon suunnitellussa ja opitussa 
opetussuunnitelmassa on yhteistä. Viime aikoina myös yliopistomaailmassa on alettu puhua henkilö-
kohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS), mikä omalta osaltaan murentaa edellä kuvattua sykliä. Jos 
opintosuunnitelma on jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen, arviointiakaan ei voida tehdä suhteessa yhteen, 
kaikille yhteiseen suunnitelmaan.  
 
Starkin ym. mukaan opetussuunnitelman laatimisen ymmärtäminen laitostasolla edellyttää tietoa 
ympäristöstä, jossa toimitaan, suunnitteluprosessista, päätöksentekotavoista ja eri henkilöiden rooleista 
(2002, 331). Ympäristöön liittyvät esimerkiksi ne yliopiston ulkopuoliset tahot, jotka omilla painotuksillaan 
pyrkivät vaikuttamaan (tai vaikuttavat) opetussuunnitelman sisältöön. Suunnitteluprosessi poikkeaa eri 
yksiköissä johtuen toimintakulttuurista ja alan vaatimuksista: opetussuunnitelmaa voidaan laatia 
työryhmässä, opettajien työkokouksissa tai yhteistyössä toisten laitosten kanssa. Vastaavasti suunnittelu voi 
olla vuosittaista ja jatkuvaa tai opetussuunnitelmaa voidaan uudistaa kertaluontoisina uudistuksina. 
Opetussuunnitelmaa koskeva muodollinen päätöksenteko on Suomessa yleensä selkeästi säädeltyä ja 
tapahtuu tiedekuntien, laitosten tai vastaavien kautta. Toisaalta uudet monitieteiset ja kansainväliset 
ohjelmat haastavat perinteisen järjestelmän toimivuutta. Useiden hallinnollisten yksiköiden yhdessä 
tuottamissa ohjelmissa normaalit toimintamallit eivät ole sellaisenaan sovellettavissa vaan vaativat 
tapauskohtaistakin harkintaa.. 
 
Henkilöiden rooleja käsitellään lähemmin seuraavassa.  
 
Opetussuunnitelmatyön johtaminen 
 
Yliopiston opetussuunnitelma syntyy erilaisten ristikkäisten vaikutusten yhteisvaikutuksesta ja lopputulos on 
eräänlainen dynaaminen voimakenttä. Omalla panoksellaan opetussuunnitelmaan vaikuttavat valtiovalta, 
työmarkkinat, opiskelijat, tieteenalat ja yliopisto. (Barnett 2000, 262; Barnett 2001, 438) Toisaalta 
yksikkötasolla opetussuunnitelma kytkeytyy selkeästi henkilökunnan työajan käyttämisestä ja työsuunni-
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telmista päättämiseen. Työsuunnitelmien laatimisen kautta myös henkilökunnan ammattijärjestöt ovat 
epäsuorasti toimijoina opetussuunnitelmatyön voimakentällä (aiheesta mm. Stark ym. 2002, 350)  
 
Erisuuntaisten paineiden tasapainottumisessa tärkeässä roolissa ovat opetussuunnitelmatyötä johtavat 
henkilöt. On havaittu, että ainoastaan osa laitosten tai vastaavien yksikköjen esimiehistä ottaa johtajan 
roolin opetussuunnitelmatyössä. Siksi olisi tarkasteltava, kuuluuko opetussuunnitelman johtaminen 
yksikössä kollektiiville vai yksilölle, millainen on näiden henkilöiden virka-asema ja missä määrin 
opetussuunnitelman valmistelusta vastuulliset henkilöt ovat vastuussa myös työsuunnitelmien tai laitoksen 
muun toiminnan valmistelemisesta. Yleisemmin on pohdittava, olisiko opetuksellisen johtajuuden 
muutenkin voimistuttava suomalaisissa yliopistoissa. Viitteitä tämän teeman nousemisesta esille yliopistoissa 
antaa se, että yliopistojen opetuksesta vastaavien vararehtorien ensimmäisessä tapaamisessa kautta 
aikojen tammikuussa v. 2003 teemana oli nimenomaan pedagoginen johtajuus. Joissakin tapauksissa 
pedagoginen johtajuus on toki jo nyt muodollisestikin tunnustettu tietyn henkilön tehtäväksi (esim. 
lääketieteellisen tiedekunnan lukukausijohtajat).  
 
Opetussuunnitelmaan kohdistuvia haasteita 
 
Yliopistolliseen, opetussuunnitelman valmisteluun liittyy erilaisia paineita. Yhtäältä on pystyttävä 
valikoimaan kumuloituvasta tieteellisestä tiedosta ne ainekset, jotka on mahdollista sisällyttää 
perustutkintojen vaatimuksiin. Toisaalta vaatimukset tutkintojen työelämärelevanssin suhteen kasvavat. 
Akateemiseen koulutukseen odotetaan sisällytettävän aiempaa enemmän ns. yleisiä taitoja (transferable 
skills), joilla viitataan siihen, että nyky-yhteiskunnassa tiedot vanhenevat nopeasti ja tiedollisten 
kokonaisuuksien hallinnan sijaan koulutuksen tavoitteena voidaan pitää, että ihminen kykenee 
käsittelemään ja omaksumaan uutta tietoa ja mukautumaan uudenlaisiin ja vaihteleviin tilanteisiin. (Nikula 
2003, 289). Tällaisia yleisiä taitoja ovat tiedonhankinta- ja käsittelytaitojen lisäksi mm. kirjalliset ja suulliset 
viestintätaidot niin kotimaisilla kuin vierailla kielillä, ryhmätyötaidot ja tietotekniset taidot. Tarve ottaa 
huomioon aikaisempaa enemmän ympäröivästä yhteiskunnasta tulevia vaikutteita haastaa 
opetussuunnitelmien tekijät kehittämään valmisteluprosesseja näkyvämmiksi. Opetussuunnitelmatyön 
kannalta kiinnostavaa on, miten yleiset taidot on otettu opetussuunnitelmassa huomioon: onko niistä 
erillisiä kursseja vai onko ne integroitu osaksi opetusta läpäisyperiaatteella. Tässä suhteessa on nähtävissä 
ainakin kolme mielekästä toimintatapaa: Osa yleisten valmiuksien opetuksesta tapahtuu hyvin erillisinä ja 
usein myös eri opettajakunnan toimesta. Hyvä esimerkki tästä on vieraiden kielten opetus. Toisaalta opetus 
voidaan yhdistää substanssiaineen opetukseen, kuten esimerkiksi tutkimuksentekotaitojen kohdalla usein 
tapahtuu. Kolmas lähestymistapa on kytkeä yleisten taitojen oppiminen päivittäiseen työskentelyyn, mikä 
on mm. atk-taitojen oppimisessa olennainen välittymiskanava. Opetussuunnitelman laatimisen kannalta eri 
tapoihin liittyy erilaisia haasteita. Yleisten taitojen opettaminen erillisinä alueena on selkeä järjestely, mutta 
kommunikaatiokatkojen riski substanssin ja välinevalmiuksien opettajien välillä on ilmeinen. Toisaalta 
yleisten taitojen oppimismotivaation ja siirtovaikutuksen kannalta on epäedullista, ettei niitä voida kytkeä 
tehokkaasti sisällönhallintaan. Jos taas yleisten valmiuksien kehittyminen nivotaan muuhun opetukseen, 
opetussuunnitelman laatijan on vaikea varmistua, että näin myös tapahtuu. Opetustapahtumat on 
aikaisempaa yksityiskohtaisemmin määriteltävä jo opetussuunnitelmatasolla sen sijaan, että 
menetelmälliset valinnat jätettäisiin opettajien asiantuntemuksen varaan.  
 
Opetussuunnitelmaprosessien kannalta on – varsinkin suhteessa tutkintorakenteen uudistukseen – 
pohdittava ovatko opetussuunnitelmatyön toimintatavat sellaisia, että ne ylläpitävän vallitsevia rakenteita 
vai pystyvätkö ne myös perustavanlaatuisiin muutoksiin. Verkostomaisten, monitieteisten ja virtuaalisten 
koulutusten syntyminen on luonut uusia tilanteita opetussuunnitelmatyöhön, kun opetussuunnitelmatyötä 
on pitänyt tehdä useiden yksiköiden yhteistyönä. Tieteenalat poikkeavat myös siinä suhteessa, kuinka laaja 
konsensus on siitä, mitkä sisällöt ovat tieteenalan kannalta olennaisia. Eräillä aloilla, lähinnä 
luonnontieteissä, näkemys voi olla niin akateemisen yhteisön sisällä kuin työmarkkinoillakin varsin 
yhtenäinen. Toisilla aloilla näkemykset hajaantuvat enemmän. (Barnes mts. 441–442) Toisaalta yleisten 
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taitojen osuus koulutuksessa on joillain, erityisesti ammattiin suuntaavilla aloilla, vakiintunut. Toisilla aloilla 
niiden roolia akateemisessa koulutuksessa ei nähdä merkittävänä. 
 
Informaatiovirrat 
 
Opetussuunnitelman toteutumisesta kerätään tai syntyy muuten runsaasti erilaista palautetta. Usein 
palaute koskee yksittäisiä opintojaksoja, mutta toisinaan arvioidaan myös opintokokonaisuuksia ja koko 
tutkintoa. Samoin työnantajat esittävät eri yhteyksissä näkemyksiään yliopistosta valmistuvista 
opiskelijoista. Koska erilaisia informaatiolähteitä on runsaasti, on niiden systemaattinen huomioon 
ottaminen hektisessä arjen opetussuunnitelmatyössä hankalaa. Prosessin jäsentämiseksi tarvitaankin työ-
välineitä, jotta voidaan edistää palautetiedon vaikuttavuutta. Tämä konkretisoituu keinoina, jotka 
edistävät opintohallinnon eri toimijoiden vuorovaikutusta ja tiedonkulkua.  
 
Opetusta koskeva palautetieto voidaan varsinkin pienissä yksiköissä saada epämuodollisesti, mutta 
työelämää koskevan informaation kokoaminen vaatii erillisiä toimenpiteitä, joita ei usein ole tehty. 
Esimerkki kuvaa ilmiötä. Euroopan laajuisen kyselyn mukaan 91 % korkeakoulujen rehtoreista pitää 
valmistuneiden työllistettävyyttä tärkeänä tai hyvin tärkeänä tekijänä opetussuunnitelmaa uudistettaessa. 
Yhteydenpito työnantajiin tai ammattijärjestöihin uudistusten yhteydessä on yliopistotasolla kuitenkin 
varsin harvinaista. (Reichert & Tauch 2003, 8-9.)  
 
Toisaalta korkeakoulun sisälläkin hyödyllinen informaatio voi syntyä muualla kuin opintohallinnossa, jolloin 
sen tavoitettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi korkeakoulujen kansainvälisen toiminnalla ja 
erityisesti henkilövaihdolla pyritään akateemisen tason kohottamiseen sitä kautta, että uusin tieteellinen 
tieto ja parhaat opetusmenetelmät leviävät. (esim. Ollikainen & Honkanen 1996, 40) Leviäminen 
pelkästään yksilöiden kautta ei ole kuitenkaan tehokasta, vaan tarvitaan järjestelyjä, miten tehdyistä 
havainnoista tulee yksiköiden yhteistä omaisuutta ja se päätyy myös opetussuunnitelmatyön käyttöön.  
Palautetiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää informaatiojohtamisen (information management) järjes-
telmän luomista. Siihen liittyy, että kuvataan, mitä informaatiota organisaatiolla on käytettävissä ja missä 
muodossa. Edelleen määritellään, mihin tarkoituksiin informaatiota käytetään organisaatiossa ja 
minkälaisia rajoituksia käytölle mahdollisesti on. Toimeenpanoa varten ratkaistaan vielä ylläpitotavat ja 
informaation keräämiseen ja käsittelyyn liittyvät vastuut. (Milner 2000, 18–22) 
 
Opetussuunnitelmatiedolla on parhaimmilla monia käyttäjiä, jos vain on huolehdittu siitä, että informaatio 
on kohtuudella käyttäjien saavutettavissa. Opetussuunnitelmaviestintää suunniteltaessa voidaan miettiä 
sitä, miten tieto saavuttaa tarvitsijansa. Toimijoita voivat olla opetussuunnitelman laatijat, 
opetushenkilökunta, nykyiset ja potentiaaliset opiskelijat sekä suuri yleisö, hallinto, tutkijat ja ulkoista 
laadunvarmistusta tekevät tahot (vrt. Harden 2001, 131) Laadunvarmistuksen kannalta opetus-
suunnitelman ja opetussuunnitelmaprosessien kuvaaminen on olennainen lähtökohta toiminnan 
tarkastelulle. 
 
Yliopiston opetussuunnitelma on vahvasti tieteen autonomiaan liittyvä tekijä ja se muuntuu vähitellen. 
Puuttumatta tähän tiedeyhteisön toimintatapaan tai opetussuunnitelmien sisältöön, opetussuunnitelma-
prosessien parempaan kuvaamiseen on useita syitä, kuten laadunvarmistuksen tarpeet, yhteisten ohjelmien 
ja joint degree ohjelmien kautta tapahtuva yhteissuunnittelu, työelämärelevanssia koskevat tarpeet ja 
toiminnan kehittäminen. Arviointihankkeessamme pyritään luomaan työväline 
opetussuunnitelmaprosessien kuvaamisen kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen kokoamiseen. 
 
Tutkimuksen toteuttaminen  
 
Tavoitteet 
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Hankkeen tavoitteena on selvittää (1) mitkä toimijat osallistuvat yliopistoissa opetussuunnitelmien 
kehittämiseen ja millä tavoin, (2) miten erityisesti ulkoisen ympäristön muutokset otetaan huomioon 
opetussuunnitelmatyössä ja (3) miten opetussuunnitelmaa koskeva palautetieto kasautuu ja välittyy 
tutkintovaatimuksiin. Arviointihankkeen käytännöllisenä tavoitteena on luoda myös kansainväliseen 
käyttöön soveltuva tapa opetussuunnitelmien kehittämisprosessin kuvaamiseen sekä vertailla valittujen 
yliopistojen käytäntöjä kehittämishaasteiden ja hyvien käytäntöjen osoittamiseksi.  
 
Kohderyhmä 
 
Hankkeen kohderyhmäksi on valittu erilaisia tieteenaloja, jotta saadaan kattava kuva eri alojen 
oppisisältöjen ja toimintakulttuurien vaikutuksista opetussuunnitelmatyöhön. Tiedonkeruussa ovat mukana 
Turun yliopisto (kaikki tiedekunnat), Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu 
sekä Coimbra-verkoston yliopistot Katholieke Universiteit Leuven ja Katholieke Universiteit Nijmegen.  
 
Aineistonhankinta 
 
Informaatiovirtojen kanavoitumista ja opetussuunnitelmatyön etenemistä selvitetään lomakekyselyllä, joka 
suunnataan opetussuunnitelmien suunnittelemisesta vastaavien työryhmien puheenjohtajille/sihteereille. 
Kyselyn perusteella valitaan haastateltavat koulutusohjelmat ja kyselyaineisto toimii haastattelujen 
taustamateriaalina. Haastatteluilla pyritään syventämään prosesseista saatavaa kuvaa ja paikantamaan 
opetussuunnitelmatyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä.  Kaikilta keskeisiltä koulutusaloilta ja mukana olevilta 
korkeakouluilta otetaan koulutusohjelmia mukaan haastattelun. Valinnassa kiinnitetään lisäksi huomiota 
siihen, että edustetuiksi tulee: 

- tietyn ammattipätevyyden tuottavia tutkintoja 
- koulutusohjelmia, jossa on kaikille yhteinen ja pääaineittain eriytynyt osa 
- ohjelmia, jotka perustuvat monitieteisyyteen tai useamman yksikön väliseen yhteistyöhön 
- koulutusohjelmia, joiden opetussuunnitelmatyössä käytetään innovatiivisia työtapoja 

 
Aineiston perusteella muodostetaan malli, josta ilmenevät opetussuunnitelmaprosessien olennaiset vaiheet 
ja toimintatavat sekä tavat jolla eri informaatiovirrat kytkeytyvät yliopistollisen opetussuunnitelman 
valmisteluun. 
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Yliopiston nopeat valmistujat1 

Satu Merenluoto 
Turun yliopisto 
 
 
Artikkelissa tarkastellaan nopeasti valmistuneiden taustaa ja sen vaikutusta opiskeluun. Lisäksi selvitetään 
taustan yhteyttä nopeaan valmistumiseen. Taustaa ja sen vaikutusta tarkastellaan Bourdieun sosiaalisen 
uusintamisen teorian näkökulmasta. Tästä näkökulmasta tarkasteltaessa opiskelija toimii opiskelunsa 
aikana erilaisilla kentillä, joilla toimimisessa ja menestymisessä tarvitaan erilaisia pääomia ja taitavuutta 
niiden käytössä (Bourdieu 1986; Bourdieu & Wacquant 1995). Nopeaan valmistumiseen tarvittavina 
pääomina voidaan ajatella esimerkiksi vanhempien koulutustasoa, aikaisempaa koulumenestystä, 
taloudellista ja henkistä tukea, omaa päättäväisyyttä ja tavoitteellisuutta.  Tutkimuksen aineiston muodosti  
noin 280 Turun yliopiston nopean valmistujan täyttämä kyselylomake. Artikkelissa kuvaillaan taustasta 
muodostettuja profiileja. Tulokset osoittivat, että yksinomaan taustamuuttujilla ei voida selittää nopeaa 
valmistumista. Ne vaikuttavat voimakkaasti kuitenkin siihen, miten eri profiilit suhtautuivat opintoihinsa ja 
miten nopeaa valmistumista selitettiin. Vanhempien koulutustason lisäksi myös vanhempien tuki, 
aikaisempi koulumenestys ja oma päättäväisyys näyttävät olevan merkityksellisiä tekijöitä nopeassa 
valmistumisessa.  
 
