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Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa ammatillisten opettajien käsityksistä ammattikasvattajuudesta 
ammatillisen opettajan näkökulmasta ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen ja verrata näitä käsityksiä 
hallinnon asiakirjoissa ilmeneviin tulkintoihin ammattikasvattajuudesta. Tarkoituksena oli myös saada tietoa 
ammattialojen välisistä eroista ammattikasvattajuuden käsityksissä sekä eroista nuoria opettavien opettajien 
ja aikuisopettajien käsityksissä. Tutkimuksen ensimmäinen aineisto kerättiin teemahaastattelulla viideltä 
ammatilliselta opettajalta, jotka opettavat nuoria Tampereen seudun ammattiopistossa. Ammatilliset opettajat 
ovat liiketalouden- turvallisuuden ja autoalan opettajia. Ensimmäinen aineisto analysoitiin fenomenografisella 
analyysilla. Toinen aineisto kerättiin teemahaastattelulla yhdeltä liiketalouden aikuisopettajalta. Hänen 
haastattelunsa edusti aikuisopettajuuden näkökulmaa tutkimuksessa. Tämän lisäksi aineistoksi valittiin 
hallinnon näkökulmaa edustamaan Tredun pedagoginen ohjelma ja ammatillisen koulutuksen reformin 
toteutukseen liittyvä asiakirja. Tämä aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Tutkimus toteutettiin 
kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuskysymykset olivat: 1. millaisia käsityksiä ammatillisilla opettajilla on 
ammattikasvattajuudesta ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen? 2. Miten ammatillisten opettajien 
käsitykset ammattikasvattajuudesta suhteutuvat hallinnon tulkintoihin eli ammatillisen oppilaitoksen 
pedagogisiin linjauksiin ja opetushallinnon linjauksiin?  

Tutkimustuloksena saatiin, että ammattikasvattajuus näyttäytyy opettajien käsityksissä kasvatuksellisuutena. 
Kasvatuksellisuus näyttäytyy sekä mikro- että makro-orientaatioina. Mikro-orientaation tasolla opettajat 
pyrkivät kasvattamaan opiskelijasta ”hyvää oppilasta” ja makro-orientaatio puolestaan näyttäytyy siten, että 
opettajille on tärkeää, että opiskelija pääsee eteenpäin ja hänestä tulee yhteiskunnan jäsen. Opettajien käsitys 
ammattikasvattajasta on jännitteinen suhteessa Tredun pedagogiseen ohjelmaan ja ammatillisen koulutuksen 
reformin asiakirjaan. Ammatilliset opettajat näkevät hyvän ammattikasvattajan empaattisena, tasavertaisesti 
opiskelijoita kohtelevana kasvattajana, joka osaa ohjata opiskelijaa ja on oman alansa asiantuntija. Tredun 
pedagogisen ohjelman ja ammatillisen koulutuksen reformin asiakirjan kuvaus ammatillisesta opettajasta on 
toisenlainen. Siellä nousevat esiin verkostoituminen, työelämäyhteyksien ylläpitäjä, digiosaaja ja verkosto-
osaaja.  

Tutkimuksen tuloksena tulee esiin myös toimintaympäristö, jossa ammatillinen opettaja toimii ammatillisen 
koulutuksen reformin jälkeen. Toimintaympäristöön liittyy jatkuva muutos ja sen tuomat haasteet. Ammatillisen 
opettajan työhön haasteita on tuonut muun muassa vähentynyt lähiopetus ja kiire. Ammatillisten opettajien 
huolena oli vähentynyt aika opiskelijoiden kanssa ja se, että ammatillisen koulutuksen reformin myötä 
opiskelijoilta vaaditaan paljon itseohjautuvuutta. Tutkimuksen tuloksena oli myös, että ammattikasvattajuus 
näyttäytyy erilaisena nuorten ja aikuisten opettajien näkökulmasta. Kasvatuksellisuus ei korostunut 
aikuisopettajan puheessa, kuten se korostui nuoria opettavien puheessa. Lisäksi aikuisopettaja ei kokenut 
ammatillisen koulutuksen reformin tuomia muutoksia kovinkaan suurina. Tämän tutkimuksen mukaan 
ammattikasvattajuus näyttäytyy erilaisena aikuisopettajan ja nuorten opettajien käsityksissä, ammattialojen 
väliset erot sen sijaan ovat hyvin pieniä.  
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1  JOHDANTO 

Ammatillinen opettajuus on muuttuva ilmiö, joka määräytyy ajassa ja on 

suhteessa työhön ja ammattialaan (Tiilikkala 2004, 14).  Ammatillinen opettajuus 

on myös paljon laajempi ilmiö kuin opettaminen. Ammatillisen opettajan tai 

ammattikasvattajan tärkeitä tehtäviä ovat opiskelijoiden elämänhallinnan 

tukemisen ja opiskelijoiden kasvattamisen itsenäisiksi kansalaisiksi (Luukkainen 

2008, 189–191). Heikkinen (1996) kuvaa näitä kasvatuksellisina mikro- ja makro-

orientaatioina. Mikro-orientaatio kertoo siitä, mikä on opettajan tehtävä suhteessa 

opiskelijaan kasvavana ihmisenä ja makro-orientaatio vastaa kysymykseen mitä 

tai ketä varten opetetaan.  (Heikkinen 1996, 19–20.) Tässä tutkimuksessa 

ammatillisia opettajia kutsutaan myös ammattikasvattajiksi, sillä tutkimuksen 

edetessä kävi ilmi, että ammatilliseen opettajuuteen kuuluu suurena osana 

kasvatuksellisuus ja opettajan työhön kasvatuksellinen työ.  

Heikkisen (1996) mukaan ammattikasvatuksen paradigmaa määrittää 

kulloinkin dominoiva, enemmän tai vähemmän yhteisesti jaettu ymmärrys 

ammattikasvatuksesta. Se todentuu monien määritysten jännitteissä ja aina 

jossain ajallisessa ja paikallisessa kulttuurisessa kontekstissa. (Heikkinen 1996, 

20–21.) Voidaankin nähdä, että erilaiset reformit ovat eri aikoina vaikuttaneet 

ammattikasvattajuuteen ja siihen, miten sitä määritellään. Tässä tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuttu ammatillisen koulutuksen reformista, joka astui voimaan 

vuoden 2018 alusta ja siitä, kuinka se on määritellyt ammatillista opettajuutta 

uudestaan. Ammattikasvatusta ja sitä kautta ammattikasvattajuutta määrittelevät 

muutkin tahot kuin vain opettajat. (ks. Heikkinen 1996, 20–21) ja nämä 

määritelmät eivät välttämättä ole ristiriidattomia. Luukkainen (2005) jakaa 

opettajuuden kahteen ulottuvuuteen: yhteiskunnan edellyttämä suuntautuminen 

opettajan tehtäviin ja yksilön suuntautuminen opettajan tehtäviin. Jos nämä kaksi 

suuntautumista ovat suuressa ristiriidassa, voi opettaja uupua. (Luukkainen 

2005, 17–18.) Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu molemmista 

näkökulmista: yhteiskunnan edellyttämästä suuntautumisesta opettajan tehtäviin 
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ja yksilön suuntautumisesta opettajan tehtäviin. Tässä tutkimuksessa 

yhteiskunnan suuntautuminen tarkoittaa hallinnon tulkintoja 

ammattikasvattajuudesta ja yksilön suuntautuminen puolestaan ammatillisten 

opettajien käsityksiä ammattikasvattajuudesta.  Ammatillisen koulutuksen 

reformin myötä lait ammatillisesta koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta 

yhdistyivät, joten nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä ei ole enää entisiä raja-

aitoja (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b). Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuttu myös eroista nuorten opettajien ja aikuisopettajien 

käsityksissä. Tutkimuksessa halutaan tietää myös, millaisia eroja eri 

ammattilalojen opettajien käsityksissä on.  

Tämä tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen. Tutkimuksessa on 

käytetty kahdenlaista aineistoa: teemahaastatteluilla kerättyä aineistoa ja 

asiakirja-aineistoa. Tutkimuksen aineistot on analysoitu erikseen: viisi nuorten 

opettajien teemahaastattelua on analysoitu fenomenografisella analyysilla ja yksi 

aikuisopettajan teemahaastattelu sekä asiakirjat sisällönanalyysilla.  

Tämän pro gradu-tutkielman rakenne on seuraava. Teoreettinen viitekehys 

muodostuu ammatillisen opettajuuden tarkastelusta sekä ammattikasvatuksen 

muuttuvien paradigmojen tarkastelusta. Tutkimuksen toteutus luvussa kuvataan 

tutkimustehtävä, tutkimusongelma ja -kysymykset sekä tutkimuksen 

metodologiset ratkaisut. Viidennessä luvussa kuvataan aineistolähtöisen 

analyysin tulokset. Kuudennessa pääluvussa kerrotaan analyysin perusteella 

syntyneet johtopäätökset. Seitsemännessä luvussa pohditaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja eettisyyttä sekä tutkimuksen hyödynnettävyyttä ja 

jatkotutkimusaiheita.  
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2 AMMATILLINEN OPETTAJUUS 

 
Ammatillinen opettajuus Suomessa on kehittynyt siten, että se on eriytynyt 

alakohtaisesti. Tiilikkala (2004, 221) on kuitenkin tunnistanut neljä ammatillisen 

opettajuuden perustekijää, jotka ovat ominaisia kaikkien alojen ammatillisille 

opettajille. Nämä perustekijät ovat: ammatillisuus, kasvatuksellisuus, 

vuorovaikutus ja persoonallisuus. Näitä perustekijöitä voidaan käyttää 

jäsentämään erilaisia opettajuusparadigmoja ja niiden muutoksia. Tekijät eivät 

ole saman tasoisia eivätkä erillisiä ilmiöitä, vaan liittyvät toisiinsa ja ilmenevät 

sekä opettajan puheessa, että toiminnassa. Nämä tekijät esiintyvät erilaisina eri 

aloilla eri aikoina. Välillä voi näyttää, että jokin näistä tekijöistä on katoamassa, 

mutta ne usein tulevat esiin uudelleen, vain erilaisella sanastolla. (Tiilikkala 2004, 

221–222.) Seuraavaksi kuvailen tarkemmin näitä neljää tekijää, joista 

ammatillinen opettajuus muodostuu. 

Tiilikkalan (2004) mukaan ammatillisuudella tarkoitetaan opettajuuden 

yhteyttä työhön ja ammatilliseen elämään esimerkiksi koulutuksen ja 

työkokemuksen kautta. Tähän liittyy myös ammattihabitus, joka kertoo 

ammattilaisuudesta. Kasvatuksellisuus liittyy ammatillisuuteen ammatillisen 

opettajan työssä. Kasvatuksellisuus on laaja-alainen käsite, jonka alle kuuluvat 

kysymykset, kuten mitä/ketä varten opetetaan? Vuorovaikutus kuuluu kaikkeen 

opetustyöhön. Ammatillisen opettajan työhön kuuluu vuorovaikutus 

opiskelijoiden ja kollegojen kanssa, mutta myös työelämän kanssa. 