Asiasanat: Nopea valmistuminen, opiskeluaika, taustan vaikutus, pääomat, kentät 
 
Tausta nopeuden ennustajana? 
 
Opiskeluaika on noussut koulutuspolitiikassa toistuvasti puheenaiheeksi viimeisten neljänkymmenen 
vuoden aikana. Keskustelu on kuitenkin keskittynyt lähinnä pitkien opiskeluaikojen ongelmaan ja esityksiin 
opiskeluajan lyhentämiseksi. (Konttinen 1991, 155; Pajala & Lempinen 2001, 75; Silvonen 1996, 75.) Pitkiä 
opiskeluaikoja ja niihin johtavia syitä on myös tutkittu paljon. Valmistumisaikoja pitkittävinä tekijöinä on 
nähty muun muassa työnteko opiskeluaikana, opintotuen pienuus, ohjauksen puute ja opintoviikon 
ongelmat. (mm. Lempinen & Tiilikainen 2001; Mikkonen 2000; Mäkinen 2000; Pajala & Lempinen 2001; 
Vesikansa, Lempinen & Suomela 1998.) Kuitenkin tutkittaessa opiskeluaikaan liittyviä tekijöitä myös 
verrattain vähän tutkitun nopean valmistumisen osuus on olennainen.  
 
Opiskelumenestystä onkin tutkittu useammin arvosanojen kuin nopeuden näkökulmasta (esim. Goddard, 
Hoy & Woolfolk Hoy 2000, 479; Marsh 2001, 183; Marsh, Hau & Kong 2002, 727; Warren, LePore & Mare 
2000, 943). Koulumenestystä on tutkittu usein myös taustan vaikutusten ja sosiaalisen uusintamisen 
näkökulmasta. Taustan vaikutuksesta esimerkkinä on se, että vanhempien koulutus vaikuttaa muun 
muassa arvosanoihin, koulutukseen hakeutumiseen, osallistumiseen ja pääsemiseen sekä koulutustasoon. 
(Kingston 2001, 88; Kivinen & Rinne 1995; 42-45; Lempinen & Tiilikainen 2001, 28-29; Nurmi 1998, 162; 
Silvennoinen 1992, 256; Vanttaja 2002, 237)  
 
Liljander on kuitenkin tutkimuksissaan huomannut, että yläluokasta peräisin olevat lapset suhtautuvat 
yliopistoon tavalla, jossa nopeus ja ammattiin pääseminen ei ole keskeistä. (Liljander 1991, 113) Vaikka 
tausta siis auttaisi saamaan hyviä arvosanoja, ei se välttämättä auta opintojen nopeudessa.  
 
Taustan vaikutusta on tutkittu muun muassa Bourdieun sosiaalisen uusintamisen, kenttien ja pääomien, 
teorian näkökulmasta. Pääoma näyttää Bourdieulle olevan ensisijaisesti ominaisuus ja resurssi. Näin eri 
pääoman muodot ovat ihmisen eri ominaisuuksia, jotka saadaan osittain perheen kautta kasvatuksen, 

                                                     
1 Tutkimus on osa Turun yliopiston opetuksen tuki –projektia 
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perinnön tai muun vastaavan muodossa. Osittain ne hankitaan kentällä taistelussa muiden kentällä 
toimivien kanssa. Pääoma voi saada erilaisia muotoja ja se ilmenee kolmena peruslajina; taloudellisena, 
sosiaalisena ja kulttuurisena sekä näiden kolmen alalajeina. (Bourdieu & Wacquant 1995, 148-149; Roos 
1985, 12-13.) Tälle tutkimukselle keskeisiä pääoman lajeja olivat sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma.  
 
Sosiaalinen pääoma kuvaa sitä, kuinka monia ja minkälaisia suhteita henkilöllä on ja kuinka hyvin hän 
tuntee vaadittavat käytöstavat kussakin tilanteessa. (Roos 1985, 12-13; Bourdieu 1986, 248-255; Bourdieu 
& Wacquant 1995, 149; Lehtinen & Palonen 1998, 121.) Itse asiassa erot sosiaalisessa pääomassa saattavat 
Lehtisen ja Palosen mukaan selittää yksilöiden erilaista menestystä tilanteissa, joissa he muuten vaikuttavat 
olevan samanarvoisia ja -kaltaisia. Esimerkiksi vain osa niistä opiskelijoista, joilla on yhtäläiset tiedot ja 
taidot, luovat hyvän työuran. (Lehtinen & Palonen 1998, 121.) Sosiaalista pääomaa on esimerkiksi 
vanhempien tuki ja kannustus, jolla on voimakas vaikutus sekä koulutusta että ammattia koskeviin 
odotuksiin (Clifton 1978, 111; Kuusinen 1992, 53; Olkinuora & Mäkinen 1999, 11). 
 
Kulttuuripääoma on toinen keskeinen pääoman laji koulumenestystä tutkittaessa. Sillä tarkoitetaan 
kielellistä ja kulttuurista osaamista ja sellaista laajaa tietoa kulttuurista, joka on ominaista ylemmille luokille 
(Bourdieu 1986, 243-254; Dumais 2002, 44-45; Olkinuora & Mäkinen 1999, 14-15). Se on oppiarvoja, 
tutkintoja, tietoja ja saavutettua arvonantoa esimerkiksi taiteilijana tai kriitikkona (Bourdieu 1986, 243-248; 
Roos 1985, 12-13). 
 
Kentällä Bourdieu puolestaan tarkoittaa sosiaalisten asemien välisten objektiivisten suhteiden verkostoa, 
joka tulee esiin erilaisina alistus- ja hallintasuhteina (Bourdieu & Wacquant 1995, 124-125; Olkinuora & 
Mäkinen 1999, 14). Sikäli kuin jokin tarkasteltava kohdealue voidaan määritellä kentäksi, on kysymys 
kentän sääntöjen identifioimisesta, sääntöjä hallitsevien henkilöiden löytämisestä ja kentälle harvinaisten ja 
siksi arvokkaiden pääomalajien identifioimisesta (Roos 1985, 12-13). Kenttiä voidaan ajatella myös siten, 
että jokainen kenttä muodostaa periaatteessa avoimen pelitilan, jota kukaan ei ole suunnitellut ja joka on 
paljon muuttuvaisempi ja monimutkaisempi kuin kenenkään koskaan keksimä peli (Bourdieu & Wacquant 
1995, 132). 
 
Tässä artikkelissa pyritään ensinnäkin kuvaamaan nopeasti valmistuneita ja selvittämään, minkälaisista 
taustoista he tulevat. Lisäksi pyritään selvittämään, minkälaisia pääomia eli resursseja nopeasti opiskelevilla 
on ja pohtimaan sitä, minkälaisia pääomia akateemisella kentällä tarvitaan nopeaan valmistumiseen. 
 
Tutkimusjoukko ja aineiston käsittely 
 
Nopeasti valmistuneita määritellessä karsittiin aluksi kaikkien Turun yliopistosta vuosina 1999, 2000 ja 2001 
valmistuneista pois ne, joilla oli yli 15 opintoviikkoa aikaisempia opintoja sisällytettynä kyseiseen 
tutkintoon. Tämän jälkeen valittiin kaikista Turun yliopiston kuudesta tiedekunnasta, humanistinen, 
kasvatustieteellinen, lääketieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja 
oikeustieteellinen, vuosikohtaisesti 18% nopeimmin valmistuneista. Yhteiskuntatieteellisen ja 
lääketieteellisen osalta jaettiin lääketiede ja psykologia omiksi linjoikseen, koska näillä linjoilla ylempi 
korkeakoulututkinto on eri mittainen. Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan lääketieteen osalla 
lisensiaatin tutkintoa ja muiden kohdalla maisterin tutkintoa. Nopeasti valmistunut määriteltiin siis siten, 
että oli omana valmistumisvuotenaan ja omasta tiedekunnastaan valmistunut 18% nopeimman joukossa. 
Kaiken kaikkiaan nopeasti valmistuneita oli vuosina 1999, 2000 ja 2001 Turun yliopistossa 524 kappaletta.  
 
Tutkimuksen metodiksi valittiin kysely. Kyselylomakkeessa pyrittiin tarkastelemaan nopeasti valmistuneiden 
valmistumisaikaa laajasti. Lomakkeen ensimmäisessä osassa kysyttiin muun muassa taustasta, vanhempien 
koulutuksesta ja harrastuksista. Toinen osa koostui kysymyksistä koskien yliopisto-opintoja, niiden 
sujumista, opiskeluelämään ja järjestöihin osallistumista ja tärkeänä pidettyjä asioita. Kolmas osa käsitteli 
opiskelun jälkeistä aikaa, kuten nopean valmistumisen selityksiä ja suhtautumista jatko-opintoihin. 
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Osoitetiedot saatiin 477:stä valmistuneesta. Heille kaikille lähetettiin kyselylomake postitse. Noin 70% (336) 
vastaajista palautti kyselylomakkeen. Näistä palautetuista kyselylomakkeista piti 53 pudottaa pois siksi, että 
heillä oli liikaa aikaisempia opintoja.  Lopulliseksi analysoitavien lomakkeiden määräksi tuli 283 (59%). 
Kyselyyn vastanneiden jakautuminen eri tiedekuntiin vastasi hyvin opiskelijoiden jakautumista eri 
tiedekuntiin. 
 
Koska tutkimuksella pyrittiin kuvaamaan nopeiden valmistujien joukkoa, tilastollisina analyyseinä käytettiin 
muun muassa frekvenssijakaumia ja jakaumien eroja mittaavaa χ2-testiä sekä ristiintaulukointia. Toisaalta 
kohtuulliset jakaumat ja vastaajien suuri joukko antoivat mahdollisuuden myös parametrisiin testeihin, 
joista tarpeen mukaan käytettiin keskiarvoihin perustuvaa varianssianalyysiä ja t-testiä. Ryhmittelyyn 
käytettiin klusterianalyysiä. 
 
Nopeasti valmistuneet 
 
Kohdejoukosta naisia oli 62% (302) ja miehiä 38% (184) ja kyselyyn vastanneiden joukossa suhdeluku oli 
hyvin samanlainen2. Nopeimmin valmistuttiin terveystieteestä, jossa opiskelun keskimääräinen kesto oli 
noin kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta. Toiseksi nopeimmin valmistuttiin kasvatustieteiden tiedekunnasta 
(Taulukko 1). Pisimmät valmistumisajat olivat lääketieteestä valmistuneilla ja toiseksi pisimmät 
humanistisesta tiedekunnasta valmistuneilla. Verrattuna Kota-tietokannan lukemiin humanistisesta 
tiedekunnasta nopeasti valmistunut valmistui keskimäärin kaksi vuotta ja kaksi kuukautta alan keskiarvoa 
nopeammin. Juuri humanistisen tiedekunnan kohdalla tämä ero oli suurin. Ero oli pienin lääketieteellisessä 
tiedekunnassa nopeiden ja keskiverto-opiskelijoiden välillä, jossa nopeat valmistuivat keskimäärin vuotta ja 
neljä kuukautta lyhyemmässä ajassa.  
 
TAULUKKO 1. Nopeasti valmistuneiden valmistumisajat 
 
Tiedekunta  

N 
Opiskeluaika vuosina* 
 
Alin arvo  Ylin arvo  Keskiarvo  Keskihajonta 

Alojen keskiarvot 
tutkimusvuosina 
Suomessa** 

Humanistinen tdk 132 2,4 5,6 4,86 ,55 7 
Kasvatustieteellinen 87 2,1 4,2 3,59 ,39 5 
Lääketieteellinen tdk 
yht. 
            Terveystieteet  
            Lääketiede          
            
Hammaslääketiede 

59 
18 
40 
1 

2,4 
2,4 
5,7 
5,5 

5,7 
3,1 
5,7 
5,5 

4,79 
2,72 
5,7 
 

1,34 
,14 
,00 
 

 
4,5 
7 
6 

Matemaattis-
luonnontieteellinen tdk 

111 1,3 5,2 4,35 ,74 6 

Oikeustieteellinen tdk 58 2,8 4,7 4,13 ,56 6 
Yhteiskuntatieteellinen 
tdk (ilman psykologiaa) 
            Psykologia        
Yhteiskuntatieteellinen 
tdk yht. 

65 
 
4 
69 

2,2 
 
2,7 
2,2 

4,8 
 
5,6 
5,6 

3,96 
 
4,74 
4,08 

,62 
 
,98 
,74 

6 
 
6 
 

* Turun yliopiston opiskelijapalvelut 27.3.2002 
** Kota-online tietokanta 13.10.2003 
 
 

                                                     
2 Naisia oli 65% eli 183 ja miehiä 35% eli 100. 
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Kuvio 1: Nopeasti valmistuneiden ikä valmistumisvuonna 
 
Nopeasti valmistuneista (N=524) suurin osa (233 ; 44,5%) oli valmistuessaan 24 – 25-vuotiaita. Lähes 
kymmenesosa (8% / 41) oli valmistuessaan alle 24-vuotiaita. Noin kolmannes (31% / 162) nopeasti 
valmistuneista oli valmistuessaan 26-28-vuotiaita. Nopeasti valmistuneista joka kuudennes (16,8% / 88) oli 
ainakin 29-vuotias (kuvio 1). 
 
Nopeasti valmistuneiden ryhmäprofiilit 
 
Aineistosta muodostettiin klusterianalyysilla kolme ryhmää taustan, kuten vanhempien koulutuksen, 
saadun tuen ja kodin korkeakulttuurin mukaan (kuvio 2). Nämä kolme ryhmää nimettiin sisukkaiksi (84 ; 
30%), kannustetuiksi (96 ; 34%) ja etuoikeutetuiksi (84 ; 30%). Tässä esitellyt profiilien kuvaukset on 
rakennettu käyttäen hyväksi tyyppiarvoja eli moodeja. Tällä tavalla luotiin kuva ”tyypillisestä” profiiliin 
kuuluvasta. Profiiliin kuuluvat eivät kuitenkaan välttämättä täytä tätä kuvausta kokonaan tai tarkalleen.  

 
KUVIO 2: Sisukkaiden, kannustettujen ja etuoikeutettujen saamat arvot eri taustamuuttujien suhteen 
 
”Sisukkaan” isän tyypillinen koulutus on kansakoulutasoa ja äidin koulutus ammattikoulutuksen tasoa 
(kuviot 3 ja 4). Isän koulutustason osalla mediaani oli moodia korkeampi. Korkeakulttuuri ei ollut 
sisukkaiden lapsuuden kodissa kovinkaan tärkeä. Vaikka perhe oli viettänyt jonkin verran yhteistä aikaa 
aterioiden yhteydessä ja lomilla, perhe ei kuitenkaan osallistunut juurikaan sisukkaan koulunkäyntiin tai 
auttanut koulutehtävissä. Yliopisto-opintojen aikana perhe kuitenkin tuki sisukasta jonkin verran sekä 
henkisesti että taloudellisesti. Perheelle merkitsi myös se, että sisukas opiskeli nimenomaan yliopistossa. 
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Sisukkaalla oli vastaushetkellä noin 50-100 kirjaa kotonaan. Sisukkaat selittivät nopeaa valmistumista 
tyypillisimmin opiskelun aikaisilla taloudellisilla ongelmilla ja halulla päästä työelämään. 
 

KUVIO 3: Sisukkaiden, kannustettujen ja etuoikeutettujen isän koulutustasot 
 
”Kannustetun” isän tyypillinen koulutus oli ammattikoulutus ja äidin ylioppilas- tai opistokoulutus (kuviot 3 
ja 4). Lapsuuden kodissa korkeakulttuuri oli ollut jonkin verran tärkeää. Kannustetun perhe on viettänyt 
paljon aikaa yhdessä sekä lomilla että aterioiden yhteydessä ja perhe oli osallistunut jonkin verran myös 
kannustetun koulunkäyntiin. Kannustettujen perheelle oli lisäksi hyvin tärkeää, että hän opiskeli 
nimenomaan yliopistossa. Kannustettua tuettiin hyvin paljon taloudellisesti ja lähes yhtä paljon henkisesti. 
Vastaushetkellä kannustetulla oli kotonaan noin 100-500 kirjaa ja he selittivät nopeaa valmistumistaan 
useimmin halulla päästä työelämään ja yleisellä pyrkimyksellä tehokkuuteen. 