Vuorovaikutusta työelämän kanssa voidaankin pitää ammatillisen opettajuuden 

erityispiirteenä. (Tiilikkala 2004, 221–222.) Tiilikkala (2004, 222) näkee 

persoonallisuuden holistisena käsitteenä, persoonallisuus nähdään osana 

kulttuuria. Persoonallisuus ei siis ole vain yksilön ominaisuus, vaan se todentuu 

kollektiivien tasolla. Kun pohditaan ammatillista opettajuutta, persoonallisuudella 

tarkoitetaan sitä, kuka opettaja on itse opettajana. Tämä tarkoittaa sitä, että 

saako opettaja olla persoonallisesti läsnä omassa työssään. Persoonallisuus 
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toimii aina suhteessa ammattiin ja kollektiivisiin yhteisöihin ja opettaja rakentaa 

oman tapansa toimia. (Tiilikkala 2004, 221–222.) Heikkinen (1996) on jäsentänyt 

ammatillisten opettajien käsityksiä ammattikasvatuksesta kuvion yksi mukaan. 

Siinä ammatillisuus kuvataan opetuksen aineksena, ammattilaisuuden suhteena 

opettajuuteen, opetuksen ajantasaisuutena ja sinä, miten opettaja säilyy 

ammattilaisena. Ammatillisuuteen kuuluu myös ammattihabitus. 

Kasvatuksellisuus näkyy kasvatuksellisina mikro- ja mako-orientaatioina ja siinä, 

mikä on ammatillisen elämän osuus muussa elämässä ja ihmisenä olemisessa. 

Heikkisen (1996, 19) mukaan ammattikasvattajuuden tulkinta onkin yhteydessä 

kasvatuksellisen haasteen olemassaoloon ja kasvatuksellisen vastuun 

ottamiseen. (Heikkinen 1996, 19.) 

KUVIO1. Ammattikasvatus kasvatuksen muotona (Heikkinen 1996, 19). 

 

Ammatillinen opettajuus ilmiönä ei ole sama asia kuin opettaminen. 

Ammatillisen opettajan työhön sisältyy edelleen paljon opettamista, mutta 

nykyään myös paljon muuta. Luukkainen (2008) kuvaa ammattikasvatuksen 

yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi opiskelijoiden elämänhallinnan tukemisen ja 

opiskelijoiden kasvattamisen itsenäisiksi kansalaisiksi (Luukkainen 2008, 189–

191). Heikkinen (1996) kuvaa näitä kasvatuksellisina mikro- ja makro-

orientaatioina. Mikro-orientaatio kertoo siitä, mikä on opettajan tehtävä suhteessa 

opiskelijaan kasvavana ihmisenä ja makro-orientaatio vastaa kysymykseen mitä 

tai ketä varten opetetaan, yhteiskuntaa, työelämää vai opiskelijan omaa elämää? 

(Heikkinen 1996, 19–20.) Heikkinen (1996) on rakentanut jäsennykset 
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ammattikasvatuksen mikro ja makro-orientaatioista, jotka näkyvät kuvioissa 

kolme ja neljä.  

 

KUVIO3. Mikro-orientaatio. (Heikkinen 1996, 19).  

 

 

KUVIO4. Makro-orientaatio. (Heikkinen 1996, 20). 

 

Suomalainen ammattikasvatus ja ammatillinen opettajuus ovat eriytyneet 

aloittain ja ammatillinen opettajuus onkin voinut muotoutua hyvin erilaisia polkuja 
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pitkin (Tiilikkala 2004, 215). Vaikka näin on, pyrin määrittelemään joitakin yleisiä 

piirteitä, jotka ovat yhteisiä ammatilliselle opettajuudelle. Tässä tutkimuksessa 

ammatillisella opettajalla tarkoitetaan toisen asteen ammatillisessa 

oppilaitoksessa työskentelevää opettajaa. Ammattikasvattajalla tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa ammattiin kasvattajaa, vaikka Suomen kielessä 

ammattikasvattaja voi tarkoittaa myös ammatikseen kasvatustyötä tekevää 

henkilöä. Keskitän tarkasteluni ammatillisiin opettajiin ammattikasvattajina, jolloin 

ammattikasvattajuus näyttäytyy ammattiin kasvattamisen ja opettajuuden kautta.  

Helakorven (1992) mukaan ammattikasvatuksen perustehtäväksi voidaan 

nähdä kasvattamisen ja valmentamisen työhön ja ammattiin. Tätä voidaan kutsua 

ammatilliseksi sosialisaatioksi. Helakorven (1992) mukaan työelämä ja 

yhteiskunta ohjaavat ammatillista koulutusta ja opetussisältöjä vahvasti. 

Helakorpi (1992) näkee, että sosialisaation ohella tärkeä tehtävä on 

individualisaatio eli yksilön henkilökohtaisten kykyjen ja taitojen kehittäminen. 

Voidaan nähdä, että ammatillisessa kasvatuksessa tärkeää osaa näyttelee myös 

ammatillinen substanssi eli ne tiedot ja taidot, jota työntekijältä vaaditaan 

kyseisellä ammattialalla. (Helakorpi 1992, 203–204.) 

Nissilä (2007, 15) löysi ammatillisia opettajaopiskelijoita tutkiessaan 

seuraavat tekijät, jotka muodostavat ammatillisen opettajuuden perustan: 

tietoisuus omasta persoonasta, tehtävätietoisuus, prosessitietoisuus ja 

ammatillinen tietoisuus. Tietoisuuteen omasta persoonasta liittyy itsetuntemus, 

itsearvostus, minäidentiteetti sekä oppimis- tiedon- ja ihmiskäsitykset. 

Tehtävätietoisuuteen puolestaan liittyy substanssinhallinta sekä oppijan, 

tavoitteiden ja kontekstin tuntemus. Prosessitietoisuus tarkoittaa oppimista, 

opettamista (suunnittelua, menetelmiä, arviointia), teoriaa ja käytäntöä, 

tilannetajua, reflektiota, vuorovaikutusta sekä päätöksentekoa. Ammatilliseen 

tietoisuuteen puolestaan liittyy sellaiset asiat kuin autonomia, yhteistyö, 

elinikäinen oppiminen laaja vastuu ja voimaantuminen. Tietoisuus omasta 

persoonasta muodostaa pohjan muulle ja persoonallisen tietoisuuden päälle 

rakentuu tehtävä- prosessi- ja ammattitietoisuuden tasot. (Nissilä 2007, 15.)  

Vertasen (2002) mukaan ammatillinen opettajuus poikkeaa yleissivistävän 

koulutuksen opettajuudesta etenkin siinä, millaisia polkuja pitkin ammatillisen 

opettajan työhön hakeudutaan. Ammatilliselta opettajalta vaaditaan jo 

opettajankoulutukseen hakeutuessa työkokemusta ja ammatilliset opettajat ovat 
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usein toimineet opettajantehtävissä sijaisuuksien kautta jo ennen 

opettajankoulutukseen hakeutumista. Hänen mukaansa, jos ammatillisen 

opettajan työtä vertaa perusasteen opettajan työhön, ammatillisen opettajan 

tehtäväkenttään kuuluu enemmän tehtäviä, jotka eivät ole varsinaista 

opetustyötä. Ammatillisen opettajan toimenkuvaan kuuluu usein esimerkiksi 

tilojen ja laitteiden huoltoa, työelämäyhteyksien ylläpitämistä ja asiakastöistä 

vastaamista. (Vertanen 2002, 111–115.)  

Vertanen (2002) kuvaakin, että ammatillisen opettajan työhön vaikuttaa 

myös hänen aiempi työkokemuksensa, joka voi olla joillakin opettajilla jopa 

todella pitkä. Tämä tuo ammatilliselle opettajalle haasteen omaksua 

pedagoginen ajattelu esimerkiksi työnjohtajan ajattelun sijaan. Hänen mukaansa 

ammatillisen opettajan ammatti-identiteetti voidaan nähdä aivan erilaisena kuin 

yleiskoulun opettajan, sillä ammatillisella opettajalla taustalla on jokin aikaisempi 

ammatti. Ammatilliseen opettajuuteen kuuluu opettajan aikaisempi työhistoria ja 

työtehtäviin kasvaminen. Tietyssä ammatissa on edellytetty sille ammatille 

tyypillistä ajattelua, joka on alkanut koulutuksessa ja jatkunut läpi työuran. Tällöin 

henkilö on samaistunut ammattiinsa ja kasvattanut ammatti-identiteettiään. Tämä 

ammatillinen historia heijastuu myös opettajan työhön. (Vertanen 2002, 111–

115.) Ammatillinen opettajuus voidaan nähdä muuttuvana ilmiönä, joka on 

suhteessa aikaan, työhön ja ammattialaan. Ammatillinen opettajuus voidaan 

nähdä myös yksilön kasvuprosessina, johon liittyy yhteiskunnalliset, historialliset 

ja kulttuuriset tekijät. (Tiilikkala 2004, 13.) 

Luukkainen (2008) näkee, että perusosaaminen ja ammattitaito ovat 

edelleen tärkeitä ja luovat pohjan opettajan ammatille. Luukkaisen (2008) 

mukaan voidaan kuitenkin nähdä, että enenevässä määrin perusosaamisen 

lisäksi opettajan työhön vaikuttaa teknologian kehittyminen, ammattien, 

työtehtävien ja työtapojen muutos, verkostoissa toimiminen, kansainvälisen 

yhteistyön kehittäminen ja erilaiset kasvatukselliset kysymykset. 

Kasvatuksellisina kysymyksinä, jotka vaikuttavat yhä enemmän opettajan työhön 

voidaan nähdä esimerkiksi perherakenteiden moninaistuminen, 

monikulttuurisuus, rasismi ja alueiden eriarvoistuminen. (Luukkainen 2008, 189–

191.) 

Luukkaisen (2008) mukaan ammatillisessa koulutuksessa opettajan 

tehtäväksi katsotaan ammattisivistyksen edistäminen. Ammattisivistykseen 
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kuuluukin erilaisten näkemysten ja moninaisuuden ymmärtäminen ja sen 

hyväksyminen. Ammattikasvatuksessa opettajan työn yhdeksi tärkeäksi 

tehtäväksi nouseekin opiskelijoiden elämänhallinnan taitojen tukeminen: 

tavoitteena on kasvattaa sellaisia kansalaisia, jotka pystyvät valintojen viidakossa 

itsenäisiin ratkaisuihin.  (Luukkainen 2008, 189–191.) Vertasen (2002) mukaan 

muutos työelämässä on vaatinut muutosta myös opetuksessa. Kaikkia tietoja ja 

taitoja, joita työelämässä tarvitaan ei kyetä opettamaan koulutuksen aikana. 

Vertanen (2002) toteaa, että työ myös edellyttää yhä enemmän tiedonkäsittelyn, 

ongelmanratkaisun, ja jatkuvan oppimisen taitoja. Ei siis riitä, että koulutus 

tuottaa ammatillisen pätevyyden vaan sen täytyy tuottaa ammattilaisia, jotka 

pystyvät kehittämään työtään. (Vertanen 2002, 123.) Vertasen (2002) mukaan 

ammatillisen opettajan työssä on kehitettävä opiskelijoille sekä yleisiä työelämän 

valmiuksia että ammatissa edellytettäviä erityistaitoja. Yleisiä 

työelämävalmiuksia ovat sellaiset valmiudet, jotka antavat opiskelijalla valmiuksia 

uusiutua ja kehittää ammattiaan. Ammatillisen opettajan työhön kuuluu näiden 

molempien valmiuksien kehittäminen ja oppimistilanteet tulisikin suunnitella siten, 

että ne kehittävät molempia taitoja. (Vertanen 2002, 135.) Luukkaisen (2008) 

mukaan opettajan työn voidaan nähdä olevan ohjausta oppimiseen, jolloin 

opetustyössä korostuu vuorovaikutustilanteiden ohjaaminen, oma vastuu työstä 

ja itsearviointi. Luukkainen (2008) näkeekin, että opettajan työhön kuuluu 

opettamisen lisäksi kyky analysoida työn, ammattien ja yhteiskunnan eri ilmiöitä 

ja kehityssuuntia ja asettaa arvopäämääriä sekä toimia niiden puolesta 

aloitteellisen yhteisön jäsenenä. Hän näkee, että opettajan asiantuntijuus voi 

näyttäytyäkin tulevaisuudessa opettajan, kouluttajan, tiedottajan tai konsultin 

roolissa. Ohjaamiseen siirtyminen ei tarkoita, että perusteiden hallinnasta 

luovuttaisiin tai, että opettamisesta ja oppijan muistin harjaannuttamisesta 

luovuttaisiin kokonaan vaan tavoitteena on kaikkitietävästä, vastauksia antavasta 

opettamisesta siirtyminen enemmän kysymyksiä esittävään ohjaukseen. 

(Luukkainen 2008, 194–195.)  
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2.1 Ammatillisen opettajan muuttuva työ ja ammatti-identiteetti 

 

Aila Paaso (2010) on tutkinut ammatillisten opettajien tulevaisuuden työnkuvaa 

ja osaamistarpeita. Hänen (2010, 195) mukaansa ammatillisen opettajan 

työnkuva kehittyy sen perusteella, että tulevaisuudessa ammatilliselta opettajalta 

vaaditaan joustavaa ja kehittyvää otetta. Paason (2010, 195) mukaan 

ammatillisen opettajan työnkuvassa korostuvat työyhteisöllinen osaaminen, 

koulutuksen ja työelämän verkosto-osaaminen, oppimisprosessin tukena ja 

ohjaajana toimiminen, opiskelijan kohtaaminen ja kuunteleminen ja ammattialan 

vastuullisen kehittäjän rooli. Työyhteisöllinen osaaminen pitää sisällään 

koulutusorganisaation strategisen toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja 

arviointia. Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaaminen puolestaan tarkoittaa 

yhteistyötä työelämän kanssa sekä täydennyskoulutusta. Oppimisprosessin tuki 

ja ohjaaja puolestaan kuvaa opettajan tarvetta kohdata oppilas yksilönä. 

Ammattialan vastuullisen kehittäjän rooli taas viittaa täydennyskoulutuksen 

tarpeeseen ja taitojen päivittämiseen. (Paaso 2010, 195–206.)  

Ammatillisen koulutuksen reformin ja aiemmin tapahtuneiden muutosten 

myötä ammatillinen opettaja on uudelleen siirtynyt ja siirtymässä yhä enemmän 

yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa (ks. esim. (Klemelä & Vanttaja  

2012, 200). Vähäsantasen (2007) mukaan opettajan roolina onkin olla 

rajanylittäjä, joka toimii tulkkina, neuvottelijana ja tiedonvälittäjänä kasvatuksen 

ja käytännön työelämän välillä. Ammatillisen opettajan voidaan nähdä olevan 

työelämän odotusten ja toisaalta kasvatuksen maailman ristiaallokossa. 

(Vähäsantanen 2007, 167.) Hänen mukaansa ammatillisen opettajan tuleekin 

hallita sekä pedagoginen osaaminen että ammattialaan liittyvän osaaminen, 

opettaja on siis sekä kasvatustyön että ammatillisen työn asiantuntija. Tämän 

lisäksi opettajan tulee vakuuttaa työelämän edustajat osaamisestaan, sillä 

muuten toimiminen työelämässä on hankalaa. (Vähäsantanen 2007, 168.) 

Vähäsantasen (2008) mukaan ammatillisen opettajan työympäristöt ovat 

vaihtelevia: työelämästä koulutuksen toimintaympäristöihin. Tämä asettaa 

ammatilliselle opettajalle erilaisia rooliodotuksia. Hänen mukaansa ammatillisen 

opettajan käsitys itsestä ammattilaisena voikin vaihdella tilanteen mukaan, kun 

opettaja pyrkii vastaamaan erilaisiin odotuksiin ja toimimiaan erilaisissa 
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tilanteissa tilanteen asettamien ehtojen mukaan. Ammatti-identiteetin 

näkökulmasta voidaan puhua ammatti-identiteetin hajaantumisesta. 

Ammatillisella opettajalla voikin olla laaja valikoima ammatti-identiteettejä, sillä 

opettajan identiteetin lisäksi hänen ammatti-identiteettinsä voi liittyä edelliseen 

ammattiin. (Vähäsantanen 2007, 169.)  

Olkinuora (2000) on listannut ammatillisten opettajien osaamistarpeita, 

näitä ovat: ammatillisuus, työyhteisöjen kehittäminen, kohtaaminen, 

pedagoginen taito, verkosto- ja globaaliosaaminen ja kasvatustoiminta. 

Ammatillisuus tarkoittaa sitä, että ammatillinen opettaja on jonkin alan 

ammattilainen ja työelämäosaaja, joka kouluttaa muita työelämäosaajia. Tiilikkala 

(2004) puolestaan näkee ammatillisuuden olevan yksi ammatillisen opettajuuden 

perustekijöistä ja viittaa opettajuuden kytkeytymiseen työhön ja ammatilliseen 

elämään. Tiilikkalan (2004) mukaan ammatillisuus liittyy opettajan omaan 

ammatilliseen koulutukseen ja työkokemukseen. Ammatillisuuteen liittyy myös 

ammattialan seuraaminen ja ammatilliseen työhön osallistuminen. (Tiilikkala 

2004, 222.) Olkinuoran (2000) mukaan työyhteisöjen kehittäminen liittyy siihen, 

että opettajalta odotetaan kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten työyhteisöjen ja 

työpaikkojen kanssa sekä kehittää työssäoppimista. Opettajalla tulee myös olla 

käsitys, miten opitaan ja kuinka opetusta suunnitellaan sekä mitä 

arviointimenetelmiä voidaan käyttää. Ammatilliseen opettajuuteen liittyy myös 

vahvasti se, että pitää olla käsitys siitä, kuinka mitäkin alaa ja ammattitaitoa 

opitaan. (Olkinuora 2001, 201–202.) Tiilikkalan (2004) mukaan tämä liittyy 

ammatillisuutteen: ammatillisuus on opettajan tietämystä ammatista vaadittavista 

valmiuksista ja opetettavista sisällöistä (Tiilikkala 2004, 222).  Olkinuora (2001) 

toteaa kasvatustoiminnan olevan yksi ammatillisen opettajuuden haasteista. 

Ammatillisen opettajan tulee toimia kasvattajana haastavassa ympäristössä. 

Ammatillisen opettajan joka päiväiseen työhön voi liittyä opiskelijoiden ongelmat 

kuten syrjäytyminen, päihteiden käyttö, heikko opiskelumotivaatio ja rasismi. 

Näiden vaikeuksien kasautuminen ja lisääntyminen on vaikeuttanut ammatillisten 

opettajien työtä. (Olkinuora 2001, 201–202.) Tiilikkala (2004) puolestaan näkee 

kasvatuksellisuuden yhtenä ammatillisen opettajuuden perustekijöistä. 

Kasvatuksellisuus on hänen mukaansa monimerkityksellinen käsite, joka liittyy 

ammatillisuuteen ammatillisen opettajan työssä (Tiilikkala 2004, 222).  
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2.2 Ammatillisen koulutuksen reformi ja ammatillinen opettajuus 

 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tutkinut ammatillisen koulutuksen reformin  

vaikutuksia opettajan työhön (Opetusalan ammattijärjestö 2019). Tutkimuksesta 

selviää, että ammatillisen koulutuksen reformin myötä opetus on opettajan 

työssä vähentynyt ja opetuksen suunnittelu lisääntynyt. Opettajien 

suunnittelutyötä on lisännyt muun muassa jatkuva haku, joka vaikeuttaa 

ryhmäyttämistä ja muuttaa opettajien työtä. Tutkimuksessa nousi esille 

opettajien huoli siitä, että kaikki opiskelijat eivät saa yhtä laadukasta opetusta, 

kun saapuvat ryhmiin eri aikoina. Reformin tarkoituksena on ollut lisätä 

työelämäyhteistyötä, mutta tutkimuksesta käy ilmi, että puolet opettajista eivät 

huomanneet työelämäyhteistyön lisääntyneen taikka vähentyneen. Reformi on 

vaikuttanut opettajan työhön myös siten, että opiskelijoiden henkilökohtainen 

ohjaaminen on lisääntynyt. (Opetusalan ammattijärjestö 2019, 48–51) 

Ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä on tutkittu opettajien 

osaamistarpeita. Parasta osaamista-hanke, jota opetus- ja kulttuuriministeriö 

rahoittaa, on tutkinut laajasti ammatillisten opettajien osaamistarpeita 

ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen. Hankkeessa viisi työryhmää selvitti 

erilaisilla menetelmillä opettajien osaamistarpeita. Menetelminä käytettiin muun 

muassa eDelfoi-menetelmää, teemahaastatteluja, tulevaisuustyöpajaa ja 

varjostamista. Tutkimuksen tuloksena saatiin jopa 70 eri asiaa, joihin opettajat 

kokevat tarvitsevansa tukea ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Nämä 70 

asiaa yhdistettiin suurempiin kokonaisuuksiin, joista tuli yhteensä viisi osa-

aluetta: henkilökohtaistaminen/HOKS-prosessit, työelämä- ja verkosto-

osaaminen, koulutuksen järjestäjän prosessit/laadunhallinta ja lakituntemus, 

oman työn johtaminen ja kehittäminen sekä yksilö- ja ryhmänohjaus/puuttuvan 

osaamisen hankkiminen ja digitalisaatio. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017c.) 