KUVIO 4: Sisukkaiden, kannustettujen ja etuoikeutettujen äidin koulutustasot 
 
”Etuoikeutetuilla” sekä isän että äidin koulutus oli tyypillisesti korkeakoulu- tai yliopistotasoa (kuviot 3 ja 4). 
Lapsuuden kodissa korkeakulttuuri oli melko tärkeää. Etuoikeutetun perhe oli viettänyt paljon aikaa 
yhdessä lomilla ja aterioilla ja perhe oli myös osallistunut jonkin verran etuoikeutetun koulunkäyntiin. 
Perheelle oli tyypillisesti melko tärkeää, että etuoikeutettu opiskeli yliopistossa, mutta ei niin tärkeää kuin 
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se oli kannustetun perheelle. Perhe tuki etuoikeutettua melko paljon henkisesti ja jonkin verran myös 
taloudellisesti. Tuen määrä oli kuitenkin vähäisempi kuin kannustetuilla. Etuoikeutetulla oli vastaushetkellä 
kotonaan tyypillisesti noin 500-1000 kirjaa. Etuoikeutetut kokivat useimmiten, ettei heidän nopealle 
valmistumiselleen ollut erityistä syytä. Jos syy esitettiin, oli se useimmiten opintojen koulumaisuus. 
 
Nopeat valmistujat olivat kaikki koulumenestyjiä. Heidän kouluarvosanojensa keskiarvo oli 8,8 (kuvio 5) ja 
yliopistossakin arvosanat olivat keskimäärin 2,4. Eri profiilien kouluarvosanojen keskiarvot poikkesivat 
toisistaan silti selvästi (F (df 2, 235) = 6,962; p<0,001). Sisukkailla kouluarvosanojen keskiarvo oli 8,7. 
Kannustetuilla tämä oli 8,9 ja etuoikeutetuilla 9,0 (kuvio 1). Sen sijaan pääaineen arvosanassa ei 
tilastollisesti merkitseviä eroja ollut. 
 

KUVIO 5: Sisukkaiden, kannustettujen ja etuoikeutettujen arvosanat eri kouluasteilla 
  
Profiilit poikkesivat toisistaan myös siinä, miten kukin suhtautui yliopisto-opintojen teoreettisuuteen (F (df 
2, 246) = 6,384; p=0,002) ja toteutumiseen (F (df 2, 222) = 5,634; p=0,004). Teoreettisuudella tarkoitetaan 
muun muassa tieteellisten artikkelien lukemista, vierailuluentojen kuuntelemista, lisäkirjallisuuden 
hakemista, teoreettisen näkökulman hallitsemista ja tieteelliseen keskusteluun osallistumista (kuvio 6). 
Sisukkaille teoreettinen lähestymistapa oli vähiten tärkeää ja se myös toteutui huonoiten. Etuoikeutetuille 
puolestaan teoreettinen lähestymistapa oli tärkein ja toteutui parhaiten. Kannustettuja teoreettinen 
lähestymistapa kiinnosti sisukkaita enemmän, mutta etuoikeutettuja vähemmän.  
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KUVIO 6: Teoreettisuuden tärkeys ja toteutuminen eri profiileissa 
 
 
Pohdinta 
 
Tutkimus osoitti nopeasti valmistuneiden olleen koulumenestyjiä. He olivat saaneet korkeita arvosanoja 
kaikilla koulutuksen tasoilla, niin ennen yliopistoa kuin yliopistossakin. Heillä voidaan näin katsoa olevan 
jonkin verran itse hankittua kulttuurista pääomaa (Bourdieu 1986, 243-248; Dumais 2002, 44-45; Olkinuora 
& Mäkinen 1999), joka näyttää olevan yhteydessä nopeaan valmistumiseen. Aikaisemman 
koulumenestyksen vaikutus menestymiseen näytti vahvistavan aikaisempien tutkimusten tuloksia (Marsh 
ym. 2002; Ross & Broh 2000; Rumberger & Larson 1998).  
 
Suurella osalla nopeasti valmistuneita on ollut myös toisenlainen kulttuuripääoman lähde, eli vanhempien 
koulutus, jonka on monessa tutkimuksessa todettu vaikuttavan lasten koulumenestykseen (Albert 2000; 
Bourdieu & Wacquant 1995; Kuusinen 1992; Nurmi 1998). Koko nopeiden valmistujien joukkoa tarkastellen 
voidaankin todeta, että heidän vanhemmillaan on ollut melko korkea koulutus. Verrattaessa vastanneita 
Turun yliopiston opiskelijoihin yleensä, huomattiin että nopeasti valmistuneiden joukossa vanhempien 
koulutus on lievästi korkeampi kuin Turun yliopiston opiskelijoilla yleensä (vrt. Mäkinen & Olkinuora 2001, 
18). 
 
Nopeasti valmistuneista suurella osalla oli myös kolmas keskeinen koulumenestykseen vaikuttava 
pääomalähde: vanhempien sekä henkinen että taloudellinen tuki ja kannustus. Saadut tulokset olivat 
samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa vanhempien tuen on todettu vaikuttavan 
koulutusta koskeviin odotuksiin, käsityksiin omasta kontrollista, omanarvontuntoon ja näiden kautta 
koulumenestykseen (Clifton 1978, 111; Kuusinen 1992, 53; Marsh ym. 2002, 727; Olkinuora & Mäkinen 
1999, 11; Ross & Broh 2000, 270). 
 
Profiilit poikkeavat selvästi toisistaan siinä, minkälaisia pääomia heillä voidaan olettaa olevan. Kaikille oli 
yhteistä korkea koulumenestys eli paljon itse hankittua kulttuuripääomaa. Kannustetuilla oli lisäksi paljon 
sosiaalista pääomaa vanhempien tuen muodossa. Etuoikeutetuilla puolestaan oli paljon perheen välittämää 
kulttuurista pääomaa. Heillä voidaan myös katsoa olleen jo perheessä sama kulttuuri kuin yliopistossakin.  
 
Erot taustassa tai profiileihin kuulumisessa eivät olleet nopeasti valmistuneiden joukossa ainakaan suoraan 
yhteydessä valmistumisaikaan, vaikka tämänlainen vaikutus olisi ollut odotettavissa (vrt. Kingston 2001, 88; 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Teoreettisuuden tärkeys Teoreettisuuden
toteutuminen

Sisukkaat
Kannustetut
Etuoikeutetut



 

 203

Liljander 1991, 113). Taustan vaikutus näkyi pikemminkin muissa asioissa, kuten suhtautumisessa 
teoreettisuuteen ja nopean valmistumisen syihin. Taustan ja siitä saatavien pääomien välillä havaittiin 
muutama keskeinen ero nopeasti valmistuneiden joukossa. Nopeista valmistujista ne, joiden vanhemmilla 
oli korkea koulutus, arvostivat teoreettisia asioita eniten ja heillä nämä myös toteutuivat parhaiten. He 
olivat useimmin sitä mieltä, että heidän nopealle valmistumiselleen ei ollut erityistä syytä. Sen sijaan ne, 
joiden vanhemmilla koulutus oli matala ja tukea vähiten, välittivät teoreettisista asioista vähiten ja nämä 
toteutuivat huonointen. Lisäksi heillä oli useimmiten jokin erityinen syy valmistua nopeasti ja tämä syy oli 
usein taloudellinen. Näiden kahden ääripään väliin jäivät ne, joiden vanhempien koulutus oli melko matala, 
mutta heitä oli silti tuettu eniten opiskeluaikanaan. Heille nopean valmistumisen selityksenä oli useimmiten 
halu päästä työelämään. Tausta siis vaikuttaa hyvin monella eri tavalla siihen, miten opiskelija suhtautuu 
opintoihinsa. Jatkossa tätä yhteyttä on tarkoitus tutkia tarkemmin.  
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Abstract 
 
Esitys käsittelee Suomen Akatemian Learn tutkimusohjelmaan kuuluvan MOMENTS–tutkimushankkeen 
tapaustutkimuksessa 6. ”Web Supported Mental Tools in Technology Education” kehitellyn pedagogisen 
Web (World Wide Web) orientaatioagentin (POA) teoreettiset suunnittelu ja toteutusperusteet sekä, 
alustavia tuloksia sen käytöstä osana yliopisto-opintoja. Pedagoginen malli ”Verkko-orientoitu opiskelu 
simulaatioilla” ja siinä käytettävä väline orientaatioagentti on väline joka tuottaa agenttityyppisesti 
interaktiivisen orientaation ts. osan opiskelun tuki- ja ohjausympäristöä opiskelussa paikallisesti 
tietokoneella käytettäville ohjelmille, tässä tapauksessa elektroniikan simulaatio-ohjelmistoille. 
 
Pedagoginen orientaatioagentti ja sen taustana oleva opetus-opiskelu-oppimisprosessi ”verkko-orientoitu 
opiskelu simulaatioilla”, jota se tukee, perustuu toimintateoreettiseen ja konstruktiiviseen näkemykseen 
opettamisesta, opiskelusta ja oppimisesta. Pedagogisen orientaatioagentin kehittelyssä on pyritty 
ratkaisemaan erityisesti oppimisen psykologiasta ja käytettävyystutkimuksista nousevia ongelmia ja 
haasteita tietokoneympäristössä tapahtuvassa opiskelussa. Ratkaisussa on myös pyritty löytämään 
vaihtoehtoisia tapoja perinteiselle massamedioista lainatulle tavalle käyttää kokonaan tai lähes kokonaan 
nykyisenkaltaisten tietokoneiden näyttöjen näyttöpinta-alaa selaimilla toimivissa Web-opiskelusovelluksissa, 
sekä hyödyntää perinteisen tyyppisiä painettuja materiaaleja vuorovaikutteisesti rinnakkaisina medioina 
tietokonenäytön ohella, käyttäen molempia mediamuotoja niille parhaiten sopivilla käyttöindikaatioilla 
vuorovaikutuksellisesti tukemassa toisiaan (vrt. Min 1992, ”PI-teoria”). 
 
Pedagogisen mallin ja orientaatioagentin taustana oleva opetus-opiskelu-oppimisprosessin teoria perustuu 
Uljensin (1997), toiminnan teorian (esim. Kaptelinin & Nardi 1997) sekä konstruktiiviseen näkemykseen 
opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta (ks. esim. Miettinen 2002). Tutkimus hyödyntää myös 
oppimispsykologian, käytettävyystutkimuksen tutkimuksia. Suunnittelun taustalla merkittävästi vaikuttavia 
näkemyksiä ovat mm. toiminnan teorian sovellukset tietokone- ja tietoverkkoympäristöjen suunnitteluun 
(esim. Nardi 1997; Kapetelinin & Nardi 1997), sisäistämisen teoria [Theory of Internalization] (e.g. Podolskij 
1997), lähikehityksen vyöhykkeen teoria [Zone of Proximal Development] (e.g. Vygotski 1978; Tella & 
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Mononen-Aaltonen 1998), NeoGalperininen ajattelu tekojen vaiheittaisesta sisäistämisestä [modelel for 
stage-by-stage formation of mental actions], R. Kimbellin ”Design Model” (Kimbell 1987,1997,200a,b) sekä 
teoreettiset ideat ns. tarpeettoman kognitiivisen ja emotionaalisen kuormituksen vähentämisestä 
opiskelutilanteessa (e.g. Sweller & Chandler 1994; Wilson & Cole 1996). 
 
Orientaatioagentin metaforana on ollut interaktiivinen auttaja ja ohjaaja, joka käyttää niin vähäistä 
näyttöpinta-alaa kuin mahdollista, mutta niin suurta kuin tarpeellista. Tutkimushankkeessa käytetty 
pilottiratkaisu on toteutettu Internetissä toimivana html / Javascript / Perl –ratkaisuna ja sen toimintaa on 
tutkittu mm. samanaikais- videointi & näyttötyöskentelyn tallennuksella, tallettamalla videolle 
opiskelijaryhmien näyttötyöskentelyä, keskustelua ja yleiskuvaa tilanteesta yhdessä jälkikäteen toimintaa ja 
sen aikaista ajattelua kartoittavien kysymysten ja haastattelujen (stimulated recall) kanssa. 
 
Asiasanat: pedagoginen orientaatioagentti, POA, Verkko-opiskelu, simulointi opetus-opiskelu-oppiminen, 
toiminnan teoria 
 
1 Opetus tavoitteellisena opiskelun ohjauksena 
 
Orientaatiota tai ohjausta voi olla monen tyyppistä. Ääripäinä, voidaan leikkisästi todeta, ovat taikurin ja 
opettajan toiminta. Voidaan perustellusti väittää, että korkeatasoinen opetus tai opettajan toiminta, 
opettaminen ja taikurin toiminta, illuusion luominen ovat vahvasti sukua toisilleen, mutta eräällä tavalla 
saman jatkumon ääripäitä. Kun taikurin tehtävänä on luoda emotionaalisesti kiinnostava tilanne ja 
ilmapiiri, ja johdattaa katsojansa havainnot itse tapahtuvan kannalta kaikkiin epäoleellisiin asioihin on 
korkeatasoisen opetuksen, opettajan – tai tämän tutkimuksen tietokone- tai tietoverkko-opetussovelluksen 
tehtävänä johdattaa opiskelija tai opiskelijaryhmä näkemään, tekemään ja löytämään oleellinen 
opittavassa asiassa ja luoda sille emotionaalisesti tarkoituksenmukaiset puitteet. Voidaan todeta, että sekä 
opettaja että taikuri pyrkivät ohjaamaan havaintojamme ja tuntemuksiamme ja käyttävät siinä 
tehtävässään erilaisia välineitä. Tätä havaintojemme ohjaamista tarkoituksenmukaisiin suuntiin tai 
epätarkoituksenmukaisiin suuntiin voidaan P.J. Galperinin terminologiaa mukaillen nimittää orientoimiseksi 
(e.g. Galperin 1979; Podolskij 1997; vrt. Engeström 1987). 
 
Käytettäessä erilaisia tietokone- ja tietoverkkopohjaisia oppimisvälineitä, kuten tässä tutkimuksessa ”Web 
Supported Mental Tool in Technology Education” (ks. esim. Lehtonen 2002a,b,c) käytettyjä simulaatio-
ohjelmistoja elektroniikan ja sähköteknologian alueella, edellä esitetyt  näkökohdat opiskelijan tai 
opiskelijaryhmän ohjaamisesta, ei taikurin, vaan opettajan tavoin, vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin ns. 
perinteisessä opetuksessa. Toiminta jota opiskelijat ohjataan tekemään opetuksen keinoin, keskittämään 
toimintansa ja valikoiva tarkkaavuutensa oppimien kannalta oleellisiin aktiviteetteihin – aktiivinen 
oppimiseen tähtäävä toiminta opiskelutoiminta - opiskelu, (ks. Uljens 1997, käsite vastaa pitkälti toiminnan 
teorian käsitettä oppimistoiminta), ei useinkaan toteudu optimaalisesti vain käyttämällä uusimpia tai 
moderneimpia välineitä. Vaikka välineet olisivat kuinka moderneja tahansa oppimista ei useinkaan tapahdu 
jos emme kykene samaan aikaan ohjaamaan, orientoimaan, opiskelijaa käyttämään niitä opiskelun 
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Voidaan myös todeta, että vaikka opetuksen termit on useissa 
kohdin muutettu modernisti lähinnä oppimispsykologisesta tutkimusperinteestä lähtöisin olevalla tavalla 
oppimiseksi, ei opettamisen ja ohjaamisen, didaktiikan/pedagogiikan ongelma ole hävinnyt minnekään (ks. 
esim. Lehtonen & Vahtivuori 2003). Vaikka puhumme muun muassa konstruktivistisesta oppimisesta itse 
opetus, opiskelijoiden opiskelun ohjaaminen ja kohdentaminen, orientoiminen, oleellisiin asioihin ei ole 
kadonnut minnekään. 
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2. Simulaatiot ja modernit opiskelumediat luonnolliseksi osaksi opiskelu-
oppimisympäristöä 
 
Artikkelissa esitellään Suomen Akatemian Learn tutkimusohjelmaan kuuluvan MOMENTS 
konsortiohankkeen tapaustutkimuksena olevassa toimintatutkimuksessa “Web-supported Mental Tools in 
Technology Education” kehitettyjä ja tutkimuksen kohteena olevia pedagogisia ja teknologisia sovelluksia, 
jolla simulaatio-oppimisvälineiden,  modernien, tietoverkkopohjaisten oppimista tukevien verkkoratkaisujen 
sekä muiden ajattelun työvälineiden (‘mental tools’, ‘mindtools’) käyttö yhdessä perinteisten ja modernien 
digitaalisten oppimateriaalien kanssa voidaan integroida luonnolliseksi osaksi normaalia opetus-opiskelu-
oppimistoimintaa. Myös muun muassa pelillisyyttä ja ns. edutainment-periaatteita osana välineiden ja 
materiaalien olemusta ja pelimäistä interaktiivista luonnetta on pyritty hyödyntämään oppimisprosessiin 
vaikuttavana tekijänä.  
 
Artikkelin päätarkoitus on esittää tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan työvälineen ”Pedagogisen 
orientaatioagentin” (POA) keskeiset suunnitteluperiaatteet ja sen toiminta osana opiskelua ja opiskelu-
oppimisympäristöä. 
 
Kehitetyn ja tutkimuksen kohteena olevan opiskelu- tai oppimistoiminnan mallin laajempi tausta liittyy 
kysymykseen, millä tavalla ja minkä tyyppisen oppimistoiminnan (oppimisprosessin) avulla sähkötekniikan 
ja elektroniikan, tässä tapauksessa teknisen työn ja teknologiakasvatuksen alueella, opiskelua ja oppimista 
voitaisiin organisoida eräiltä osin huomioiden erityisesti jälkiteollisen informaatioyhteiskunnan ajan 
haasteita (ks. esim. Lehtonen 2002a,c). 
 
Tutkimuksessa on tavoitteena integroida simulaatiovälineet ja muut ns. ajattelun työvälineet (Jonassen 
1995,2000), modernit verkkoperustaiset opiskelua ja oppimista tukevat ratkaisut sekä perinteiset ja 
modernit digitaaliset harjoitus- ja opiskelumateriaalit koherentiksi osaksi normaalia yliopisto-opiskelun 
opintokokonaisuutta. (Termi ”opiskelu” (Uljens 1997) on käytetty tässä tutkimuksessa toiminnan teorian 
”oppimistoiminnan” sijaan mutta sitä voidaan pitää sille lähes synonyyminä.) 
 
Tutkimuksessa muun muassa eri välineiden ja medioiden hyötyjä ja haittoja on pyritty analysoimaan osana 
opetus-opiskelu-oppimisprosessia (TSL) (ks. TSL-prosessi: Lehtonen & Vahtivuori 2003; Lehtonen ym. 2003; 
Uljens 1997) ja niitä on pyritty käyttämään niille tarkoituksenmukaisissa rooleissa (käyttöindikaatioissa). 
Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty muun muassa perinteisiä painettuja materiaaleja, kuten kirjallisuutta, 
sähköisiä dokumentteja, eri mediaformaatteja (animaatioita, videota, ääntä), vuorovaikutteisia 
dokumentteja ja erilaisia interaktiivisia välineitä, kuten simulaatio-ohjelmistoja ja niitä on pyritty 
käyttämään tavalla joka maksimoisi niiden hyödyt mutta minimoisi niiden haittoja, ts. niitä on pyritty 
käyttämään niille omimmissa pedagogisissa käyttöindikaatioissaan. Esimerkiksi perinteisiä kirjallisia lähteitä 
on käytetty sähköisten dokumenttien ohella koska muun muassa  Min (1992) toteaa kirjallisten lähteiden, 
kirjojen ja monisteiden käytöllä tietokoneen ohella paralleelisena mediana on usein perusteita eikä kaikkea 
ole pyrittykään siirtämään sähköiseen muotoon. Tämä on ollut perusteltua myös tavoitteena olevan 
mobiiliteknisen (esim. GPRS) usein hitaamman siirtoyhteyden soveltuvuuden kannalta, koska siirrettävän 
datan määrä näin pienenee. 
 
On viitteitä siitä (Min 1992), että muun muassa avoimet simulaatio-oppimisympäristöt usein toimivat 
paremmin kun niiden käytön ohjeistamisessa ja  voidaan käyttää näyttötyöskentelyn rinnalla helposti 
luettavia ja selailtavia (painettuja) dokumentteja, kuten harjoituskirjoja. Tämän tutkimuksen alustavien 
tulosten perustella näyttää ilmeiseltä, että ihmisen kyky ja halu käyttää rinnakkaista painettua tai 
kirjoitettua materiaalia on tärkeä ottaa huomioon verkko-opetuksessa. Toisaalta taas asiat ja dokumentit 
sekä välineet, ajattelua avustavat välineet, ”ajattelun työvälineet” [”mental tools”, ”mindtools”]  joissa 
sähköisen median kyvyt ja interaktiivinen luonne on hyödynnettävissä tulee tuottaa ja on tässä 
tutkimuksessa pyritty tuottamaan ko. formaattiin. Alustavan tutkimuksen aineiston (simultaneous video + 
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stimulated recall, grop interviews) mukaan nämä päätelmät saavat tukea. Oppikirja ja simulaatio-
ohjelmisto, sekä sitä tukeva tässä artikkelissa esiteltävä interaktiivinen www-agenttisovellus, pedagoginen 
orientaatioagentti (POA) [Pedagogical Orientation Agent] näyttävät toimivan pääosin tarkoitetusti 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tässä kohdin on pyritty hyödyntämään myös käytettävyystutkimusten 
ja ns. kognitiivisen kuormituksen teoriamallin ajatuksia, eli opiskeluvälineet on pyritty rakentamaan niin 
että ylimääräistä havaintokyvyn jakamista eri kohteisiin ja toimintoihin on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
välttämään (e.g. Kapetelinin & Nardi 1997; Wilson & Cole 1996; Sweller, J., & Chandler 1994; Chandler & 
Sweller 1991). 
 
Samoin myös muun muassa pelillisyyttä (edutainment) osana välineiden ja materiaalien olemusta ja 
pelimäistä interaktiivista luonnetta on pyritty hyödyntämään oppimisprosessiin vaikuttavana tekijänä. 
 
3. Pedagogical web orientation agent (POA) 
 
Pedagoginen orientaatioagentti (POA) on tässä hankkeessa kehitetty ratkaisu ja se on kehitetty 
ratkaisemaan eräitä niitä ongelmia joita on havaittu käytettäessä hyvin avoimen (konstruktiivisen) 
ongelmanratkaisuprosessin mahdollistavia simulaatiotyövälineitä (tai muita tietokoneohjelmia joita voidaan 
käyttää ns. ajattelun työvälineenä) (vrt. Vygotsky 1978; Jonassen 2000; ks. myös Jonassen 1999) osana 
opetus-opiskelu-oppimisprosessia (ks. myös Devedzic & Harrer 2002).      
 
Suuressa osassa avoimen (konstruktiivisen) ongelmanratkaisuprosessin mahdollistavia simulaatiotyövälineitä 
hyödyntäneissä tutkimuksissa ja kokeiluissa on ongelmana ollut se, etteivät opiskelijat kykene tai osaa 
käyttää näitä välineitä työvälineenä tietojensa, taitojensa tai osaamisensa syventämisessä kuten 
opetustavoitteissa on suunniteltu ja tarkoitettu ilman riittävää ohjausta. Nämä välineet eivät siis itsessään 
ratkaise opetuksen tai oppimisen ongelmia. Suurimmat ongelmat näyttävät liittyvän siihen, että opiskelijat 
käyttävät näitä työvälineitä päämäärättömään ”leikkimiseen”, eikä tavoitteellisiin heidän oppimistaan 
hyödyttäviin opiskelutehtäviin, ja ilman vahvaa ohjausta, lyhyen alkuinnostuksen jälkeen he näyttävät 
kyllästyvän varsin nopeasti tähän toimintaan (esim. Gonzales, Reitman & Stagno 2001a,b; Chen 2002; ks. 
myös Min n.d., Koopal 1993/1997).   
 
Ohjausta edellä mainittujen välineiden käyttöön siis tarvitaan. Mutta miksi teknologiaperustaista 
orientaatiota tai IP-verkkoja hyödyntävää verkko-orientaatiota? Olisi ja on tietysti mahdollista toteuttaa 
simulaatioiden opiskelukäytön orientaatio tai ohjaaminen aivan perinteisesti opettajan tai ohjaajan 
johdolla, mutta silloin menetetään mahdollisuus mm. itsenäiseen itseohjautuvan opiskelun ja osin 
tietoverkkopohjaisen etäopiskelun, verkko-opiskelun käyttämiseen.  Olisi tietysti ollut mahdollista luoda 
myös paikallisia tietokoneresursseja orientoimaan simulaatioiden opiskelukäyttöä, mutta silloin törmätään 
useimmiten suuriin vaikeuksiin useiden käyttäjien ja useiden käyttöpaikkojen tapauksissa niiden 
päivittämisessä ja ylläpidossa. Paikalliset tietokoneresurssit eivät myöskään mahdollista hajautettua 
ryhmätyöpalvelujen (CSCW/CSCL) (Computer Supported Collaborative Work/Learning) käyttöä osana 
opetus-, opiskeluvälineistöä. 
 
Kolmas huomioonotettava seikka, joka liittyy pedagogisen orientaatioagentin (POA) suunnitteluun olivat 
vaikeudet joita oli kohdattu käytettäessä valmiita ”verkko-opiskelusovelluksia” (kokeilimme mm. BSCW®, 
WebCT® -työvälineitä) yhdessä paikallisesti tietokoneessa käytettävien simulaatio-ohjelmistojen kanssa. 
Näissä kokeilussa (raportoimattomia 2000 & 2001) opiskelijoilla näytti olevan suuria hankaluuksia 
työskennellä ja vaihdella simulaatio-ohjelmiston ja koko näyttöpinta-alan käytännössä vaativan ”ryhmätyö- 
tai verkko-opiskelualustan” ja sen vaatiman sisäisen navigoinnin välillä samalla PC-tietokoneen näytöllä. 
Tämä näytti observointihavaintojen perusteella (Lehtonen 2001 raportoimaton) johtavan opiskelijoiden 
huomiokyvyn ja valikoivan tarkkaavuuden keskittymiseen  kohtuuttomassa määrin itse opiskelun ja 
oppimisen kannalta tarpeettomiin tai haitallisiin aktiviteetteihin kuten vaihtelemisiin eri ohjelmien välillä ja 
vaikeuksiin löytää koko näyttöpinta-alaa käyttävästä WWW-opiskelualustasovelluksesta haluttuja 
resursseja. 



 

 209

 
Huomiokyvyn ja valikoivan tarkkaavuuden ohjaantuminen itse opiskelun ja oppimisen kannalta sinällään 
tarpeettomiin aktiviteetteihin kuten vaihtelemiseen eri sovellusten välillä sai aikaan opiskelijoiden 
turhautumista käytettyihin välineisiin sekä näytti vaikuttavan negatiivisesti oppimistuloksiin (vrt. 
kognitiivisen kuormituksen teoria). 
 
Näistä lähtökohdista lähdettiin kehittämään pedagogista orientaatioagenttia (POA). Se on työväline joka 
orientoi tai ohjaa opiskelijoiden opiskelua P.J. Galperininilta olevan vaiheittaisten tekojen sisäistämisen 
prosessin kaltaisesti ("System of planned, stage by stage formation of mental actions", or a system of 
PSFMA, Galperin 1989, 1992; Podolskij 1997).           
 
NeoGlperininen ajattelun mukainen alajärjestelmä  “Conditions for the formation of necessary orientation 
basis of action” on ollut erityisen kiinnostuksen kohteena pedagogista orientaatioagenttia kehitettäessä 
(Podolskij 1997). Tämän vaiheen tai alajärjestelmän tavoitteena on valmistaa opiskelija ongelmanratkaisun 
vaiheiden sisäistäminen sekä niiden ala- tai osataitojen ja niissä tarvittavien välineiden käyttötaitojen 
sisäistäminen, joita tarvitaan laajemman ongelmaperustaisen opiskeluvaiheen menestykselliseen 
ratkaisemiseen. Hänen tulee mitä tehdä ja tulla tietoiseksi sekä saavuttaa kriittiset osataidot kaikilla 
tämäntyyppisen ongelmanratkaisun vaatimilla kriittisillä osaamisen alueilla.  Näkemykseni mukaan P.J. 
Galperinin (1989, 1992) kehittämän tai ns. uusGalperinisen (esim. Podolskij 1997) oppimista helpottavan 
opiskelun orientaation ja siinä käytettävien ns. orientaatioapuvälineiden ideaa ei ole ennen rajoitetun 
interaktiivisuuden mahdollistavaa tieto- ja viestintätekniikkaa voitu hyödyntää optimaalisesti. Tyypillisesti 
orientaatiovälineet tai -perustat ovat olleet staattisia, mutta moderni tieto- ja viestintätekniikka 
mahdollistaa interaktiiviset ja jopa adaptiiviset orientaation apuvälineet. Väitän että P.J. Galperinin 
kehittämiä ideoita voidaan täysimittaisesti hyödyntää vasta luomalla uudentyyppisiä interaktiivisia ja 
adaptiivisia digitaalisia orientaatioperustatyövälineitä ”digitaaliset oivallusobjektit”, jotka perustuvat 
moderniin tieto- ja viestintätekniikkaan, kuten Web-resursseihin, kuten tässä esiteltävässä tutkimuksessa. 
 
Mutta, kuten aikaisemmin mainittiin, vaikka tämä tutkimus keskittyykin pääosin modernien tieto- ja 
viestintäteknologisten välineiden ja resurssien kokeiluun ja tutkimukseen osana opiskelua ja 
opiskeluympäristöä, perinteisillä materiaaleilla on yhä paikkansa. 
 
Kuten aiemmin todettiin Min (n.d.) perustuen: Avoimet (simulaatio-)opiskelusovellukset toimivat usein 
parhaiten kun esimerkiksi ihmisille annetaan mahdollisuus käyttää niiden rinnalla näyttötyöskentelyssä 
myös niiden rinnalla helposti selattavia tulostettavia tai painettuja materiaaleja, kuten työ- ja 
harjoituskirjoja, laboratoriomanuaaleja tai monisteita.  
 
Tätä tutkimusta varten ohjelmoitu pedagogisen orientaatioagentin kokeiluversio on esitetty kuvioissa 1 ja 
2. Se sisältää yleisen tason orientaatiotyövälineen joka näkyy kuviossa 1 sisältäen orientaation tai ohjauksen 
kurssin opiskeluun, tarvittavien osavaiheiden ja taitojen saavuttamiseksi tarvittavien vaiheiden esittämiseen 
tarvittavan välineen, välineen esittää koko opiskelun kohteena olevan prosessin eteneminen sekä tässä 
kohteena olevassa opiskelussa käytettävien välineiden (orientaatiovälineet & ajattelun ja 
ongelmanratkaisun työvälineet) käyttöön tarvittavat kriittiset perusteet. 
 
Kun opiskelija ja opiskelijaryhmä on tutustunut ja sisäistänyt riittävässä määrin yleisen tason 
orientaatiovälineen sisältöjä: Kurssin tavoitteet, kurssin etenemisen yleispiirteet sekä sillä käytettävät 
välineet heitä ohjataan avaamaan varsinainen pedagoginen orientaatioagenttisovellus (POA) joka on 
käyttöympäristön näytön kokoon ym. adaptoituva WWW-ohjelmistosovellus joka avaa näyttöön kapean 
interaktiivisen ”navigointialueen”. Klikkaamalla sen sisältöjä se avaa pienempiä ”popup-ikkunan” -tyyppisiä 
orientaatio- ja tehtäväikkunoita näyttöön, jota keskittyvät käyttäjän oletettuun tarkkaavuuden fokuksen 
alueelle. Tässä kohdin tutkimus hyödyntää käytettävyyden ja ns. “kognitiivisen kuormituksen teorian” -
periaatteita (ks. esim. Cooper 1998; Wilson & Cole 1996; Sweller, J. & Chandler; Chandler& Sweller 1991); 
toisin sanoen, opiskeluvälineet on pyritty rakentamaan niin, että opiskelija(t) eivät joudu jakamaan 



 

 210

tarpeettomasti valikoivaa tarkkaavuuttaan eri tyyppisiin kohteisiin ja aktiviteetteihin. Ideana on myös 
käyttää orientaatiovälineen toimintaan vain niin vähän opiskelijoiden käytössä olevaa näyttöpinta-alaa kuin 
mahdollista, erotuksena perinteiselle massamedioista lainatulle tavalle käyttää kussakin sovelluksessa koko 
näyttöpinta-alaa, riippumatta siitä onko se sisällön tai sovelluksen toiminnan kannalta missään määrin 
välttämätöntä (ks. Min n.d.). Vapaaksi jäävä näyttöpinta-ala jää varsinaista opiskelijoiden käyttämää 
simulaatio-ohjelmistoa varten. Tämä simulaatio-ohjelma voidaan myös käynnistää 
orientaatioagenttisovelluksesta (perustuen  tiedostojen MIME-tyyppeihin [Multipurpose Internet Mail 
Extensions]), lataamalla sieltä tehtävien sisältämiä simulaatio-ohjelmiston tiedostoja paikallisesti 
käytettävässä tietokoneessa toimivaan simulaatio-ohjelmistoon.  Tässä tapauksessa selaimessa toimivaksi 
ohjelmoitu sovellus tuottaa graafisen käyttöjärjestelmän [GUI] -tyyppisen orientaatiosovelluksen avaamalla 
edellä kuvattuja orientaatio- ja tehtäväikkunoita, jotka ohjaavat taas sen alla toimivaa paikallisesti 
tietokoneessa toimivaa simulaatiosovellusta em. MIME-tyyppeihin perustuen, avaamalla siihen tiedostoja ja 
ohjeistamalla mitä opiskelijan tulee tässä tehtävässä tehdä. Itse orientaatioagenttisovellus on toteutettu 
HTML/XML/Javascript/CGI(Perl)-ratkaisuna (e.g.,  Min (n.d.); Kapetilin & Nardi 1997; Wilson & Cole 1996; 
Sweller, J. & Chandler; Chandler & Sweller 1991.) Tavoitteena käyttöliittymän suunnittelussa on ollut myös 
hyödyntää edellä mainitusti pelillisyyttä ja ns. edutainment (education and entertainment) 
suunnitteluperiaatteita osana työvälinettä. Tähän kuuluvat mm. “pelityyppinen” vuorovaikutteisuus 
välittömine palautteineen. 
 