Tärkeiksi kehittämiskohteiksi nousi muun muassa reformituntemus, 

kokeilukulttuuri, opettajan HOKS, asiakkuuksista huolehtiminen, 

moniammatillinen yhteistyö, monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen 

ja rakentaminen, tsemppaus- ja valmennusosaaminen, tasapuolinen ohjaus, 

tutkintojen joustava rakentelu sekä tutkintojen perusteiden tuntemus. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2017d.)  
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OAJ:n tutkimuksen (2019) mukaan opettajat eivät ole huolissaan omasta 

osaamisestaan liittyen opettamiseen ja ohjaamiseen. Ne opettajat, jotka ovat 

saaneet riittävästi koulutusta reformiin liittyen ovat varmoja omasta 

osaamisestaan opetuksen ja ohjauksen saralla.  Opettajat pitivät omaa 

osaamistaan riittävänä myös erilaisten opetusmenetelmien käytössä, näyttöjen 

arvioinneissa, työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä. Opettajat näkivät, että 

heidän tuntemuksensa tutkinnon perusteista olivat riittävät. OAJ:n tutkimuksessa 

(2019) kävi ilmi, että opettajat kokivat, että heidän osaamisessaan oli eniten 

puutteita maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen 

liittyen, opettajat kokivat, että myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

opetuksessa ja ohjaamisessa on paljon puutteita. (Opetusalan ammattijärjestö 

2019, 53)  

 

2.3 Aikuiskoulutus ja -opettajuus ja ammattialojen erot  

Ammatilliset opettajat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä, vaan käsitykset 

ammmattikasvattajuudesta voivat vaihdella sen mukaan, mitä alaa ammatillinen 

opettaja opettaa (ks. Tiilikkala 2004, 14, 215). Oman ennakko-oletukseni mukaan 

ammatillinen opettajuus ja käsitykset ammattikasvattajuudesta ovat suhteessa 

myös siihen onko ammatillinen opettaja nuorten vai aikuisten opettaja. 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä lait ammatillisesta koulutuksesta ja 

aikuiskoulutuksesta yhdistyivät, joten nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä ei 

ole enää entisiä raja-aitoja (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b). Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että nuorten ja aikuisten opettajuus olisi muuttunut 

samanlaiseksi. Tässä luvussa pohdin ammatillista opettajuutta aikuisten ja 

nuorten opettamisen ja alakohtaisten erojen näkökulmasta.  

  

2.3.1 Aikuiskoulutus ja -opettajuus 

Ammatillisen koulutuksen reformissa poistettiin ero nuorten koulutuksen ja 

aikuiskoulutuksen väliltä. Sen takia tarkastelen tässä tutkimuksessa sitä, 

eroavatko aikuisia ja nuoria opettavien käsitykset toisistaan. Edellä kuvasin 
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yleisesti ammatillisen opettajuuden teoriaa, joten tässä luvussa vertaan sitä 

aikuisopettajien tulkintoihin. Suomalainen (2014) on tarkastellut pro gradu-

tutkielmassaan aikuisopettajuutta ja aikuisopettajien tarinoita opettajuudesta. 

Tutkimustuloksena hän löysi kolme tarinatyyppiä aikuisopettajuudesta: 

opettajuus osana minuutta, asiantuntijuus osana opettajuutta ja opettajuus 

myyttinä. Opettajuus osana minuutta viittaa opettajan persoonalliseen tapaan olla 

opettaja (vrt. Tiilikkala 2004, 222.) Aikuisopettajuus osana asiantuntijuutta 

puolestaan kuvaa opettajaa alansa asiantuntijana (Suomalainen 2014, 47). 

Bergman, Kolunen & Pylvänäinen (2011, 32) huomasivat kehittämisraportissaan 

tutkiessaan ammatillisia aikuisopettajista, että substanssin osaaminen on 

ammatillisella aikuisopettajalla erityisen tärkeää ja työelämäkeskeisyys nousee 

esiin aikuiskoulutuksen opettajien hyviä ominaisuuksia luokiteltaessa. 

Suomalaisen (2014) tutkimuksessa nousi esiin tarina opettajuudesta myyttinä, 

mikä tarkoittaa, että opettajan oma ammatillinen identiteetti on epäselvä. 

Opettajuuteen on ajauduttu työn ja asiantuntijuuden kautta ja oma opettajuus 

näyttäytyy vielä epäselvänä. (Suomalainen 2014, 50.) Hurtig (2011) huomasi 

ammatillisia aikuisopettajia tutkiessaan, että aikuisten opettaminen on 

ohjaamista, dialogia aikuisen opiskelijan ja opettajan välillä ja opettajan 

tehtävänä on tukea aikuista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. (Hurtig 

2011.)  

Jokinen (2002, 50) viittaa väitöskirjassaan Oksasen määrittelyyn aikuisten 

opettajasta. Oksasen mukaan aikuisten opettaja toimii opetustehtävässä 

aikuiskasvatusjärjestelmän piirissä. Oksanen ei kuitenkaan sisällyttänyt 

aikuiskasvastusjärjestelmään ammattikoulutusjärjestelmän piirissä toimivia 

opettajia, vaikka myönsi, että myös siellä aikuiskasvatusta tapahtuu. 

Aikuiskasvatuskäsitteen vakiintumisen jälkeen on alettu puhua myös 

aikuiskasvattajista. 1970-luvulta lähtien aikuiskouluttaja-käsite yleistyi 

aikuiskasvattajan sijaan. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat omaksuneet 

käsitteen aikuiskouluttaja opettajistaan. Käsitteitä aikuiskouluttaja ja 

aikuisopettaja käytetäänkin usein rinnakkain. (Jokinen 2002, 51–52.) Tässä 

tutkimuksessa käytetään nimikettä aikuisten opettaja tai aikuisopettaja ja sillä 

viitataan ammatillisessa oppilaitoksessa työskentelevään ammatilliseen 

opettajaan, joka opettaa pääsääntöisesti aikuisia opiskelijoita.  
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Aikuiskoulutuksen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Tilastokeskus 

määrittelee aikuiskoulutuksen tunnusmerkeiksi, että koulutus on erityisesti 

aikuisia ajatellen järjestettyä ja organisoitua. Aikuiset toimivat tai ovat toimineet 

työelämässä ja heillä on aikaisemmin päättynyt tai keskeytynyt 

koulujärjestelmäkoulutus. (Tilastokeskus 2020.) Silloinen opetusministeriö on 

vuonna 2008 julkaissut aikuiskoulutusta koskevan raportin, jossa aikuiskoulutus 

on määritelty: aikuiskoulutukseen kuuluu kaikki aikuisia varten suunnitellut ja 

organisoidut koulutukset. Aikuisena opiskelu on kuitenkin laaja käsite, se sisältää 

enemmän kuin vain aikuiskoulutuksen. Aikuisena voi opiskella myös nuorille 

tarkoitetussa koulutuksessa ja itseohjautuvasti hyödyntämällä 

koulutusorganisaatioiden ulkopuolisia ympäristöjä. (Valtioneuvosto 2008, 15.)  

 

2.3.2 Ammattialojen erot 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu ammatillisten opettajien käsityksistä 

ammattikasvattajuudesta. Ammatilliset opettajat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen 

ryhmä, vaan käsitykset ammmattikasvattajuudesta voivat vaihdella sen mukaan, 

mitä alaa ammatillinen opettaja opettaa (ks. Tiilikkala 2004, 14, 215). Heikkisen 

(1997) mukaan ammatillinen opettajuus on ollut erilaista eri aloilla eri aikoina ja 

ammattikasvatuksen ammattilaisuus on näyttäytynyt erilaisena. Esimerkiksi 

terveydenhuoltoalalla opettajuus on ollut tärkeää koko profession kannalta. 

Toisaalta teknikko- ja insinöörikouluttajat ovat profiloituneet ammattikuntansa 

edustajiksi. (Heikkinen 1997, 7.) Tässä tutkimuksessa oli mukana kolmen eri alan 

ammatillisia opettajia: liiketalouden alan, autoalan ja turvallisuusalan opettajia. 

Tekniikan ja kaupan alan opettajien käsityksistä ammatillisesta opettajuudesta 

löytyy aiempia teoretisointeja, joten kuvaan niitä seuraavissa kappaleissa.  

 

Kaupan ala 

Tiilikkala (1996; 2004) on tutkinut kaupan alan opettajien käsityksiä 

ammatillisesta opettajuudesta. Hänen tutkimuksessaan käy ilmi, että kaupan alan 

opettajuudessa ammatillisuus on yhteydessä vuorovaikutukseen. Ammatillisuus 

näyttäytyy oman alan tietämyksen vaatimuksena ja tämä tietämys syntyy 

opettajien omien ammatillisten verkostojen tai oman yritys- tai konsulttitoiminnan 
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kautta. Tiilikkalan (2004) mukaan kaupan alan opettajien puhe 

kasvatuksellisuudesta liitetään usein persoonalliseen orientaatioon. Hallitsevana 

tulee esiin puhe kasvatuksesta tapakasvattajana, valvontana ja kurinpitona. 

Opettaja voi toimia opiskelijalle roolimallina, opastajana tai kasvattajana. 

(Tiilikkala 2004, 184.) 

Tiilikkalan (1996) mukaan kaupan alan opettajat kokevat olevansa 

ensisijaisesti ammatin opettajia, mutta kasvattajuus koetaan myös tärkeänä. 

Opettajat kokivat ammatillisuuden ja kasvatuksellisuuden painotuksen 

vaihtelevan opiskelijoiden iän ja opiskelijaryhmän mukaan. Ammatillisuuden ja 

kasvatuksellisuuden nähtiin myös niveltyvän toisiinsa. Opettajat näkevät 

kasvatuksen tarkoituksena erityisesti työelämään ja yhteiskuntaan valmistamisen 

ja kunnon kansalaiseksi kasvattamisen. (Tiilikkala 1996, 127–128.)  

 

Tekniikan ala  

Tiilikkalan (2004) tutkimuksessa 1950–1970-luvuilla metallialalla ammatillisuus 

näyttäytyi kahtena paradigmana ammattimies- ja insinööriparadigma. 

Ammatillisuus oli molemmissa paradigmoissa hallitseva, mutta jakautui kahdeksi 

erilaiseksi tulkinnaksi. Opettajat toimivat työssään autonomisesti ja oppilaitoksen 

ulkopuolelle tapahtuva vuorovaikutus oli vähäistä. Opiskelijat olivat motivoituneita 

ja kurinpitoa ei siksi tarvittu. Kasvatus liittyikin tällöin ammatillisiin kysymyksiin. 

Keskiasteen uudistumisen myötä koko ikäluokalle tarjottu koulutus, 

pääsykokeiden ja ennakkoharjoittelun poistaminen ja opiskelijoiden nuorempi ikä 

vaikuttivat opettajan työhön. Kasvatukselliset haasteet ilmenivät opettajan työssä 

yhä useammin. Opettajan olikin sopeuduttava erilaiseen kasvatusvastuuseen. 

(Tiilikkala 2004, 140–142.)  

Tiilikkalan (2004) mukaan metallialalla ammatillisuus näyttäytyy käytännön 

ammattitaitona. Tämä tarkoittaa, että opettaja osaa käyttää vaadittavia koneita ja 

on ammattimies. Metallialalla ammatin merkitys näkyy myös siinä, että opettajilla 

on käytännön kokemus alansa työtehtävistä. (Tiilikkala 2004, 131–132.) 