 
 

Kuvio 1. POA-sovelluksen alkuorientaatio-osuus. 
 

 
 

Kuvio 2. Varsinainen POA-sovellus. 
 
Tehtäväorientaatioikkunat tarjoavat opiskelijoille tarvittavan orientaation ja informaation (tai viitteet mistä 
kirjan tms. sivulta sen löytää), mitä vaaditaan tehtävän tai siinä esitetyn ongelman ratkaisemiseksi. Tämän 
lisäksi opiskelijat voivat ladata tehtävässä tarvittavat tiedostot edellä esitetysti paikallisesti tietokoneessa 
toimivaan simulaatio-ohjelmaan minkä avulla itse tehtävä ratkaistaan (ks. Kuvio 3). Lataamalla kyseisen 
tiedoston se automaattisesti käynnistää paikallisesti tietokoneessa toimivan simulaatio-ohjelmiston (edellä 
kuvatusti ladattavan tiedoston MIME-typpiin perustuen). 
 



 

 211

 
 

Kuvio 3. POA-sovellus avaamassa simulaatio-ohjelmassa avautuvaa tehtävässä tarvittavaa tiedostoa. 
 
Lopulta kun POA on käynnistänyt simulaatiosovelluksen on tilanne kuten kuvissa 4 ja 5 alla: POA on 
saatavilla koko ajan ja se avaa pieniä interaktiivisia tehtäväikkunoita käytettävän sovelluksen päälle aina 
haluttaessa. Tässä artikkelissa kuvatussa tutkimuksessa tehtävät oli kytketty opiskeluprosessin 
ensimmäisessä vaiheessa yhteen kirjallisuuden kanssa sivunumeroiden avulla. 
 

 
 

Kuvio 4. POA-sovellus orientoimassa opiskelutehtävää. 
 
Alla esimerkki bibolaaritransistorin toimintaa käsittelevästä vuorovaikutteisesta tehtäväikkunasta ja sen 
interaktiivisesta (HTML/JavaScript) esitysmuodosta. 
 

 
 

Kuvio 5. Esimerkki POA-sovelluksen interaktiivisesta orientaatio- ja tehtäväikkunasta. 
 
POA:n idea on ohjata tai orientoida (Podolskij 1997; Galperin 1989, 1992) opiskelijoita käyttämään 
opiskelussaan pedagogisesti perustellulla tavalla tietokoneessa paikallisesti käytettäviä resursseja. 
Teoreettinen tausta, kuten aikaisemmin mainittiin perustuu pääosin Vygotskin and Galperinin (ja ns. 
neoGalperinisen koulukunnan) ajatteluun (Vygotski 1978; Vygotski 1978; Tella & Mononen-Aaltonen 1998; 
Galperin 1992; Podolskij 1997). Koska tässä ajattelussa toiminta ryhmän jäsenenä ja vuorovaikutus, sekä 
opiskelun erilaiset ns. ulkoistamis- ja sisäistämisvaiheet perustuvat merkittävässä määrin kommunikaatioon 
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ryhmän jäsenten välillä ja ryhmien välillä on WWW-ryhmätyösovellus BSCW© (CSCW) ohjelmoitu osaksi 
pedagogista orientaatioagenttia tuottamaan siinä tarvittavia vuorovaikutus- ja yhteisöllisen tiedonhallinnan 
tehtäviä (Kuvio 6). 
 

 
 

Kuvio 6. CSCW palveluja tuottava BSCW avautuneena POA-sovelluksen osaksi. 
 
Edellä esitetyt periaatteet näyttävät toimivan alustavien tutkimustulosten perusteella (simultaneous video + 
stimulated recall, group interview). Samoin esimerkiksi painettu materiaali tai -media näyttää toimivan 
yhteistyössä POA-sovelluksen kanssa kuten oli suunniteltu. 
 
4. Miten POA, opetuksen-, opiskelun- ja oppimisen teoria ja opetussuunnittelu tukevat 
toisiaan 
 
Painopiste, sähköteknologian ja elektroniikan graafiset simulaatiot, on pyritty tässä tutkimushankkeessa 
kytkemään teoreettisesti perustellulla tavalla osaksi Uljensin (1997) määrittelemää opetus-opiskelu-
oppimisprosessia tavalla joka mahdollistaisi korkeatasoista oppimista tuottavan opiskeluprosessin (vrt. 
Gokhale 1996). 
 
Opiskelijan opiskelu- oppimistoimintaa yksilönä ja ryhmän jäsenenä pienryhmissä on tässä mallissa pyritty 
tukemaan (orientoimaan) Vygotskin esittämälle oppimisen lähikehityksen vyöhykkeelle [Zone of Proximal 
Development (ZPD)] sekä yksilöinä että ryhmänä (Group ZPD) mm. opetussuunnittelullisilla ratkaisuilla ja 
informaatioteknologiaa kuten tässä artikkelissa kuvattua orientaatioagenttia (POA) hyväksi käyttäen 
(Lehtonen 2002; Ruokamo et al. 2002; Vygotski 1978; Wertsh 1985; Bransford et al. 2000, 214-215; Tella & 
Mononen-Aaltonen 1998). Tavoitteena on ollut prosessi jossa opiskeltava asia ja sen vaatimat osataidot ja 
tiedot rakentuvat ryhmäprosessissa (stage-by-stage formation of mental actions in groups), jonka 
alkuvaiheen tietoverkkovälineillä ohjattujen aktiviteettien aikana opiskelijat vuotellen ulkoistavat, 
kommunikoivat  ja visualisoivat ajatuksiaan muille puheella (vrt. ulkoinen/sisäinen puhe, Vygotski 1978), 
simulaatiovälineellä ja eleillä, sekä testaavat niiden toimintaa simulaatiovälineellä (Kuvio 7 & 8). Näin 
toiminnan kohteena olevat asiat vähitellen sisäistyvät (theory of internalization, e.g. Podolskij 1987; 
Kapetelinin & Nardi 1997) ja mahdollistavat asteittaisen opiskelun ohjaamisen, orientoimisen, 
vähentämisen opiskelun kuluessa (Kuvio 7.), päätyen opitun testaamiseen ja hyödyntämiseen ja 
laajentamiseen ongelmaperustaisessa projektissa (Kuvio 8.). Opiskelijoiden sosiaalisella interaktiolla on ollut 
Vygotskin (1978) ja Galperinin (Galperin 1989; 1992; Podolsky 1997) and Kimbellin (1987, 1997, 2000a,b) 
ajatuksiin perustuen keskeinen asema opetuksen suunnittelumallissa (Kuviot 7 & 8) vaiheittaisten 
mentaalisen toiminnan ”ulkoistamisten” [“externalisation”] – niitä tukevien ulkoisten esineellisten ja 
symbolisten materialisointien [”materialization”] (toimintaa ulkoisten materiaalisten tai immateriaalisten, 
symbolisten, prosessin vaiheiden kanssa) joita seuraavat ”sisäistämisen” [”internalization”] vaiheet  joissa 
ajattelu ja ymmärrys asiaa kohtaan lisääntyvät. 
 
Lopuksi simulointien kautta toteutettu ohjattu opiskeluprosessi jatkuu ongelmalähtöisen opiskelun 
(OLO/PBL) periaatteisiin perustuvana ongelmanratkaisuprojektina, joka ratkaistaan ensin 
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simulaatioympäristössä ja myöhemmässä vaiheessa konkreettisesti oikeilla elektroniikan komponenteilla. 
(Kuvio 8). 
 

 
 
Kuvio 7. Pedagogisen mallin 1 vaihe (perustuu mm. Kimbell 1987, 1997, 2000a,b; Vygotski 1978; 
Podolsky 1997). 
 
 

 
 
Kuvio 8. Pedagogisen mallin 2 vaihe (PBL/OLO-vaihe) (perustuu mm. Kimbell 1987, 1997, 2000a,b; 
Vygotski 1978; Podolsky 1997). 
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Ohjausvälineet ja niiden ohjausvaikutus säilyy koko prosessin ajan opiskelijan ja opiskelijaryhmän saatavalla, 
luoden mahdollisuuden turvautua siihen niin haluttaessa (kirja & POA), (Kuviot 7 & 8). Tämä voidaan 
nähdä erittäin tärkeänä paitsi itse opiskelun ohjaamisen kannalta, niin myös elementtinä jolla voidaan 
tuottaa opiskelijalle turvallisuuden tunnetta ja vähentää ns. tilanneahdistusta [situational anxiety] 
opiskelutilanteessa ja vaikuttaa tätä kautta positiivisesti oppimiseen (esim. Farnill 2001; Min 1992; 
Bransford 2000). Myös tutkimuksen aineiston alustava analyysi tukee tätä päätelmää. Lopuksi kun 
asteittaisesti tuen vähenemisen kautta vaikeutuvan ja eri osataitoja harjoittaneen prosessin kuluessa 
syntyneet osataidot ja sen aikana opiskelijan ja opiskelijaryhmän  luoma tietämys sähkötekniikasta ja 
elektroniikasta on riittävästi kehittynyt (Kuvio 7), toiminta jatkuu hyvin avoimella ongelmaperustaisella 
opiskelujaksolla (Kuvio 8.), jossa opiskelijat joutuvat paitsi testaamaan tietämystään ja hankkimaan uutta ja 
myös hyödyntämään ensimmäisen vaiheen aikana oppimaansa.   
 
Tämän aikaisemmin esitetyn ensimmäisen, ohjatun opiskeluvaiheen, orientaatiovaiheen (Kuvio 7.) 
ohjausvaikutuksen olemassaolo voidaan nähdä erityisen tärkeäksi käytettäessä tässä tutkimuksessa 
käytetyn tyyppisiä välineitä, kuten tämän tutkimuksen avoimen ongelmanratkaisun muodostavia 
elektroniikan simulaatio-ohjelmistoja, joista Jonassen (2000, 156) toteaa ”..enable learners to represent 
their own thinking in the ways that they explore, manipulate and experiment with the environment” 
(vertaa. Gokhale 1996).  Mutta kuten Gonzales., Reitman, & Stagno (2001) toteavat, näiden avoimen 
ongelmanratkaisun mahdollistavien välineiden käyttöön liittyy ongelma, että ilman opetusta ja ohjausta ja 
harjaantumista ensin riittävästi itse välineen käyttöön (välineen käytön riittävä hallinta) ja sen jälkeen 
välineen käyttöön ongelmanratkaisun kokeilun ja tutkimisen välineenä sekä riittävien kyseisen alueen 
tietojen ja taitojen hankkimista ja rakentamista opiskelun yhteydessä ne johtavat usein vain pinnalliseen ja 
edellä kuvattuun leikinomaiseen opiskeluaktiviteettiin, joka ei useinkaan johda korkeatasoiseen 
oppimiseen. Tähän liittyen voidaan viitata Podolskijn (e.g. Podolskij 1987) NeoGalporiniosesta teoriasta 
nousevaan toteamukseen, että vasta kun oppijaa on autettu sisäistämään tiettyjä tehtävässä vaadittavia 
rutiinitoimintoja, eivätkä ne enää kuormita hänen ajatteluaan ja toimintaansa kohtuuttomalla tavalla, 
hänelle on mahdollista antaa oikeasti luovuutta vaativia tehtäviä, kuten avoimia ongelmaperustaisia 
oppimistehtäviä. 
 
Tämän takia opiskelua on pyritty ohjaamaan tässä hankkeessa P.J. Galperinin kuvaamalla ja edellä esitetyllä 
tavalla, joka varmistaisi edellä mainittujen asioiden vaiheittaisen oppimisen ja samalla opiskelijan 
mahdollisuuden säädellä ohjausvaikutusta ja tukea hänen omista lähtökohdistaan käsin niin vähäiselle 
tasolle kuin mahdollista, mutta antaa mahdollisuus turvautua siihen tarvittaessa. (vrt. D. Ausubel ”Advance 
Organizators”; J. Bruner “Scaffolding”) 
 
Adaptiivinen ohjaus olisi prosessin kannalta paras mutta tässä vaiheessa POA:n kokeiluversio ei 
adaptoitunut juurikaan käyttäjien toimintaan. 
 
5. Pelillisyys ja Eduteinment osana opiskelua and POA 
 
Ollakseen kiinnostavia opiskeluprosessin ja siinä käytettävien ratkaisujen ja välineiden tulee tuottaa alussa 
kuvattua emotionaalista elämyksiä ja tunteita. Emotionaaliset elämykset painottuvat tässä kokeilussa 
pääosin suoran ja vahvasti tuetun opetuksen, joka toiminnan alussa on usein tarpeen jälkeen. Jonassen 
(2000) toteaakin että nämä vahvasti interaktiiviset välineet motivoivat juuri sen takia että ne sallivat 
opiskelija oppia tekemällä sen sijaan että tyytyä katselemaan ja kuuntelemaan toisen tekemää esitystä (c.p. 
Bransford et al. 2000). Paitsi, että tähän omaan aktiiviseen toimintaan ja toimintaan ryhmän jäsenenä 
liittyy usein tunteita ja elämyksiä niin tässä kohdassa pelillisyys ja edutainment (education & 
entertainment), jossa tietokone ei menetä merkitystään tietyn toiminnan työvälineenä mutta sen 
toiminnallisuutta ja käytön ominaispiirteitä kehitetään käyttäjälle emootioita tuottavilla ja viihdyttävillä 
ominaisuuksilla, kunhan ne eivät taitamattomasti ohjaa häntä pois opiskelun fokuksena olevasta asiasta 
(e.g. Kangas 1999; Ruokamo et al. 2002). 
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Voidaan myös todeta kuten Crawford (1984,2003) toteaa, että pelaamisen tärkeä motivaatio on halu 
oppia – halu oppia hallitsemaan tilanne. Kuten Crawford toteaa, halu pelata ja leikkiä on meihin 
sisäänrakennettu mekanismi mitä myös tietokonepelien kehittäjät hyödyntävät. Muun muassa 
portaittaisesti haasteellisemmaksi käyvä (opiskelu)prosessi, välitön palaute, multimedian käyttö erilaisten 
toiminnallisten efektien  tuottamiseen ovat eräitä niitä keinoja joilla näitä tuotetaan tietokonepeleissä. 
 
Tässä tutkimuksessa pelillisyyden ja eduteinmentin vaatimuksia pyrittiin huomioimaan erityisesti kaupallisen 
simulaatiovälineen valinnassa. Tutkimukseen useista sovelluksista vuonna 2000 valittu kaupallinen 
simulaatio-ohjelmisto on osoittautunut monilta osiltaan onnistuneeksi valinnaksi em. lähtökohdista. 
 
6. Johtopäätöksiä ja tulevaisuuden haasteita 
 
Tämänhetkisten tutkimuslöydösten valossa “Web-supported Mental Tools in Technology Education” 
tapaustutkimus on mahdollistanut edellä esitettyjen teoreettisten lähtökohtien kokeilun opetus-opiskelu-
oppisprosessin taustana. Alustavan tutkimusaineiston perusteella se on mahdollistanut edellä esitettyjen 
teoreettisten lähtökohtien testaamista ja on antanut antamassa arvokasta tietoa siitä miten opiskelu 
simulaatiovälineitä ja sitä tukevia tietoverkkosovelluksia ja perinteisempiä medioita käyttäen voisi olla 
tarkoituksenmukaista järjestää.  
 
Tutkimus antaa tärkeää tietoa siitä, miten avoimen ongelmanratkaisun mahdollistavia simulaatiovälineitä 
voidaan käyttää verkko-opiskelussa ja tietoverkkovälineillä tuettuna, sekä siitä miten moderni media voi 
toimia vuorovaikutuksessa perinteisten materiaalien, kuten painettujen lähteiden kanssa. Alustavan 
analyysin perusteella voidaan todeta muun muassa, että P.J. Galperinin aikanaan esittämät ajatukset 
opiskeltavan asian osakokonaisuuksien vaiheittaisesta ja ohjatusta sisäistämisestä ohjaamalla prosessia 
erilaisten orientaatiovälineiden avulla näyttää toimivan tietoverkkoympäristössä. Samoin ajatukset 
pelillisyyden ja eduteinmentin huomioimisen tärkeydestä opiskeluratkaisussa näyttävät saavan tukea. 
Pedagogisen mallin 1 vaihe ohjaus/orientaatio voidaan nähdä hyvin tärkeäksi, jopa kriittiseksi osaksi koko 
opiskelu-oppimisprosessia tapauksissa joissa käytetään hyvin avoimen ongelmanratkaisun mahdollistavia 
ajattelun työvälineitä, kuten tässä tutkimuksessa käytettyjä elektroniikan simulaatio-ohjelmistoja. 
Simulaatioista, "ajattelun työkaluista", on sanottu, että ne ovat eräitä vahvimmista oppimisen välineistä 
pyrittäessä korkeatasoisiin oppimistuloksiin ja asian ymmärtämiseen, aivan kuten Jonassen (2000, 156) 
toteaa, “[the tools] enable learners to represent their own thinking in the ways that they explore, 
manipulate and experiment with the environment” (cf. Gokhale 1996). Mutta Gonzalesiin, Reitmaniniin & 
Stangoon (2001) sekä Cheniin (2002) viitaten voidaan todeta että samaan aikaan ne ovat avoimuudessaan 
ongelmallisia, koska ilman riittävää opetusta tai ohjausta sekä ilman kyseisen välineen käyttötaitoa sinänsä 
sekä sen käyttötaitoa ongelmanratkaisun välineenä, unohtamatta itse opiskelun kohteena olevan tiedon- ja 
taidon aluetta, ne johtavat helposti pinnalliseen välineen käyttöön ja leikinomaiseen muttei useinkaan 
korkeatasoisen oppimisen kannalta tehokkaaseen prosessiin. 
 
Tässä kohdin voidaan viitata Podolskijn toteamukseen, perustuen neogalperiniseen teoriaan, että vasta kun 
opiskelijaa on avustettu sisäistämään tiettyjä opiskelun kohteena olevan toiminnan osataitoja ja -valmiuksia 
ne eivät enää kuormita hänen ajatteluaan (vrt. kognitiivinen kuorma) ja hänelle voidaan antaa luovuutta 
vaativia tehtäviä, kuten avoimempia ongelmanratkaisutehtäviä (c.p Albanesi & Mitchell 1993). Tämän takia 
tässä kuvattu opetus-opiskelu-oppimisprosessi on suunniteltu sisältämään em. orientaatiovaiheita, aivan 
kuten Galperin aikanaan kuvasi. Tavoitteena on ohjata opiskelijat omaksumaan vaiheittaisesti toiminnan 
kannalta riittävästi kriittisiä osataitoja, mutta pitää toisaalta orientaation ja ohjauksen määrä niin 
vähäisenä kuin mahdollista sekä vähentää sitä koko ajan prosessin edetessä.  (vrt. D. Ausubel 1968 
“Advance Organizers”; J. Bruner 1985 “Scaffolding”) 
 
Lopullinen analyysi tullee antamaan myös paljon tätä aluetta koskevaa muuta tietoa, mutta tässä vaiheessa 
kun eri aineistojen purkaminen ja analysointi on vielä kesken ei niistä voi vetää vielä tarkempia 
johtopäätöksiä. 
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Mielenkiintoista on ollut myös tämän tutkimuksen teoreettisia päätelmiä ja tässä tutkimuksessa havaittujen 
seikkojen kanssa lähes koherentteja päätelmiä sisältävän mallin ” Learning through simulations” löytyminen 
tutkimuksen kannalta varsin myöhäisessä vaiheessa (Joyce, Calhoun & Hopkins 1997), joka antaa 
rinnakkaisen löydöksenä selkeää tukea sekä tässä tutkimuksessa kehitetyn pedagogisen mallin ”Verkko-
orientoitu opiskelu simulaatioilla” johtopäätöksille, vaikka Joycen ym. malli perustuukin varsin eri 
tyyppiselle taustateoreettiselle ajattelulle.  
 
Alustavien tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että pedagogisen mallin ” Verkko-orientoitu opiskelu 
simulaatioilla” ja POA:n tulevaisuuden kehitystyö tulee suunnata sen interaktiivisen luonteen edelleen 
kehittämiseksi sekä POA:n verkko-orientaation rakentaminen adaptiiviseksi. Myös erilasten vahvempia 
vuorovaikutustapoja mahdollistavien mediatekniikkojen ja rinnakkaisia aistimodaliteetteja tukevien 
ratkaisujen käyttöä tullee harkita (esim. gif / flash animation, streaming movie clips, sound ym) 
tuottamassa vahvempaa vuorovaikutusta (Crawford 2003) sekä luomassa pelillisempää käyttöliittymää. 
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Verkko-oppimisympäristö ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan 
tukena kouluyhteisössä 

Teija Räihä,    Kerttu Tossavainen, Hannele Turunen ja Jorma Enkenberg 
tutkijakoulutettava      professori                                    lehtori                                           professori 
Kuopion yliopisto        Kuopion yliopisto                        Kuopion yliopisto                         Joensuun yliopisto 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata koulun henkilöstön arvioimana nuorten 
ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa kouluyhteisössä sekä arvioida verkko-oppimisympäristön merkitystä 
ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toteutuksessa. Tutkimus on osa European Health Promoting 
Schools -ohjelmaan kuuluvaa Terveyseväin Puijolta maailmalle kehittämis- ja tutkimushanketta, jossa 
kehitetään, hyödynnetään ja arvioidaan uudenlaisia informaatioteknologisia oppimisympäristöjä 
ravitsemusterveysopetuksessa ja -ohjannassa kahdessa suomalaisessa peruskoulussa. Tutkimusaineisto 
kerättiin teemahaastattelemalla koulun henkilöstöä (N = 16). Teemahaastatteluun osallistui 12 opettajaa, 2 
kouluterveydenhoitajaa ja 2 kouluruokailusta vastaavaa keittäjää. Haastatteluaineisto analysoitiin 
laadullisella sisällönanalyysilla. Tulokset osoittivat, että kouluyhteisössä toteutetaan 
ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa kotitaloudessa, kouluterveydenhuollossa ja kouluruokailussa sekä 
tapakasvatuksena jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa nuorten kanssa. Yhteistyö koulun ja kodin välillä 
toteutuu pääsääntöisesti vanhempainiltojen ja vanhempainyhdistyksen kautta. Koulun henkilöstö arvioi 
verkko-oppimisympäristön yhdeksi keskeisimmäksi ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan menetelmäksi 
tulevaisuudessa. Tällä hetkellä monipuolisen käytön esteenä nähtiin perusopetuksen vähäiset aika- ja 
välineresurssit sekä koulun henkilöstön heikot tieto- ja viestintätekniset taidot. Tulevaisuudessa on tärkeää 
kehittää ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan sisältöjä ja verkko-oppimisympäristöjä niin, että ne 
palvelevat mahdollisimman joustavasti nuorten ja heidän perheidensä tarpeita sekä edistävät yhteisöllistä 
oppimista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin perusopetuksen aika- ja välineresurssien 
lisäämistä sekä koulun henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämistä. 
 
Keywords: ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta, ravitsemusterveysoppiminen, verkko-oppimisympäristö, 
koulun henkilöstö 
 
Johdanto 
 
Nuorten ruokakulttuuri on muuttunut länsimaissa nopeasti viimeisimpien vuosien aikana. Ruokakulttuurin 
muutoksen erityispiirteitä ovat eettisten ravitsemusvalintojen yleistyminen, kodin ja koulun ulkopuolella 
tapahtuvan ruokailun lisääntyminen sekä runsas energiapitoisten välipalojen käyttäminen. (ks. Schneider 
2000, Cauis & Benefice 2002.) Ravinnon yksipuolistuminen, runsasrasvaisuus ja kulutukseen nähden 
liiallinen energiansaanti ovat johtaneet nuorten ylipainon ja lihavuuden yleistymiseen (Davison & Birch 
2001, Mellin ym. 2002). Myös erilaiset syömishäiriöt, jopa sairaalloinen laihduttaminen uhkaavat nuorten 
tervettä kasvua ja kehitystä (Nowak 1998, Subratty ym. 2002, Thompson ym. 2003).  
 
Kouluyhteisön ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan lähtökohtana on, että opetuksen kautta tuetaan 
nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Nuorten ravitsemusterveysoppimista voidaan tukea huolehtimalla 
kouluyhteisön terveyttä tukevasta psykososiaalisesta ympäristöstä sekä toteuttamalla nuorten ikä- ja 
kehitysvaiheeseen suunnattua ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa. (Peterson ym. 2001, St Leger 2001.) 
Edellytyksenä koulun monipuoliselle ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toteutumiselle on 
kokonaisvaltainen toimintastrategia ja terveyden edistämisen koordinointi, joka koostuu terveydellisten, 
yhteiskunnallisten, elinympäristöön liittyvien ja kasvatuksellisten edellytysten luomisesta ja yhdistämisestä 
osaksi koulun yhteistä kasvatustavoitetta. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä kodin ja muun ympäristön 
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kanssa, koulun henkilöstön ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen kehittämistä sekä opetustyöstä 
vastuussa olevien oman terveyden ja hyvinvoinnin tukemista. (Gillies 1998, Story ym. 2002.) 
 
Ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta kytkeytyvät myös sosiokulttuuriseen näkemykseen 
ravitsemusterveysoppimisesta, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Yhteisöllisen 
ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan tavoitteena on lisätä nuorten sosiaalisten lähiyhteisöjen 
osallistumista ja sitoutumista nuorten ravitsemusterveysoppimiseen ja sen edistämiseen. Tasa-arvoinen 
yhteistyö koulun sisällä sekä koulun ja kodin välillä aktivoi nuorten sosiaalisen lähiyhteisön jäsenet 
yhteiseen keskusteluun ja ongelmanratkaisuprosessiin ravitsemusterveysopetuksessa ja -ohjannassa. (vrt. 
Nutbeam 2000, St Leger 2001.)  
 
Aikaisemmat tutkimustulokset (Cox ym. 2000, Oenema ym. 2001) osoittavat, että kouluyhteisön 
ravitsemusterveysopetuksessa ja -ohjannassa voidaan hyödyntää erilaisia verkko-oppimisympäristöjä, jotka 
tarjoavat uuden tavan ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toteuttamiseen. Verkko-
oppimisympäristössä ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta saadaan monipuolisesti nuorten käyttöön 
motivoimalla heitä kiinnostumaan ravitsemusterveysoppimisesta heidän omasta nuorisokulttuuristaan 
käsin. Samalla se mahdollistaa myös kaikkien ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan osapuolien 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen nuorten ravitsemusterveysoppimisen edistämiseen tietoverkkojen 
välityksellä.  
 
Tässä Suomen European Network of Health Promoting Schools (ENHPS) -ohjelmaan kuuluvassa 
Terveyseväin Puijolta maailmalle kehittämis- ja tutkimushankkeessa kehitetään, hyödynnetään ja arvioidaan 
uudenlaisia informaatioteknologisia oppimisympäristöjä erityisesti ravitsemusterveysopetuksessa ja -
ohjannassa kahdessa suomalaisessa peruskoulussa. Kyseessä on neljän vuoden kehittämis- ja 
tutkimushanke, joka toteutetaan yhteistyössä Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Kuopion 
kaupungin koulu- ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata koulun henkilöstön arvioimana nuorten 
ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa kouluyhteisössä sekä arvioida verkko-oppimisympäristön merkitystä 
ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toteutuksessa. Tarkennetut tutkimuskysymykset olivat: 1) Miten 
ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta toteutuu kouluissa, 2) millainen merkitys verkko-oppimisympäristön 
käytöllä on ollut ravitsemusterveysopetuksessa ja -ohjannassa ja 3) miten ravitsemusterveysopetusta ja -
ohjantaa ja verkko-oppimisympäristön käyttöä tulisi kehittää kouluissa? 
 
Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla ohjelmakoulujen henkilöstöä (N=16) toukokuussa 2002, 
jolloin Terveyseväin Puijolta maailmalle hanke oli toiminut pilottivuoden lisäksi yhden lukuvuoden. 
Teemahaastatteluun osallistui 12 opettajaa, 2 kouluterveydenhoitajaa ja 2 kouluruokailusta vastaavaa 
keittäjää. Haastattelut toteutettiin koulujen omissa tiloissa ja kukin haastattelu kesti noin tunnin. 
Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla muodostamalla alkuperäisestä aineistosta 
alakategorioita ja yhdistämällä saman sisältöisiä alakategorioita yläkategorioiksi (ks. Manning & Cullum-
Swan 1994).  
 
Tulokset 
 
Ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta koulun kasvatuksellisena ja opetuksellisena tehtävänä 
 
Koulun ravitsemusterveysopetuksessa ja -ohjannassa erottui kolme pääkategoriaa: 1) Sosiaalisten 
ravitsemusterveystapojen kehittäminen, 2) terveyttä edistävä ja tulevaisuusorientoitunut ruokaileminen ja 
3) erityisryhmien ja kouluruokailuun osallistumattomien tukeminen (ks. Kuvio 1.). 
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Kuvio 1. Ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toteutuminen kouluissa koulun henkilöstön 
arvioimana 
 
Tulokset osoittivat, että sosiaalisten ravitsemusterveystapojen kehittämisessä kouluruokailulla on 
terveellisenä ja sosiaalisena tilanteena tärkeä asema ohjattaessa ja tuettaessa nuoria tekemään terveellisiä 
ravitsemusvalintoja ja ruokailemaan terveellisesti. Kouluruokailutilanteessa keittäjät kyselevät nuorilta 
heidän ruokailutottumuksiaan, ohjaavat nuoria henkilökohtaisesti täysipainoiseen ruokailemiseen ja 
seuraavat, kuinka hyvin nuoret osallistuvat päivittäiseen kouluruokailuun. Erityisruokavalioihin liittyvät asiat 
huomioidaan kouluruokailussa yleensä automaattisesti, mutta niiden toteuttamisessa pyritään kuitenkin 
varmistamaan se, että nuorella on todellisuudessa tarve erityisruokavalioon, eikä hän jätä joitakin ruoka-
aineita pois ruokavaliostaan vain nuorisokulttuurissa vallitsevan trendin mukaisesti.  
 

”Se on olennainen osa, kouluruokailu tässä tukemisessa, että nätisti laitettuna ja hyvin 
monipuolisesti tarjoiltuna.” 
 
”Me tehdään kouluruokaa tarpeiden mukaan eli jos joku ei syö jotain esimerkiks 
uskonnollisista syistä niin automaattisesti me tuota jätetään ne ruoka-aineet pois ja samoin 
kasvisruokaa saa ja kaikki dietit huomioidaan.” 
 
”Se on meijän niinku pakko ja kyllähän se on niiku haluki tehä erityisruokia, et kun se vaan 
on siinä, että ne ei vaan sen trendin mukaan ruokaile.” 

 
Valitettavan usein kaikki koulun oppilaat eivät osallistu kouluruokailuun. Syynä osallistumattomuuteen on 
koulun henkilöstön mukaan se, etteivät nuoret pidä kouluruoasta tai heidän kaverinsa eivät osallistu 
kouluruokailuun. Kouluruokailuun osallistumattomuuteen vaikuttaa osaltaan myös se, etteivät ruokalat ole 
rauhallisia ja viihtyisiä suurissa kouluissa, jolloin varsinaisesta ruokailemisesta on vaikea nauttia. Pienissä 
ryhmissä ruokaileminen olisi viihtyisämpää ja kodikkaampaa, mutta valitettavasti se ei ole mahdollista 
kaikissa kouluissa. Koulun henkilöstön tavoitteena on kehittää kouluruokailua ja ruokailutilanteita pienillä 
muutoksilla ja teemapäivillä entistä miellyttävimmiksi, jolloin kouluruokailussa voidaan kiinnittää enemmän 
huomiota myös viihtyvyyteen sekä ruokailutapoihin ja ruokailutilanteen sosiaalisuuteen. 
 

”Kouluruokailu tietysti yhtenä säännöllisenä ateriana päivässä on oppilaillekin semmonen 
opetustilanne, mutta aika moni sitten kuitenkin käytännössä saattaa laiminlyödä. Kun kysyy, 

Ravitsemusterveysopetus ja 
ohjanta koulun 

kasvatuksellisena ja 
opetuksellisena tehtävänä 

Sosiaalisten ravitsemusterveystapojen 
kehittäminen 

Terveyttä edistävä ja 
tulevaisuusorientoitunut 

ruokaileminen 

 
Erityisryhmien ja kouluruokailuun 

osallistumattomien tukeminen 

* kouluruokailun terveellisyys 
* ruokailutilanteen sosiaalisuus 
* yhteistyö nuorten vanhempien kanssa 

* terveellinen ateriamalli kouluruokailussa  
* kouluruokalan rauhallisuus ja esteettisyys 
* nuorten asenteiden ja -tapojen kehittäminen 
* itsestä huolehtimisen tukeminen 

* erityisruokavalioiden huomioiminen 
* ravitsemusterveysongelmiin puuttuminen 
* terveellisen ravinnon merkityksen korostaminen 
* henkilökohtainen ohjaus 
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että mikä on se syy, no kouluruoka ei maita kun se ei maita muille kavereillekkaan elikkä sen 
takia sieltä saattaa sitten olla pois. No sitte semmosena opetuksellisena tilanteena niin 
tietysti siinä kouluruoassa on periaatteessa semmonen hyvä ateriamalli.” 
 