Tiilikkalan (2004) mukaan kasvatuksellinen puhe metallialan opettajien työssä 

lisääntyi 1990-luvulle tultaessa. Kasvatuksellisuus tarkoittaa metallialan 

opettajille hyvin erilaisia asioita ja he kuvaavat kasvatuksellisuudeksi mm. 

ihmissuhdetaitoja, ryhmätyötaitoja, kurinpitoa. Opettajat puhuvat kasvatuksesta 
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myös työhön liittyvien sääntöjen noudattamisena ja täsmällisyyttä. (Tiilikkala 

2004, 133.)  
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3 AMMATILLINEN OPETTAJUUS JA 

AMMATTIKASVATUKSEN 

MUUTTUVAT PARADIGMAT 

3.1 Ammattikasvatus muuttuvassa koulujärjestelmässä 

 

Helakorven (1992) mukaan Suomessa koko koulujärjestelmää alettiin uudistaa ja 

1970-luvulla siirryttiin rinnakkaiskoulujärjestelmästä yhtenäiskoulujärjestelmään. 

Ensin uudistuksen kohteena oli yleissivistävä koulutus ja tämän jälkeen 

keskiasteen koulutus. Hänen mukaansa ammatillisen koulutuksen osalta 

uudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää hajanaista ammatillista koulutusta. Eräs 

keskeinen ajatus uudistuksen taustalla oli siirtyminen ammattitutkinto-ajatteluun. 

Tämä tarkoitti, että ammatillisen oppilaitoksen oli tarkoitus antaa valmiudet 

tiettyyn ammattiin ja loput työelämän erikoisvalmiudet opittaisiin työpaikoilla. 

Uudistuksen tavoitteena oli myös mahdollistaa jatko-opinnot ammatillisen 

opintojen jälkeen. (Helakorpi 1992, 201.) Klemelän ja Vanttajan (2012) mukaan 

keskiasteen uudistuksen toteuduttua 1980-luvun lopulla näytti hetken aikaa siltä, 

että koulutusjärjestelmä olisi valmis. 1990-luvulle tultaessa alkoi kuitenkin 

keskustelu peruskoulun jälkeisen koulutuksen uudistamisesta. 1990-luvun 

alussa aloitettiin nuorisoasteen ja ammattikorkeakoulun kokeilu. Heidän 

mukaansa kokeilut liittyivät koulutuspoliittiseen ideologiaan, joka suosi kevyitä 

rakenteita ja joustavuutta. Nuorisoasteella kokeilu lisäsi yksilöllistä 

valinnanvapautta sekä opintovaihtoehtoja. Nuorisoasteen koulutukseen liittyikin 

alusta asti erilaisia ideologia jännitteitä. Aluksi tavoitteena oli kehittää yhtenäinen 

nuorisokoulu, jossa lukio ja ammatillinen koulutus olisi yhdistetty yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Vastustuksen vuoksi ideasta kuitenkin luovuttiin. (Klemelä & 

Vanttaja 2012, 190–191.)   
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1990-lukua voidaan pitää ammatillisessa koulutuksessa rakenteellisen 

uudistamisen aikana. Silloin oppilaitoksia yhdistettiin ja lakkautettiin, sillä nähtiin, 

että keskushallinto pienentäisi oppilaskohtaisia kustannuksia. (emt. 2012, 191.) 

Tiilikkalan (2004) mukaan paineita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja 

uudistamiseen toivat muun muassa teknologinen kehitys ja muutokset 

yhteiskunnassa. Muutosvaatimuksia koulutukseen vaativat esimerkiksi 

opetushallinto, työelämä, opiskelijat ja vanhemmat. Tällaiset muutokset ja 

muutosvaatimukset ovat asettaneet ammatillisille opettajille vaatimuksia 

uudistumisesta ja toisaalta opettajat on myös saatettu nähdä kehityksen 

vastustajina. On kuitenkin huomattava, että opettajat kantavat mukanaan vuosien 

ja vuosikymmenten kuluessa muodostuneita käsitystä ja perinnettä 

opettajuudesta, joka on muotoutunut jo omassa koulutuksessa ja 

opettajankoulutuksessa. (Tiilikkala 2004, 14–15.) Klemelän ja Vanttajan (2012) 

mukaan 1990-luvun lopulla toisen asteen ammatillista koulutusta uudistettiin ja 

tutkintorakenteesta tuli kolmiportainen, samalla tutkintoihin sisällytettiin 

vähintään puolen vuoden työssäoppimisjakso. Tämän uskottiin parantavan 

koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeiden kanssa. Toinen keskeinen 

uudistus ammatillisessa koulutuksessa 1990-luvulla oli näyttöihin perustuva 

ammattitaidon osoittaminen. Näyttötutkintojen periaatteena on ollut tarjota 

etenkin aikuisille aikaisemmasta koulutuksesta ja ammattitaidon 

hankkimistavasta riippumaton tapa hankkia itselleen todistus ammatillisesta 

osaamisesta. Näyttötutkintoja alettiin 2000-luvun alussa hyödyntää myös 

ammatillisessa peruskoulutuksessa. (Klemelä & Vanttaja 2012, 195.)  

Klemelä ja Vanttaja (2012) kuvaavat elinikäisen oppimisen ja jatkuvan 

uudelleenkouluttautumisen teemojen nousseen tärkeiksi 2000-luvulla. 

Koulutuspoliittisena lähtökohtana 2000-luvulla on ollut, että koko peruskoulun ja 

lukion päättävällä ikäluokalla on mahdollisuus ammatillisesti suuntautuneeseen 

koulutukseen ammatillisessa tai korkea-asteen koulutuksessa. Määrällisen 

suunnittelun pohjana koulutuksessa on toiminut ennusteet työllisten määrän 

kehityksestä toimialoittain. (Klemelä & Vanttaja 2012, 193–195.)  

Klemelän ja Vanttajan (2012) mukaan ammatillinen koulutus on uudistunut 

vuosikymmenten aikana useasti: hajautuneesta järjestelmästä on siirrytty yhden 

ministeriön hallinnoimaan järjestelmään, päätösvaltaa on siirretty koulutuksen 

järjestäjille, oppilaitosverkostoa, tutkintorakennetta ja lainsäädäntöä on 
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uudistettu ja koulutuksen työelämäyhteyksiä on pyritty parantamaan (emt. 2012, 

200). Uusimpana uudistuksena on ammatillisen koulutuksen reformi, joka tuli 

voimaan vuoden 2018 alussa.  

3.2 Ammattikasvatuksen paradigma 

Brunilan, Hakalan, Lahelman ja Teittisen (2013) mukaan ammatillinen koulutus 

Suomessa ei ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan ammattikasvatuksen kenttä on 

hyvin moninainen. Ammatillisen koulutuksen piiriin kuuluvat monenlaiset erilaiset 

koulutusmuodot esimerkiksi oppilaitos- ja oppisopimuskoulutus, ammatilliseen 

koulutukseen valmistava koulutus ja työvoimapolittiinen koulutus. Tämän lisäksi 

ammatillisen oppilaitokset järjestävät valmentavaa ja täydentävää jatko- ja 

uudelleenkoulutusta. Heidän mukaansa ammatillisen koulutuksen moniaisuus 

näyttäytyy koulutuksen jakautumisena usealle ammatilliselle sektorille ja niiden 

sisällä vielä eri koulutuksiin, joissa koulutuksen sisällöt ja kulttuuri voivat poiketa 

vahvasti toisistaan. (emt. 2013, 11.) Heikkisen (1997) mukaan 

ammattikasvatuksen ammattilaisilla Suomessa on historiallisesti erilaisia 

toimintakenttiä. Nämä toimintakentät ovat ammatillisen oppilaitokset, työpaikka- 

ja/tai oppisopimuskoulutus, henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä 

ammattikasvatuksen hallinto, suunnittelu ja tutkimus. (Heikkinen 1997, 3–4.) 

Heikkisen (1997) mukaan ammatillisen opettajat ovat laajin ammattikasvatuksen 

ammattilaisten ryhmä. Muita ammattikasvatuksen ryhmiä ovat 

työpaikkakouluttajat tai henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen 

organisaatioissa sekä ammattikasvatuksen suunnittelusta, hallinnoinnista ja 

tutkimuksesta vastaavat asiantuntijat julkishallinnossa ja yrityksissä. (Heikkinen 

1997, 7–9.) Heikkisen (1997) mukaan opettajat ovat ainoa ammattikasvatuksen 

ammattilaisten ryhmä, joita voi kutsua professioksi. Voidaan puhua professiosta, 

sillä ammatillista opettajuutta on säädelty lainsäädännöllä ja muodollisilla 

pätevyysvaatimuksilla sekä sitä on tuotettu erikoistuneella ammatillisella 

opettajankoulutuksella. Hänen mukaansa ammatillinen opettajuus on ollut 

erilaista eri aloilla eri aikoina ja ammattikasvatuksen ammattilaisuus on 

näyttäytynyt hyvin erilaisena. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla opettajuus on 

ollut tärkeää koko profession kannalta. Toisaalta teknikko- ja insinöörikouluttajat 

ovat profililoituneet ammattikuntansa edustajiksi. (Heikkinen 1997, 7.) 
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Heikkisen (1997) mukaan suomalaisessa ammattikasvatuksessa 

ammatillisen opettajan vastuu on ollut laaja. Ammatillisen opettajan vastuulle on 

kuulunut työelämään johdattamista, yhteistyötä työelämän kanssa, 

työpaikkaharjoittelun ohjaamista ja valvomista. Suomalaiselle 

ammattikasvatukselle on ollut tyypillistä myös oppilaitoskeskeisyys ja 

oppilaitosten vastuu. (Heikkinen 1997, 7.) Heikkisen (1997) mukaan 1980-luvulla 

ammatillisen koulutuksen rahoitus parani, mikä paransi fyysisiä 

toimintaedellytyksiä sekä opettajankoulutuksen kehittymistä. Kuitenkin 

paradoksaalisesti kävi niin, että oppilaitokset ja opettajat alkoivat kääntyä 

sisäänpäin ja keskittyä oppilaitosten sisäiseen ja didaktiseen kehittämiseen 

työelämäyhteyksien hoitamisen sijaan, mitä puolestaan suunnittelu- ja 

ohjausjärjestelmillä pyrittiin lisäämään. (Heikkinen 1997, 7–8.) 

1990-luvulla ammatillista koulutusta ohjasivat desentralisoitumis- ja 

rationalisoimisreformit, jotka asettivat opettajat ja oppilaitokset tilanteeseen, 

jossa edellytetään avointa ja verkostoitumista edellyttävää, markkina- ja 

kilpailuhenkistä toimintatapaa, jossa opettajuuden kasvatuksellinen ja didaktinen 

profilitoiuminen kyseenalaistuu (Heikkinen 1997, 8).  

Heikkisen (1996) mukaan ammattikasvatuksen määritelmä ei ole 

yksiselitteinen. Ammattikunta, hallinto, opettajat tai oppilaitokset eivät voi 

koulutusalan sisäisesti määritellä, mitä ammattikasvatus on, sillä ne eivät voi 

kontrolloida ammattialan asemaa ja arvostusta. Hänen mukaansa ne eivät voi 

myöskään kontrolloida työnjaon ja ammattien järjestelmän kokonaisuutta tai 

ihmisten niitä koskevia näkemyksiä ja odotuksia. Ne eivät voi myöskään 

kontrolloida muita opetusta ja opettajia ja muuta koulutusta koskevia näkemyksiä. 

(Heikkinen 1996, 20–21.)  
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Ammattikasvatuksen paradigmaa määrittää kulloinkin dominoiva, 

enemmän tai vähemmän yhteisesti jaettu ymmärrys ammattikasvatuksesta. Se 

todentuu monien määritysten jännitteissä ja aina jossain ajallisessa ja 

paikallisessa kulttuurisessa kontekstissa. (Heikkinen 1996, 20–21.) Kuvio kaksi 

kuvaa ammattikasvatuksen paradigman problematiikkaa.  

 

KUVIO2. Ammattikasvatuksen paradigman problematiikka (Heikkinen 

1996, 21).  

 

3.3 Ammatillisen koulutuksen reformi paradigmamuutoksena 

Karusaaren (2019) mukaan ammatillisen koulutuksen reformin myötä 

ammatillisessa koulutuksessa korostuu asiakaslähtöisyys ja 

osaamisperustaisuus. Asiakaslähtöisyydellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että kaikkien opiskelijoiden opintopolut ovat yksilöllisiä ja heille tehdään 

henkilökohtainen suunnitelma opintojen toteuttamiseen. Toisaalta 

asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä ja 

muita kumppaneita kuten kuntia, kaupunkeja ja alueen elinkeinotoimintaa. 

(Karusaari 2019, 12–14.) Isopahakala-Bouretin (2013) mukaan 
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osaamislähtöisyys eli huomion kiinnittäminen koulutuksen tuloksena syntyvään 

osaamiseen on ollut ammatillisessa koulutuksessa jo pitkään tärkeää. Suomessa 

ammatillisesta koulutuksesta tuli osaamislähtöistä vuonna 1994. Tämän jälkeen 

2000-luvulla onkin toteutettu suuria tutkintojen, opetussuunnitelmien sekä 

koulutuksen järjestelyjen muutoksia, joiden tavoitteena on ollut saavuttaa 

parempi vastaavuus ammatillisen koulutuksen ja työelämän tarpeiden välille. 

(Isopahkala-Bouret 2013, 48.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017a) mukaan ammatillisen koulutuksen 

reformi tarkoitti käytännössä lakien uudistamista, jossa ammatillinen koulutus ja 

aikuiskoulutus yhdistettiin yhdeksi laiksi. Keskeisimpänä lähtökohtana oli 

koulutuksen osaamisperustaisuus ja asiakaslähtöisyys. Ammatillisen 

koulutuksen uudistamista perusteltiin työelämässä tapahtuvalla muutoksella ja 

työelämän tarpeisiin vastaamisella.  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a.)  

Aiemmassakin lainsäädännössä korostettiin ammatillisen koulutuksen ja 

työelämän yhteyttä, mutta ammatillisen koulutuksen reformi korostaa entisestään 

työelämän muuttuvia tarpeita sekä työelämäyhteyksiä, sillä tarkoituksena on 

vastata entistä paremmin muuttuvan työelämän tarpeisiin. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2017a.)   

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017b) mukaan koulutuksen järjestäjän 

kannalta uusi laki ammatillisesta koulutuksesta toi muutoksia koulutuksen 

järjestämiseen. Rahoituksen perusta muuttui ammatillisessa koulutuksessa. 

Aiemmin rahoitus perustui laskennalliseen oppilasmäärään ja pieneen 

tuloksellisuusrajoitukseen. Reformin myötä rahoitus muuttui niin, että 

perusrahoitus takaa koulutuksen kaikille aloille ja kaikille opiskelijoille. Osa 

rahoituksesta tulee suoritetusta tutkinnosta ja sen osista ja osa rahoituksesta 

tulee työllistymisen ja jatkokoulutukseen siirtymisen perusteella. Reformiin 

kuuluu myös tutkintojen uudistaminen ja tutkintojen määrä väheni aiemmasta 

351:stä tutkinnosta 164:ään tutkintoon. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017b) mukaan ammatillisten opettajien 

työhön reformi vaikuttaa siten, että jaetun asiantuntijuuden vaatimuksen 

kasvavat, työ tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä ja opettajat menevät 

työpaikoille ohjaamaan. Opettajan työssä tulee painottumaan yhä enemmän 

ohjaava ja valmentava ote. Tämän lisäksi reformi on helpottanut koulutusviennin 

toteutumista ja siirtänyt tutkintojen myöntämisen koulutuksen järjestäjälle. 
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Koulutuksessa painottuu henkilökohtaisuus, kun kaikille opiskelijoille tehdään 

henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2017b.)  

3.4 Ammatillinen opettajuus muuttuvana ilmiönä 

 

Ammatillinen opettajuus ilmiönä tämän tutkimuksen kontekstissa määrittyy 

aiemmissa luvuissa kuvatun teoriatiedon kautta. Tässä tutkimuksessa 

ammatillinen opettajuus nähdään muuttuvana ilmiönä, joka on sidottu aikaan ja 

ammattilaan, ja siihen, onko ammatillinen opettaja nuorten vai aikuisten opettaja 

(ks. Tiilikkala 2004; Olkinuora 2001, 221–222). Ammatillinen opettajuus nähdään 

ilmiönä, johon on vaikuttanut ja vaikuttaa vuosien ja vuosikymmenten ajan 

muodostuneet käsitykset ja perinteet opettajuudesta (ks. Tiilikkala 2004, 14–15).  

Tässä tutkimuksessa ammatillisen opettajuuden nähdään rakentuvan Tiilikkalan 

(2004) kuvaamien perustekijöiden ammatillisuus, kasvatuksellisuus, 

vuorovaikutus ja persoonallisuus ympärille. Ammatillisen opettajan nähdään 

toimivan ammatillisen elämän ja kasvatuksen välissä toimien tiedonvälittäjänä ja 

neuvonantajana kasvatuksen ja työelämän välillä. Ammatillinen opettaja on 

pedagoginen asiantuntija sekä kasvatuksen ja ammattilalansa asiantuntija.  (ks. 

Vähäsantanen 2007, 167–168).  Vertanen (2002) kuvaakin, että ammatillisen 

opettajan työhön vaikuttaa myös hänen aiempi työkokemuksensa, joka voi olla 

joillakin opettajilla jopa todella pitkä. Ammatilliseen opettajuuteen kuuluu 

opettajan aikaisempi työhistoria ja työtehtäviin kasvaminen. Tietyssä ammatissa 

on edellytetty sille ammatille tyypillistä ajattelua, joka on alkanut koulutuksessa ja 

jatkunut läpi työuran. Tällöin henkilö on samaistunut ammattiinsa ja kasvattanut 

ammatti-identiteettiään. Tämä ammatillinen historia heijastuu myös opettajan 

työhön. (Vertanen 2002, 111–115.)  

Tässä tutkimuksessa ammatillinen opettajuus nähdään laajempana ilmiönä 

kuin vain opettaminen. Luukkainen (2008) kuvaa ammattikasvatuksen yhdeksi 

tärkeäksi tehtäväksi opiskelijoiden elämänhallinnan tukemisen ja opiskelijoiden 

kasvattamisen itsenäisiksi kansalaisiksi (Luukkainen 2008, 189–191). Heikkinen 

(1996) kuvaa kasvatuksellista mikro- ja makro-orientaatiota. Mikro-orientaatio 

kertoo siitä, mikä on opettajan tehtävä suhteessa opiskelijaan kasvavana 
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ihmisenä ja makro-orientaatio vastaa kysymykseen mitä tai ketä varten 

opetetaan, yhteiskuntaa, työelämää vai opiskelijan omaa elämää? (Heikkinen 

1996, 19–20.)   

Tässä tutkimuksessa ammatillisen opettajan nähdään toimivan 

muuttuvassa toimintaympäristössä, johon esimerkiksi erilaiset reformit 

vaikuttavat. Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiinto kohdistuu ammatillisen 

koulutuksen reformiin, joka tuli voimaan vuoden 2018 alusta ja siihen, miten se 

on määritellyt ammattikasvattajuutta uudestaan. Klemelän ja Vanttajan (2012) 

mukaan ammatillinen koulutus onkin uudistunut vuosikymmenten aikana useasti: 

hajautuneesta järjestelmästä on siirrytty yhden ministeriön hallinnoimaan 

järjestelmään, päätösvaltaa on siirretty koulutuksen järjestäjille, 

oppilaitosverkostoa, tutkintorakennetta ja lainsäädäntöä on uudistettu ja 

koulutuksen työelämäyhteyksiä on pyritty parantamaan (Klemelä & Vanttaja  

2012, 200). Luukkaisen (2008) mukaan ammatillisen opettajan työhön liittyy 

nykyään monia haasteita. Muutokset yhteiskunnassa ovat muuttaneet 

koulutuksen asemaa ja muotoja. Muutokset ovat jatkuvia ja niitä tapahtuu 

kiihtyvällä tahdilla. Myös ilmiöt ovat aiempaa monimutkaisia ja vaikeammin 

hahmotettavia. Tämän vuoksi kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteeksi tulee 

pysyvyyden etsimisen sijaan kyky löytää elämänhallintaa ja hyvinvointia 

epävarmassakin ympäristössä. (Luukkainen 2008, 189–191.)  

Tässä tutkimuksessa tunnistetaan, että ammatillista opettajuutta ja 

ammattikasvatusta määrittelevät muutkin tahot kuin vain opettajat. (ks. Heikkinen 

1996, 20–21) ja tunnistetaan, että nämä määritelmät eivät välttämättä ole 

ristiriidattomia. Luukkainen (2005) kuvaa tätä ristiriitaa opettajuuden kahdella 

ulottuvuudella: yhteiskunnan edellyttämä suuntautuminen opettajan tehtäviin ja 

yksilön suuntautuminen opettajan tehtäviin. (Luukkainen 2005, 17–18.) Sen 

lisäksi, että ammatillinen opettaja toimii ammatillisen elämän ja kasvatuksen 

välissä, toimii hän myös muuttuvassa ympäristössä, jossa hallinnon käsitykset 

ammatillisesta opettajuudesta vaikuttavat kuinka ammatillinen opettaja voi 

opettajuuttaan toteuttaa.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa siitä, millaista 

ammattikasvattajuus on ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen. 

Tarkoituksena on vertailla ammatillisten opettajien käsityksiä keskushallinnon ja 

oppilaitoksen tulkintoihin ammattikasvattajuudesta. Kuviossa neljä on kuvattu 

ammattikasvatuksen paradigman problemattiikkaa. Olen merkinnyt kuvioon 

ympyrällä tässä tutkimuksessa tarkastelemani kohderyhmät eli ammatilliset 

opettajat ja hallinnon.  