”Tuskin kouluruokailu kovin rauhallinen on, kouluruokailupaikka ei ole mikään viihtysä. Et 
varmasti se oma kotitalousluokkakii ja siellä tapahtuva ruokailu ni on viihtysämpi ainaki 
tuntuu, että oppilaat nauttii jopa. Aina kun laitetaan ihmisiä suuri joukko yhteen tilaan, niin 
siellä sitte osa rupee jo tuntemaan semmosta orpoutta.” 

 
Kouluterveydenhuollossa tuetaan terveyttä edistävää ja tulevaisuusorientoinutta ruokailemista 
keskustelemalla yksilötarkastuksissa ravitsemukseen liittyvistä asioista nuorten kanssa ja antamalla heille 
terveelliseen ruokailemiseen liittyviä esitteitä. Kahdeksasluokkalaisille tehdään yksilötarkastuksen 
yhteydessä lisäksi lyhyt terveyskysely, jonka avulla selvitetään heidän ruokailemistaan koulussa, kotona ja 
vapaa-ajalla. Opettajat toteuttavat ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa pääsääntöisesti oppituntien 
puitteissa, jolloin keskustellaan nuorten kanssa terveelliseen ruokailemiseen liittyvistä asioista, tehdään 
erilaisia ravitsemukseen liittyviä oppimistehtäviä ja perehdytään ravinto-oppiin teoriassa. Opetuksessa 
painotetaan terveellisen ruokavalion merkitystä ja tärkeyttä terveydelle sekä tuodaan esille myös 
epäterveelliseen ruokailemiseen liittyviä terveyshaittoja. Lähtökohtana opetuksessa on se, että saadaan 
luotua nuorille myönteinen asenne ja innostus terveellistä ruokailemista kohtaan ja sitä kautta vaikutettua 
nuorten ja heidän perheidensä ravitsemusterveystapoihin. 
 

”Nuorten kanssahan se tullee keskustelun muodossa ja sitten näitten esitteiden muodossa eli 
lähinnä se on tämä terveystarkastusten tekemisen yhteydessä menevä ravitsemusterveysoppi 
siellä sitten taustalla ja sitten tietysti kasiluokkalaisillahan meillä on kyselykaavake käytössä…” 
  
”Et se pitäs silloin seitsemännellä luokalla saada se hyvin myönteinen asenne ihmisille ruuan 
valmistuksesta ja ruokailua kohtaan. Mä uskoisin, että se on semmonen kantava voima 
pitkällä aikavälillä, niin että siirtyy tämä asenne myös sinne koteihin.” 
 
”Lähtökohtana pitää olla aina siinä opetuksessa, että kuka pitää huolta, jos et pidä itse 
itsestäsi huolta. Eli tulevaisuutta vartenhan sitä oppilaita opetetaan ja yritetään semmoisia 
käytänteitä luoda tuolla kotitaloustunneilla, että he oppisivat joitakin uusia tapoja tehdä 
ruokaa.” 

 
Keittäjät ja kouluterveydenhoitajat kokivat, että heillä on hyvin vähän yhteistyötä nuorten vanhempien 
kanssa. Ensisijaisena yhteydenpitäjänä kodin ja koulun välillä on opettajien mukaan luokanvalvoja, jonka 
lisäksi yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään vanhempainiltojen ja vanhempainyhdistysten kautta. 
Yleisimmin koulun ja kodin välinen yhteydenpito on tiedottamista. Koulusta ollaan vanhempiin yhteydessä 
yleensä vain silloin, kun nuoren ruokailemisessa tai terveydessä havaitaan jotakin aikaisemmasta 
poikkeavaa eli nuori ei osallistu kouluruokailuun, hän syö yksipuolisesti, hänellä on alhainen 
hemoglobiiniarvo tai hänen painonsa muuttuu merkittävästi lyhyessä ajassa suuntaan tai toiseen. Yhteyttä 
vanhempiin pidetään myös ruokapäiväkirjojen välityksellä, jonka täyttämiseen ja ravitsemusterveystiedon 
hyödyntämiseen osallistuvat nuorten lisäksi heidän vanhempansa.  
 

”Ensisijainen yhteydenpitäjä on luokanvalvoja, koska on näin monta opettajaa. No sitten 
tämä yhteistyö niin tuon vanhempainyhdistyksen kautta tämmöistä tavanomaista touhuilua 
ja tässä vuosien saatossa yhteistyö, jolla puolin ja toisin tuetaan niin se on niinku 
parantunu.” 
 
”Kouluruokailun merkitystä aika paljon korostetaan ja pyritään saamaan se sellaseks, että 
siihen osallistutaan ja käytetään se hyödyks, me siitä paljonkin keskustellaan 
vanhempainyhdistyksen ja vanhempien kanssa.” 
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”Jos nuori ei esimerkiks syö tiettyjä ruoka-aineita tai muuta tai paino puttoo liikaa tai muuta 
nii silloin tottakai pittää ottaa kottiin yhteyttä, mutta se on vähän sen nuoren kanssa 
neuvoteltavissa, että en minä nyt ilman nuoren luppaa sitten soittele kotia eli lähinnä 
nuoren kanssa sovitaan, että soitetaanko kottiin vai viestittääkö hän itse ja vanhemmat 
ottaa minnuun yhteyttä ja jonkun verran sitä yhteistyötä tullee sieltä, mutta enemmän se 
yhteistyö sitte painottuu muuhunkii, kun ravitsemuspuoleen.” 

 
 
 
Verkko-oppimisympäristön opetuskäytön vaikuttavuus  
 
Koulun henkilöstön verkko-oppimisympäristön käyttökokemuksista nousi esille neljä pääkategoriaa: 1) 
Oppimisympäristön opetukselliset tukirakenteet, 2) verkko-opetuksen levittäminen ja elinikäinen 
oppiminen, 3) opetuksen toimintakulttuurin muutos ja 4) kriittisen verkkolukutaidon kehittyminen (ks. 
Kuvio 2.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Verkko-oppimisympäristön käyttökokemukset ravitsemusterveysopetuksessa ja  
-ohjannassa koulun henkilöstön arvioimana 
 
Verkko-oppimisympäristö soveltui koulun henkilöstön mukaan hyvin ravitsemusterveysopetukseen ja -
ohjantaan. Verkko-oppimisympäristö oli tukenut ja helpottanut ravitsemusterveystiedon teoriaopetusta, 
lisännyt oppilaiden, erityisesti poikien motivaatiota ravitsemusterveystietoa kohtaan sekä tuonut 
perinteiseen luokkaopetukseen vaihtelua. Sen avulla oli ollut helppo havainnollistaa vaikeita 
ravitsemusterveysopetukseen ja -ohjantaan liittyviä asioita nuorille. Hyvänä puolena koulun henkilöstö näki 
verkko-oppimisympäristön käytössä myös sen, että käytettävissä oli ollut suljettu oppimisympäristö, johon 
ei päässyt ilman käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Verkko-oppimisympäristö oli toiminut hyvin, käyttö oli 
ollut yksinkertaista ja teknisesti ongelmatonta.  
 

Verkko-oppimisympäristön 
opetuskäytön vaikuttavuus 

 
Oppimisympäristön opetukselliset 

tukirakenteet 

 
Verkko-opetuksen levittäminen ja 

elinikäinen oppiminen 

 
Opetuksen toimintakulttuurin 

muutos 

 
Kriittisen verkkolukutaidon 

kehittyminen 

* opetuksen tukimuoto 
* havainnollistamisväline 
* suljetun ympäristön luotettavuus 
* ympäristön toimintavarmuus 
* ympäristön tekninen ongelmattomuus 

* tienraivaaja opetuksen kehittämisessä 
* siirtovaikutus paikallisesti ja valtakunnallisesti 
* elinikäisen oppimisen valmiuksien kehittyminen 
* verkkopedagogisten taitojen kehittyminen 

* tieto- ja viestintätekninen osaamattomuus 
* ajan ja välineiden puute 
* asenteiden ja tapojen uudelleen arviointi ja   
   kehittäminen 

* verkon informaatiotulva 
* verkkolukutaidon ja tiedonhakuvalmiuksien 
   kehittyminen 
* kriittinen suhtautuminen verkkomateriaaliin 
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”Tällä hetkellä kun ei oo semmosta valtakunnallista materiaalia, ni sehän on sopinu varsin 
hyvin, että se on tukenu kaikenkaikkiaan tätä opetusta ja antanut siihen semmosta runkoa 
ja ryhtiä. Suuri apu ja se on avannu niinku niitä väyliä, että mitä voi tehdä ja miten 
hyödyntää.” 
 
”Tää on antanu mahollisuuven oppilailla siihen, että he on voinu tehä niitä tehtäviä vaikka 
kotona, koska ne on päässeet sinne verkon kautta niihin tehtäviin kiinni, mutta ilman tuota 
ne ei ois sinne päässy ja nehän on salasanan takana, sinne ei pääse kuka tahansa.” 
 
”Minun mielestä se on toiminu hyvin. Se on ollu hyvin yksinkertainen käyttää, siihen on 
päässy kiinni, sielt on löytyny, harvoin se mennee mihinkään solmuun tai jumiin, semmosiaki 
ohjelmia on.” 

 
Verkko-oppimisympäristöllä arvioitiin olevan merkitystä peruskoulun verkko-opetuksen levittämisessä ja 
oppilaiden elinikäisen oppimisen valmiuksien kehittymisessä. Sillä nähtiin olevan siirtovaikutusta, jos ei 
aivan valtakunnalliseen terveysopetukseen niin ainakin paikalliseen terveysopetukseen. Verkko-
oppimisympäristön todettiin tarjoavan nuorille myös elinikäisiä oppimisen malleja ja valmiuksia 
kehittämällä nuorten verkkolukutaitoa ja tiedonhakuvalmiuksia sekä opettajien ja oppilaiden 
verkkopedagogisia taitoja.  
 

”Terveyskasvatuksen merkitystä korostetaan ja on tulossa nämä uudet opetusvaatimukset ja 
tän tämmöstä. Että tällä on niinku ihan semmonen tienraivaanjamerkitys, että voi olla, että 
siirtovaikutusta on, jos ei ihan valtakunnalliseen terveysopetukseen niin ainakin tähän 
paikalliseen.” 
 
”Mulla on sellainen käsitys, että meijän oppilailla on jo sen laatuisia pedagogisia taitoja 
kertynyt tähän verkkopedagogiikkaan, että ne pystyy sitä hyödyntämään, samoin opettajilla 
on ollut tarve kehittää itteensä ja taitojansa.” 
 
”Nuorelle tää on tietysti erittäin hyvä mahdollisuus harjoitella tämmöstä opiskelua 
verkkoympäristössä, koska todennäköisesti jatko-opinnoissa hänelle tullee todella paljon 
asioita, joita tehdään verkossa, niin on hyvä jo mahdollisimman varhasessa vaiheessa 
tutustua tämmöseen ympäristöön ja vanhemmille ja perheelle tietysti tullee se hyöty, että ei 
tartte sitä oppilaan oppikirjaa kaivaa esille vaan voi esimerkiksi luontevasti työpaikaltaan 
käsin niin käyvä katsomassa, että minkälaista aineistoo siihen asiaan liittyen minun lapsella 
on tulossa tai minkälaista asiaa hän opiskelee.” 

 
Verkko-oppimisympäristön käyttö ei koulun henkilöstölle ollut aina kuitenkaan helppoa. Koulun 
henkilöstön tieto- ja viestintätekninen osaamattomuus ja resurssien puute oli heikentänyt jonkin verran 
verkko-oppimisympäristön tehokasta käyttöä ravitsemusterveysopetuksessa ja  
-ohjannassa. Verkko-oppimisympäristön käyttö oli edellyttänyt opettajilta opetuksen toimintakulttuurin 
muuttamista sekä halua ja tarvetta oppia käyttämään verkko-oppimisympäristöä omassa opetuksessa.  
 

”Tulevaisuuden oppimisympäristö, missä pystytään toteuttamaan hyvin paljon, vasta nyt 
oikeastaan tajuaa, että mitä kaikkee se mahdollistaa omassa opetuksessa että sais 
tehokkaaseen käyttöön, pittää aikamoinen pohdiskelu itse mielessään suorittaa ja muuttaa 
vanhoja käytäntöjä, materiaalin tuottaminen pitäs tehdä pitkäjänteisesti ja varata siihen 
aikaa enemmän kuin tähän mennessä.” 
 
”Kyllä verkko-oppimisympäristö ehottomasti soppii opetukseen, mutta tuota kyllä nuo 
puitteet on suurimpana heikkoutena meillä ja niiku muissakii kouluissa, että kaikissa luokissa 
ei oo konetta ja sitte jos on yks kone niin kahdenkymmenen hengen ryhmä.” 
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”Toivoisin, että siellä luokassa olis nämä nettiyhteydet, riittävän hyvät koneet ja riittävän 
nopeet yhteydet, et se vois olla tosiaan osa sitä opetusta.” 

 
Haastateltavat korostivat myös sitä, että verkko-oppimisympäristön käytön yhteydessä on tärkeää opettaa 
nuorille kriittisiä verkkolukutaitoja, jotta he oppivat paremmin etsimään ajantasaista ja luotettavaa tietoa 
verkosta. Verkon käyttö opetuksessa toki tarjoaa sen, että opetukseen saadaan helposti ja hyvin nopeasti 
käyttöön ajankohtainen ja uusin tieto.  
 

”Tiedonhankintataito on sillä tavalla tärkee, että ihmiset oppii sen ja että ne saa sitten 
mahollisesti ajantasaista tietoo sieltä ja myös sitten se, että oppisivat suhtautumaan 
kriittisesti siihen tietoo, mitä sieltä tulee, että kaikki mitä netissä on niin ei välttämättä 
ookkaa sitten ihan sitä oikeeta.” 
 
”Hyvänä puolena siinä on se, että jos vaan on siellä ajankohtaista materiaalia näitten 
mahdollisten linkkijuttujen ja muitten kautta, se on niinkun se tärkein ja myös se, että sitä 
on paljon, ni onhan se hyvä, että jostain sitä tietoa sitte tulee, ja tuota se tiedonhankinta 
sinänsä oppilailta sujuu, kun he tietää ja kunhan opastaa sitten, että minnekkä päin 
mennään niin kyllä ne sen sitten hallitsee kyllä, mutta se, että he oppisivat siinä myös sen, 
että se tiedonhankinta ei oo sitä, että mä hankin netistä jotkut sivut ja sitten menen 
leikepöydälle, jossa minä leikkaan, liimaan ja tuon opettajalle, että tässä se on, joko 
levykkeellä tai vastaavaa, että et se, kuinka me saatas oppimaan sitte, että ne prosessois sen 
tiedon mielessään, se kävis oman pään kautta se tieto, että sen tyyppisiä tehtäviä sitten 
verkkoon, että ne joutus käymään läpi sen mahdollisen tiedon, mitä ne hankkii sieltä netistä 
ja niillä olis osottaa ihan tuotos.” 

 
Ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan ja verkko-oppimisympäristön 
kehittämishaasteet 
 
Kartoitettaessa koulun henkilöstön ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan ja verkko-oppimisympäristön 
käytön kehittämisideoita keskeisimmiksi pääkategorioiksi nousivat 1) terveysorientoitunut toiminta, 2) eri 
toteuttajatahojen yhteiset toimintalinjat ja 3) yhteisölähtöiset opetus- ja ohjantamenetelmät (ks. Kuvio 3.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Kouluyhteisön ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan ja verkko-oppimisympäristön 
kehittämisalueet koulun henkilöstön arvioimana 
 

Opetuksen ja ohjannan ja 
verkko-oppimisympäristön 

kehittämishaasteet 

Terveysorientoitunut toiminta 

 

Eri toteuttajatahojen yhteiset 
toimintalinjat 

 

Yhteisölähtöiset opetus- ja 
ohjantamenetelmät 

* terveellisen ruokailemisen tukeminen 
* ruokailutilanteen yhteisöllisyys 
* ohjanta riittävän aikaisessa vaiheessa 

* koulun yhteiset toimintatavat  
* kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen 
* yhteisten toimintalinjojen sopiminen  

* koko peruskoulun kattavan terveysopetuksen  
   kehittäminen 
* verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen 
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Koulun henkilöstön mukaan ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan tulee perustua terveellisen ruoan ja 
terveellisen ruokailemisen merkityksen korostamiseen oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Koulun 
henkilöstön tulee entistä enemmän ohjata nuoria kouluruokailussa täysipainoiseen ateriointiin. Erittäin 
tärkeää keittäjien mielestä olisi myös se, että opettajat valvoisivat enemmän oppilaiden kouluruokailuun 
osallistumista ja ruokailisivat mahdollisuuksien mukaan yhdessä oppilaiden kanssa koulussa. Jo ala-asteen 
opetuksessa on hyvä tuoda esille syömishäiriöihin liittyviä asioita, sillä ne yleistyvät yllättävän usein jo ala-
asteella. Opetuksessa ja ohjannassa voidaan hyödyntää myös erilaisia ryhmätyöskentelymuotoja ja selvittää 
säännöllisin väliajoin erilaisten kyselylomakkeiden avulla nuorten ravitsemusterveyskäyttäytymistä. 
Suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää se, että asioita kehitetään yhdessä kouluterveydenhuollon ja 
kouluruokailun henkilöstön ja opettajien kesken. Silloin opetus ja ohjanta ovat yhdenmukaisempia ja 
nuorten terveellistä ruokailemista tukevia.  
 