 

KUVIO4. Ammattikasvatuksen problematiikka. (mukaillen Heikkinen 1996, 

21) 

Tässä tutkimuksessa selvitetään ammatillisen opettajuuden yhteikunnallista 

suuntautumista opettajan tehtäviin sekä yksilön suuntautumista opettajan 

tehtäviin. Tässä tutkimuksessa yhteiskunnallista näkökulma edustaa hallinnon 
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tulkinnat ammatillisesta opettajuudesta. Yksilön näkökulmaa puolestaan edustaa 

ammatillisten opettajien käsitykset ammattikasvattajuudesta. Koska ammatllinen 

opettajuus ei ole yhtenäinen ilmiö vaan on eriytynyt aloittain (ks. esim. Tiilikkala 

2004, 215), tarkastelen tässä tutkimuksessa ammatillista opettajuutta kolmen eri 

alan opettajien näkökulmasta. Oman ennakko-oletukseni mukaan ammatillinen 

opettajuus on erilaista riippuen myös siitä, onko kyseessä nuorten opettaja vai 

aikuisten opettaja. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa on otettu mukaan myös 

tarkastelu eroista nuorten opettajien ja aikuisopettajan käsitysten välillä. Näin 

pyritään luomaan mahdollisimman monipuolista kuvaa tutkittavasta ilmiöstä.  

 

 

4.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 

Ammattikasvatuksen paradigmaa määritellään monelta taholta ja enemmän tai 

vähemmän yhteisesti jaettu ymmärrys ammattikasvatuksesta todentuu monien 

määritysten kautta (ks. Heikkinen 1996, 21). Tässä tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuttu jännitteistä, joita opettajien ja hallinnon näkemyksillä 

ammattikasvattajuudesta on. Tutkimusongelma on rajattu koskemaan opettajaa 

ammattikasvattajana ja käsityksiä siitä, millaista ammatillinen opettajuus on 

ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen. Kuviosta neljä näkyy 

ammattikasvatuksen problematiikka ja siihen on merkitty ympyrällä tämän 

tutkimuksen kohderyhmät eli hallinto ja opettajat. Tätä tutkimusongelmaa 

selvitetään seuraavien tutkimuskysymysten avulla:  

 

1. Millaisia käsityksiä ammatillisilla opettajilla on ammattikasvattajuudesta 

ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen? 

 

-Millaisena ammattikasvattajuus näyttäytyy opettajien puheessa? 

-Miten eri alojen opettajien käsitykset eroavat toisistaan? 

-Miten aikuiskoulutuksen ja nuorten koulutuksen opettajien käsitykset 

eroavat toisistaan? 
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2. Miten ammatillisten opettajien käsitykset ammattikasvattajuudesta 

suhteutuvat hallinnon tulkintoihin eli ammatillisen oppilaitoksen 

pedagogisiin linjauksiin ja opetushallinnon linjauksiin?  

 

4.3 Tutkimuksen metodologiset ratkaisut 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus ja toteutettiin tapaustutkimuksena 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa. Tutkimukseen osallistui joukko 

vapaaehtoisia opettajia. Tämän lisäksi tutkimuksen kohteena on hallinnon 

asiakirjat. Seuraavissa kappaleissa esittelen tutkimukseni metodologiset 

ratkaisut tutkimusstrategiasta aineistojen analyyseihin.  

4.3.1 Tapaustutkimus 

Tätä tutkimusta voidaan pitää tapaustutkimuksena, sillä tapaustutkimukseen 

kuuluu se, että tutkittavasta kohteesta ja tapauksesta kerätään monipuolisesti ja 

monella tavalla tietoa. Tarkoituksena on luoda syvällisempää ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä. (Metsämuuronen 2003, 169.) Tässä tutkimuksessa 

tutkittavana tapauksena toimii Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisten 

opettajien ilmentämät käsitykset ammattikasvattajuudesta Tampereen seudun 

ammattiopisto Tredussa. Tutkimuksella pyritään luomaan syvällisempää 

ymmärrystä ammattikasvattajuudesta ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen. 

Tapaustutkimuksen ongelmana voidaan pitää sitä, että tapausta ei voida yleistää 

(emt., 171). Tapaustutkimuksen rajoitteina on pidetty myös edustavuuden ja 

tarkkuuden puutetta empiirisen aineiston keruussa ja analyysissä (Eriksson & 

Koistinen 2005, 3). 1970- ja 1980-luvuilla käytiin keskustelua 

tapaustutkimuksesta ja silloin huomattiin, että tapaustutkimus voi parhaimmillaan 

tuottaa monipuolista ja rakenteita sekä toimijasuhteita analysoivaa tietoa (emt., 

3). Toisaalta tapaustutkimuksen avulla voidaan myös löytää yksilöitä yhdistäviä 

yhteisiä piirteitä. Lähes kaikkea kvalitatiivista tutkimusta voidaankin pitää 

tapaustutkimuksena, sillä lähes kaikki kvalitatiivisen tiedonhankinnan strategiat 

käyttävät lähestymistapana tapaustutkimusta. (Metsämuuronen 2003, 171.)  
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Erikssonin ja Koistisen (2005) mukaan tapaustutkimusta tehdään useilla 

tieteenaloilla erilaisista lähtökohdista ja hyvin moninaisin tavoittein. Siksi 

tapaustutkimukselle ei voi antaa yhtä määritelmää. Yksi yhdenmukaisuus 

tapaustutkimukseen kuitenkin sisältyy: tapaustutkimuksessa käsitellään yhtä tai 

useampaa tapausta. (Eriksson & Koistinen 2005, 4–5.) Peuhkurin (2004) mukaan 

tapaustutkimuksissa tehtävänä on yleensä ilmiön tai tapauksen mahdollisimman 

tarkka kuvaaminen, toiminnan tarkastelu konkreettisissa konteksteissa sekä 

toimijoiden oman merkityksenannon analyysi (Peuhkuri 2004, 293). Eriksson ja 

Koistinen (2005) kuvaavat tapaustutkimuksen tavoitteeksi analysoida, määritellä 

ja etsiä ratkaisua kyseessä olevaan tapaukseen. Tämän vuoksi 

tapaustutkimuksessa on tärkeä perustella, miten tutkittavat tapaukset rajataan ja 

valitaan. Heidän mukaansa tapaustutkimuksessa voidaan käyttää monenlaisia 

eri menetelmiä ja aineistonkeruussa- ja analyysissä, joten sitä voi pitää 

tutkimusta ohjaavana strategiana. He pitävät tapaustutkimusta sopivana 

tutkimusstrategiana, mikäli yksi tai useat seuraavista ehdoista täyttyvät: mitä-, 

miten-, ja miksi-kysymykset ovat keskeisellä sijalla, tutkijalla on vähän kontrollia 

tapahtumiin, aiheesta on tehty vähän empiiristä tutkimusta tai tutkimuskohteena 

on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö. (Eriksson & Koistinen 2005, 

4–5.)  

Tässä tutkimuksessa täyttyvät useat tapaustutkimuksen ehdot, sillä 

tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin. Voidaan nähdä, että ammatillisen 

koulutuksen reformi on suuri muutos, johon tutkijalla ei ole kontrollia. Aiheesta on 

tehty myös vähän empiiristä tutkimusta, sillä ammatillisen koulutuksen reformi on 

astunut voimaan vasta vuoden 2018 alusta, joten tutkimuksen tekohetkellä suuria 

määriä empiiristä tutkimusta ei vielä aiheesta. Lisäksi tutkimuksessa kiinnostavia 

ovat mitä-, miten-, ja miksi-kysymykset. Tässä tutkimuksessa erityisen 

mielenkiinnon kohteena on, mitä käsityksiä ammatillisilla opettajilla on 

ammattikasvattajuudesta.  

4.3.2 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Ammatillisten opettajien käsityksiä koskeva aineisto kerättiin käyttäen 

teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Teemahaastattelurunko 

näkyy liitteessä yksi. Teemahaastattelurunko muodostettiin aiemman teorian 



33 

pohjalta ottaen teemoiksi Tiilikkalan (2004) määrittelemät ammatillisen 

opettajuuden perustekijät: ammatillisuus, kasvatuksellisuus, vuorovaikutus ja 

persoonallisuus. Tämän lisäksi teemahaastattelussa olivat mukana teemat 

ammattipolku ja muutos. Teema ammattipolku haluttiin haastatteluun mukaan, 

sillä ammatillinen opettajuus on voinut muotoutua hyvin erilaisia polkuja pitkin. 

(Tiilikkala 2004, 215). Teema muutos puolestaan valittiin, sillä tässä 

tutkimuksessa oltiin kiinnostuttu ammattikasvattajuudesta ammatillisen 

koulutuksen reformin jälkeen ja ammatillisen koulutuksen reformin on ollut suuri 

muutos ammatillisille opettajille (ks. esim. Opetusalan ammattijärjestö 2019.) 

Metsämuurosen (2003, 189) mukaan teemahaastattelu sopii tilanteeseen, 

jossa selvitetään arkaa aihetta koskevaa tietoa tai heikosti tiedostettuja asioita. 

Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole tarkkaa strukturoitua muotoa vaan 

haastattelijalla on etukäteen määrätyt teema-alueet, jotka käydään 

haastattelussa läpi. Haastattelut saattavat kuitenkin erota toisistaan ja teema-

alueet voidaan käydä läpi eri järjestyksessä eri haastatteluissa. (Eskola & 

Suoranta 2014, 87.) Tuomen ja Sarajärven (2002, 26) mukaan 

aineistonkeruumenetelmien kuvaus on keskeinen osa empiiristä analyysia ja 

liittyy vahvasti tutkimuksen luotettavuuteen, sillä se antaa lukijalle 

mahdollisuuden arvioida tutkimusta. Tämän vuoksi pyrin kuvaamaan seuraavissa 

kappaleissa mahdollisimman tarkasti aineistonkeruun tässä tutkimuksessa.  

Sain tutkimukseeni tutkimusluvan Tampereen kaupungilta maaliskuussa 

2018. Aineistonkeruu tuli ajankohtaiseksi vuoden 2019 keväällä, jolloin 

järjestettiin tapaaminen Tredun edustajien kanssa ja keskusteltiin mahdollisista 

informanteista. Sain Tredulta ammatillisten opettajien yhteystietoja eri aloilta ja 

kontaktoin heitä toukokuussa 2019. Yksikään opettaja ei vastannut 

haastattelukutsuun ja haastattelujen pitäminen siirtyi vuoden 2019 syksyyn. 

Vuoden 2019 syyskuussa kolme opettajaa suostui haastatteluun ja kahden 

opettajan kautta saatiin lumipallo-otannalla kaksi opettajaa lisää haastatteluun. 

Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan kyseessä on harkinnanvarainen näyte, 

jossa tutkijalla on aluksi kontakti, tässä tapauksessa haastateltava opettaja, jonka 

kautta mahdollinen uusi haastateltava löytyy. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 88.) 