”Kyllä minusta pitäs niiku sitä ohjata sitä lasta siinä ruokailussa, että se ottas sen 
täysipainoisen aterian, vaikka se ois pienikin, niin että se pikkusen se opettaja kattos siinä, 
että mitä se laps syö ja pystys delegoimaan sinne kotiin päin sitä, että kuinka siellä nyt on 
päivä menny ja onko syöny ja vaikka sitä nyt ei varmasti niinkun joka päivä tarvii 
tehhäkkään, mut että tietysti se osallistuminen itte siihen ruokailuun sen lapsen kanssa, nii 
sehän ois hirmu ihana asia.” 
 
”Ois hyvä, että eri oppiaineitten opettajat eri vuosiluokilla opettas sitä, että ei ois pelkästään 
niinkun yhen oppiaineen opettajan vastuulla se opetus vaan voitas tietystä kokonaisuudesta 
ja niistä sitten nivoutus hyvä kokonaisuus ja varmasti yhteistyötahoja tarvitaan 
kokonaisuuden läpi viemiseen.” 

 
Koulun henkilöstö korosti koulun ja kodin välisen yhteistyön merkitystä nuoren terveellisen ruokailemisen 
tukemisessa. Kouluilla voitaisiin järjestää esimerkiksi kerran lukuvuodessa tapaaminen, jossa vanhempien ja 
koulun henkilöstön kanssa yhdessä keskustellaan kouluruokailuun ja yleensä terveelliseen ruokailemiseen 
liittyvistä asioista. Siten rakennetaan eri toteuttajatahojen yhteiset toimintalinjat nuorten 
ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toteuttamiselle.  
 

”Kodin ja koulun välinen yhteistyö kyllä, ihan olis tarpeellista, niinku sekin voi olla, että 
kerran lukukaudessa eli just, että käytäs niinku tietyt asiat läpi niin ruokailun suhteen ja 
koko, niinku kokonaisuuden kannalta eli niinkun jokainen veis sitä samaa linjaa, että se 
toiminta ei rönsyilis niin, koska silloin se olis myös oppilaille huomattavasti parempi, että 
jokainen tietäis, että miten toimitaan, että kyllä se olis erittäin hyvä se yhteistyö.” 

 
Verkko-oppimisympäristö on koulun henkilöstön mukaan hyödynnettävissä ravitsemusterveysopetuksessa 
ja -ohjannassa siten, että siellä on näkyvissä eri ruoka-aineiden ravintoarvoja, kouluruokailuun liittyviä 
asioita ja oppilailla on mahdollisuus tuottaa itse ympäristöön materiaalia ja esittää ravitsemukseen liittyviä 
henkilökohtaisia kysymyksiä. Verkko-oppimisympäristö voi sisältää myös erilaisia motivoivia oppimistehtäviä 
ja -pelejä, joiden avulla nuori harjaantuu tekemään terveellisiä ravitsemusvalintoja. Oppimateriaali tulee 
rakentaa verkko-oppimisympäristöön siten, että se kattaa kaikki peruskoulun vuosiluokat. Verkko-
oppimisympäristön käytön tavoitteena on tukea nuorten ravitsemusterveysoppimista siten, että he 
kiinnostuvat terveellisestä ravitsemuksesta jo peruskoulussa ja oppivat samalla käyttämään verkkoa 
oppimisen apuvälineenä ja löytämään verkosta luotettavaa tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. 
Verkon käyttö ei saisi kuitenkaan jäädä pelkästään luokan sisällä tapahtuvaksi toiminnaksi vaan siihen 
pitäisi liittyä toiminnallista ja elämyksellistä oppimista ja tekemistä. Silloin nuori oppii huomaamaan, miten 
terveellinen ruokaileminen vaikuttaa hänen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa.  
 

”Tehtävät, jotka on jollakin lailla motivoivia tehtäviä, semmosia oppimispelejä, laskee omaa 
energiankulutustaan tai sitten laskee jotain päivässä saatua ravinnon määrää, niin sekin vois 
olla oppilaista motivoivaa, elikkä jotakin sellaisia mikä liittyy heihin itseensä.” 
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”Se ei sais jäähä pelkästään luokan sisällä tapahtuvaks, että siinä pitäs olla sitten semmosta 
toiminnallista ja elämyksellistä oppimista ja tekemistä myös, päästään tähän tekemällä 
oppimiseen nin sen tekemisen kautta opittas huomaamaan mitenkä mukavaa ja hyvää siitä 
seuraa kun liikutaan ja syödään oikein. Vaativa haaste, meille opettajille.” 

 
Lähtökohtana verkko-oppimisympäristöä hyödyntävässä opetuksessa on koulun henkilöstön mukaan se, 
että verkko-oppimisympäristö toimii opetuksen lisänä ja nopeana uuden tiedon hankkimisväylänä. Verkko-
oppimisympäristöä voidaan käyttää perinteisen opetuksen lisäksi oppimisprosessien seurantaan, jolloin 
myös oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus tutustua siihen, mitä heidän lapsensa oppivat ja tekevät 
koulussa ja millaisia suorituksia ja tehtäviä lapsilla on eri oppiaineisiin liittyen. Asiat saattaisivat kiinnostaa 
vanhempia enemmän verkko-oppimisympäristön välityksellä ja mahdollisesti lähentää oppilaita ja 
vanhempia tarkastelemaan ravitsemusasioita kotona myös yhdessä. 
 

”Mie lähtisin siitä, että verkko-oppimisympäristö toimis lisänä ja nopeena uuden tiedon 
hankkimisväylänä.” 
 
”No kyllähän se niinku lähentää, yhistää ja sehän ois ihan ihanne sitte sitä kautta niinku 
kotiin ois tavallaan samalla tasolla, mutta tuota eihän se vielä sikäli, että ei läheskään kaikilla 
oo konetta ja jos on kone niin ei välttämättä yhteyksiä, mutta niinkun tulevaisuudessa 
kyllähän se tuo koulua ja kotia ja nuorta, niin kyllähän se yhistää, ku on yks ”yhteinen linja”.” 
 
”Verkkoo vois käyttää perinteiseen oppimistulosten seurantaan esimerkiks, nin sehän on 
aikamoinen ero verkosta vaan kattoo esimerkiks vanhemmat, että mitä juniori on saanu 
aikaseks, minkälaisia suorituksia sieltä löytyy ja minkälaisia tehtäviä. Ne voi kiinnostaakkii 
enemmän sitä kautta kun, samat kirjat siellä repussa, ei paljo kehtaa avata ja kattoo, mutta 
se saattaas lähentää oppilaita ja vanhempia, ainaki alkuvaiheessa kattomaan yhessä.” 

 
 
 
Pohdinta 
 
Tutkimustulokset osoittivat, että koulun henkilöstö piti koulussa tarjottavaa koululounasta merkittävänä 
tekijänä tuettaessa nuorten ravitsemusterveysoppimista ja terveellistä ruokailemista. Erityisesti 
kouluruokailun opetuksellinen ja ohjauksellinen tehtävä on tärkeä nuorten terveellisen ruokailemisen ja 
sosiaalisten ruokailutapojen kehittymisen kannalta. Yleisenä ongelmana kouluissa on kuitenkin se, etteivät 
kaikki koulun oppilaat osallistu päivittäiseen kouluruokailuun. Osallistumattomuuteen vaikuttavat koulun 
henkilöstön mukaan nuorten kaverit ja kouluruokalan rauhattomuus (vrt. Nowak 1998, Davison & Birch 
2001). Kouluruokailutilanne tulisi luoda mahdollisimman kodikkaaksi ja viihtyisäksi, jossa ruokaileminen on 
nuorille esteettisesti ja sosiaalisesti nautinnollista. Koulun henkilöstön on tarpeellista seurata tarkemmin 
myös erityisruokavaliota noudattavien ja kouluruokailuun osallistumattomien nuorten ruokailemista ja 
ohjata heitä syömään päivittäin täysipainoinen ateria koulussa. (ks. Noble ym. 2000, Kubik ym. 2002.)  
 
Kouluterveydenhuollossa ravitsemusterveysohjanta toteutuu pääsääntöisesti yksilöllisten 
terveystarkastusten yhteydessä, jolloin terveydenhoitaja keskustelee oppilaan kanssa ravitsemukseen 
liittyvistä asioista ja ohjaa oppilasta muun muassa oheismateriaalien avulla terveyttä edistävään ja 
tulevaisuusorientoituneeseen ruokailemiseen. Kahdeksasluokkalaisten ravitsemusterveyskäyttäytymistä 
kartoitetaan myös terveyskyselyllä yksilöllisen terveystarkastuksen lisäksi. Mikäli nuoren terveystarkastuksen 
yhteydessä on havaittavissa jotain aikaisemmasta poikkeavaa, esimerkiksi painon tai hemoglobiiniarvojen 
muutosta, asiasta keskustellaan nuoren kanssa ja pyritään löytämään syyt, jotka ovat vaikuttaneet 
tilanteeseen. Tarvittaessa ollaan yhteydessä nuorten vanhempiin. (vrt. St Leger 2001, Mellin ym. 2002.) 
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Oppitunnilla toteutettavan ravitsemusterveysopetuksen tavoitteena on kehittää nuorten 
ravitsemusterveysasenteita ja -tapoja niin, että he oppivat ottamaan vastuutta ruokailemisestaan ja sen 
merkityksestä omalle terveydelleen. Pyrkimyksenä on vaikuttaa nuorten myönteisten 
ravitsemusterveysasenteiden ja -tapojen kautta myös nuorten perheiden terveelliseen ruokailemiseen. (vrt. 
Nutbeam 2000, Peterson ym. 2001, St Leger 2001.) 
 
Ensisijaisena yhteydenpitäjänä koulun ja kodin välillä on tämän tutkimuksen mukaan luokanvalvoja. 
Yleensä koulun ja kodin välinen yhteydenpito on tiedottamista, joskin kouluruokailun merkitystä ja 
tärkeyttä nuorten koulussa jaksamiselle pyritään korostamaan vanhempainiltojen ja 
vanhempainyhdistyksen toiminnan yhteydessä. Myös ruokapäiväkirjat opetus- ja oppimisvälineenä ovat 
keskeisessä asemassa ylläpidettäessä koulun ja kodin välistä yhteistyötä ja edistettäessä nuorten ja heidän 
perheidensä terveellistä ruokailemista. Kodin ja koulun välisen yhteistyön edelleen kehittäminen olisi 
koulun henkilöstön mielestä tärkeää nuorten terveellisen ruokailemisen tukemisen ja yhteisten 
ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toimintalinjojen kehittämisen kannalta. Myös aikaisemmat 
tutkimukset (Wahlqvist & Saviage 2000, Perez-Rodrigo & Aranceta 2001) osoittavat, että yhteisölähtöisillä 
ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan toteutuksilla tuetaan parhaiten nuorten ja heidän perheidensä 
ravitsemusterveysoppimisen kehittymistä ja sitä kautta heidän ravitsemusterveysasenteidensa ja -tapojensa 
myönteisimpiä muutoksia käytännön ruokailutilanteissa. 
 
Verkko-oppimisympäristö soveltui koulun henkilöstön mukaan hyvin ravitsemusterveysopetukseen ja -
ohjantaan. Verkko-oppimisympäristön käyttö oli tukenut ja helpottanut ravitsemusterveystiedon 
teoriaopetusta sekä tuonut perinteiseen luokkaopetukseen vaihtelua oppimisympäristön opetuksellisten 
tukirakenteiden avulla. Verkko-oppimisympäristön arvioitiin myös motivoineen, erityisesti poikia 
opiskelemaan ravitsemukseen liittyviä asioita. Hyvänä puolena verkko-oppimisympäristön käytössä nähtiin 
myös se, että käytössä oli suljettu verkkoympäristö, johon ulkopuolisilla ei ollut pääsyä ilman 
käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Lisäksi verkko-oppimisympäristö oli ollut toimintavarma, eikä sen käytössä 
ollut esiintynyt teknisiä ongelmia. (vrt. Cox ym. 2000, Oenema ym. 2001.)   
 
Verkko-oppimisympäristön käytöllä arvioitiin olevan siirtovaikutusta ainakin paikallisesti peruskoulun 
verkko- ja terveysopetuksen kehittämiseen, mutta mahdollisesti myös valtakunnalliseen opetukseen. 
Verkko-oppimisympäristön käyttö oli kehittänyt oppilaiden ja opettajien verkkopedagogisia taitoja sekä 
lisännyt opettajien kiinnostusta verkko-opetusta kohtaan. Aikaisemmat tutkimustulokset (ks. DiSogra & 
Glanz 2000, Sigulem ym. 2001) vahvistavat tämän tutkimuksen tulosten ohella näkemystä siitä, että 
monipuoliset opetus- ja ohjantamenetelmät kehittävät nuorten ravitsemusterveysoppimista ja tukevat 
samalla nuorten itseohjautuvaa oppimista sekä eri yhteistyötahojen verkostoitumista 
ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan kehittämiseen.  
 
Tiedollisen puolen lisäksi verkko-oppimisympäristön käyttö kehittää koulun henkilöstön mukaan oppilaiden 
elinikäisen oppimisen valmiuksia, verkkolukutaitoa ja tiedonhakuvalmiuksia, joita he tulevat tarvitsemaan 
jatko-opinnoissaan. Verkko-oppimisympäristön ja yleensäkin verkon käytössä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota oppilaiden tiedonhankintavalmiuksiin ja niiden ohjaamiseen. Verkossa olevan informaatiotulvan 
vuoksi tiedonhankintataitojen hallitseminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta nuori pystyy hakemaan ja 
etsimään verkosta ajanmukaista ja luotettavaa informaatiota. (vrt. Davison 1997, Hansen ym. 2003.) 
 
Vaikka koulun henkilöstön kokemukset verkko-oppimisympäristön käytöstä olivat pääsääntöisesti 
myönteisiä, oli verkko-oppimisympäristön monipuolisessa käytössä havaittavissa myös joitain hankaluuksia. 
Hankaluudet olivat johtuneet suurimmaksi osaksi koulun henkilöstön tieto- ja viestintäteknisestä 
osaamattomuudesta sekä koulun laite- ja välineresurssien puutteesta. Koulun henkilöstöllä oli alussa 
hankaluuksia arvioida, miten hyödyntää verkko-oppimisympäristöä omassa opetuksessaan ja millaisia 
mahdollisuuksia verkko-oppimisympäristö tarjoaa opetuksen järjestämiseen. Verkko-oppimisympäristön 
käytön myötä koulun henkilöstön tieto- ja viestintätekniset valmiudet olivat vähitellen kehittyneet ja he 
oppivat löytämään erilaisia vaihtoehtoja ja toteutustapoja verkko-oppimisympäristön käytölle opetuksessa. 
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Tämä oli kuitenkin edellyttänyt koulun henkilöstöltä opetuksen toimintakulttuurin muutosta, omien 
toimintatapojen ja asenteiden uudelleen arviointia sekä halua oppia käyttämään verkko-oppimisympäristöä 
ja erilaisia tieto- ja viestintäteknisiä välineitä mahdollisimman monipuolisesti opetuksessa. (ks. Tachinardi 
1998, Kickbusch 2001.)  
 
Ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan sekä verkko-oppimisympäristön käytön kehittäminen kouluissa 
on erittäin ajankohtaista ja tärkeää tulevan terveystiedon oppiaineen suunnittelun ja toteutuksen kannalta 
(ks. Opetushallitus 2004). Tärkeää olisi löytää kaikki ne mahdolliset toimintatavat ja menetelmät, joiden 
avulla ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja nuorten 
ravitsemusterveysoppimista edistävästi. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että verkko-
oppimisympäristö on yksi mahdollinen apuväline kehitettäessä ravitsemusterveysopetusta ja -ohjantaa 
kouluissa. Verkko-oppimisympäristön käyttö peruskoulun opetuksessa edellyttää kuitenkin menetelmällistä 
ja sisällöllistä kehittämistä niin, että se palvelee terveystiedon toteutusta kouluissa aina ensimmäiseltä 
vuosiluokalta yhdeksänteen vuosiluokkaan asti ja kehittää oppilaiden valmiuksia myös peruskoulun 
jälkeiseen elämään. (vrt. Borzekowski & Rickert 2001, Kickbusch 2001.) 
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