Haastattelut suoritettiin syys-lokakuulla 2019 ja haastateltavia oli yhteensä viisi 

kolmelta eri alalta: liiketalous- turvallisuus- ja autoala. Kaikki haastateltavista 

opettajista opettavat niin sanotusti nuorisopuolella eli heidän opiskelijansa ovat 
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pääosin peruskoulusta tulleita nuoria. Koska ammatillisessa koulutuksessa 

opiskelee myös paljon aikuisia opiskelijoita, halusin saada esiin aikuisia 

opettavan opettajan näkökulman. Joulukuussa 2019 sainkin sovittua haastattelun 

yhden liiketalouden opettajan kanssa, jonka opiskelijat ovat oppisopimuksella 

opiskelevia opiskelijoita eli työssä olevia ja pääosin aikuisia henkilöitä. Alun perin 

tavoitteena oli saada yhdeksän haastateltavaa mahdollisimman monelta eri 

alalta, mutta haastateltavien löytäminen osoittautui niin haastavaksi, että lopulta 

haastateltavia saatiin kuusi. Liitteessä kaksi näkyy sähköpostiviesti, jonka lähetin 

tutkittaville kutsuksi haastatteluun.  

Kolme haastateltavista opettavat liiketalouden alaa. Käytän heistä 

lyhenteitä H1, H4 ja A1. Yksi opettajista opettaa turvallisuusalaa, käytän hänestä 

lyhennettä H2. Kaksi opettajista opettaa autoalaa, käytän heistä lyhennettä H3 ja 

H5. Kaikki opettajat ovat Tredun opettajia ja kaikki opettajista ovat työskennelleet 

opettajana vähintään neljä vuotta. Viisi opettajista opettaa perustutkintoja ja 

suurin osa heidän opiskelijoistaan on suoraan peruskoulusta tulleita nuoria. Yksi 

opettajista opettaa pääsääntöisesti oppisopimusopiskelijoita eli suurimmaksi 

osaksi aikuisia opiskelijoita, jotka opiskelevat työn ohella. Kaikki haastattelut 

toteutettiin Tredun tiloissa. Haastattelulle oli varattu oma tila tai se tehtiin 

haastateltavan työhuoneessa. Kaikissa tiloissa ympäristö oli haastatteluiden 

nauhoittamiselle suotuisa, sopivan rauhallinen eikä meluisa. Haastattelun alussa 

kerroin tutkittavilla tutkimuksestani ja tarkoituksesta ja tavoitteista. Kerroin heille 

myös, että haastattelut nauhoitetaan. Haastattelut kestivät puolesta tunnista 

tuntiin.  

 

4.3.3 Teemahaastatteluiden fenomenografinen analyysi 

 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 26) mukaan aineiston analyysimenetelmien 

kuvaus on keskeinen osa empiiristä analyysia ja liittyy vahvasti tutkimuksen 

luotettavuuteen, sillä se antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimusta. 

Tämän vuoksi pyrin kuvaamaan seuraavissa kappaleissa mahdollisimman 

tarkasti ensimmäisen aineistoni fenomenografisen analyysin tässä 

tutkimuksessa.  Tutkimukseni ensimmäisen aineiston analyysitapana toimii 
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fenomenografinen analyysi.  Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkitaan 

ihmisten käsityksiä sekä sitä, miten ympäröivä maailma rakentuu ihmisten 

tietoisuudessa. (Paloniemi & Huusko 2006, 163; Sin 2010; Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 156–157). Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa ammatillisten 

opettajien käsityksiä ammattikasvattajuudesta ja niiden muotoutumista. 

Fenomenografia tutkimuksen lähestymistapana voi viitata koko 

tutkimusprosessia ohjaavaan laadulliseen tutkimussuuntaukseen, 

lähestymistapaan tai analyysimenetelmään (ks. esim. Huusko & Paloniemi 

2006). Tässä tutkimuksessa fenomenografiaa on hyödynnetty 

analyysimenetelmänä, mutta tutkimuksen lähestymistapaa voidaan pitää 

fenomenografisena, sillä tutkimuksessa tutkitaan lähtökohtaisesti ammatillisten 

opettajien käsityksiä ja kokemuksia. Fenomenografiassa pyritäänkin 

kuvaamaan osallistujien käsityksiä juuri niin kuin he ne kokevat. (Huusko & 

Paloniemi 2006.) Fenomenografisessa analyysissa pyritäänkin ilmiön sellaisten 

rakenteellisten erojen löytämiseen, joiden kautta käsitysten suhde tutkittavaan 

ilmiöön selkiytyy (Paloniemi & Huusko 2006, 166). 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta aineistoa pystyttäisiin luotettavasti 

analysoimaan jälkikäteen. Aineistonkeruun jälkeen aineisto litteroitiin. Litteroinnin 

jälkeen luin 76 sivua litteroitua tekstiä (Times New Roman, riviväli 1). Lähdin 

aluksi analysoimaan aineistoa teemahaastattelurungon teemojen mukaan. Aluksi 

aineisto teemoiteltiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä teemojen 

kasvatuksellisuus, ammatillisuus, vuorovaikutus ja persoonallisuus mukaan. 

Analyysi lähti käyntiin siten, että kävin aineistoa läpi lukemalla ja viivaamalla 

värikynällä yli teemoja. Tämän jälkeen luin aineistoa uudelleen läpi ja aloin 

ryhmitellä ja lajitella aineistoa. Tämän jälkeen aloin etsiä aineistosta tärkeitä 

ilmauksia eli ilmauksia, jotka kuvaavat tutkimusongelmaani. Eskolan (2018) 

mukaan analyysin tehtävänä on tiivistää aineisto. Aineisto tulisi tiivistää, jäsentää 

ja järjestää siten, että mitään olennaista ei jää pois, vaan informaatioarvo kasvaa. 

Hänen mukaansa tavanomaisia tapoja aineiston jäsentämiseen on kaksi: 

tematisointi ja tyypittely. Tematisoinnissa tai teemoittelussa aineisto pyritään 

järjestämään teemoittain sekä nostamaan esiin tutkimusongelman kannalta 

mielenkiintoisia sitaatteja. Tutkijan on valittava aineiston mielenkiintoisimmat 

kohdat. Tärkeät ilmaukset voivat olla yksittäisiä sanoja lauseita tai kokonaisia 

kappaleita. Tärkeät ilmaukset ovat sellaisia, jotka kuvaavat tutkimuksen kohteena 
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olevaa ilmiötä suhteessa tutkimusongelmaan. (Eskola 2018, 221.) Tärkeitä 

ilmauksia löytyi yhteensä 433. Keräsin ensin tärkeät ilmaukset yhteen word-

dokumenttiin, jonka jälkeen loin toisen word-dokumentin, johon aloin kerätä 

järjestelmällisesti tärkeitä ilmauksia, jotka kuvasivat samaa asiaa. Aloitin 

analyysin etsimällä kuvauksia ammatillisen koulutuksen reformista. Tämän 

jälkeen etsin kuvauksia muutoksesta opettajan työssä, jonka jälkeen hyödynsin 

teemoja ammatillisuus, kasvatuksellisuus, vuorovaikutus ja persoonallisuus ja 

keräsin ilmauksia näiden teemojen alle. Tämän jälkeen jäi vielä ilmauksia, jotka 

eivät sopineet näiden teemojen alle. Tutkittavien vastaukset eivät myöskään aina 

sopineet selkeästi yhden teeman alle, joten päätin lähteä tarkastelemaan 

aineistoa aineistolähtöisesti valmiiden teemojen sijaan.  

Aineistolähtöisen analyysini tueksi päätin hyödyntää fenomenografista 

analyysia. Fenomenografisessa analyysissa tulkitaan käsityksiä ja kokemuksia 

sekä käsitysten ja kokemusten merkityksiä. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 168–

169; Marton & Pong 2005; Yates, Partridge & Bruce 2012.) Hyödynsin edelleen 

433:a tärkeää ilmausta, jotka olin kerännyt, mutta nyt analyysi oli 

aineistolähtöinen. Etsin tärkeistä ilmauksista samaa asiaa kuvaavia ilmauksia ja 

leikkasin ne toiseen word-dokumenttiin. Yhdistin haastateltavien käsityksiä ja 

kokemuksia ja näin muodostin alaluokkia. Tämän jälkeen muodostin yläluokat 

yhdistämällä alaluokkia. Tämän jälkeen yhdistin yläluokat ja alaluokat vielä 

yleisemmän tason kategoriaksi. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108–113.) 

Fenomenografisessa analyysissa kategorioiden muodostaminen tuo esiin 

ajattelun sisäisiä yhteyksiä. Tutkija päättelee teoreettisesti merkitsevät asiat ja 

arvioi, miten eroavat toistaan tai ovat yhteneväisiä ja tämän perusteella tutkija 

muodostaa kategorioita. (Syrjälä, Syrjäläinen & Saari 1995; Sin 2010.) Tässä 

tutkimuksessa aineiston perusteella muodostettiin 43 alaluokkaa ja seitsemän 

yläluokkaa, joiden perusteella muodostettiin yleisemmät kategoriat, joita 

muodostettiin kolme.  
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4.3.4 Rohkeasti uudistumaan -raportti ja Tredun pedagoginen ohjelma 
aineistona 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni aineistot, jotka edustavat oppilaitoksen ja 

hallinnon tulkintoja ammatillisesta opettajuudesta. Keskushallinnon tulkintoja 

edustmaan on valittu Rohkeasti uudistumaan -raportti, jossa kuvataan 

ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisvaatimuksia ja 

tarpeita ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen.  Oppilaitoksen tulkintoja 

edustamaan on valittu Tredun pedagoginen ohjelma, joka määrittää ammatillista 

opettajuutta oppilaitoksessa. 

 

Rohkeasti uudistumaan -raportti 

Valitsin rohkeasti uudistumaan raportin edustamaan keskushallinnon 

näkökulmaa tähän tutkimukseen, sillä raportti on tehty Parasta osaamista -

verkostohankkeen tuotoksena. Parasta osaamista on verkostohanke, joka on 

saanut rahoituksen opetushallitukselta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä (Parasta 

osaamista-verkostohanke 2020). Valitsin Rohkeasti uudistumaan -raportin 

tarkasteltavaksi, sillä siinä on kuvattu opetus- ja ohjaushenkilöstön keskeiset 

osaamistarpeet ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen ja se on tuotettu 

tukemaan ammatillisen koulutuksen reformia ja sen toimeenpanoa. (Heinilä, 

Holmlund- Norrén, Kilja, Niskanen,Raudasoja, Tapani & Turunen 2018, 2). 

Tarkastelemistani asiakirjoista rohkeasti uudistumaan raportista löytyi 

monipuolisin kuvaus ammatillisesta opettajasta ja siitä millaisia vaatimuksia 

ammatillisen koulutuksen reformi ammatilliselle opettajalle asettaa.  

Rohkeasti uudistumaan -raportti on selvitys, joka on toteutettu koulutuksen 

järjestäjien ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyössä. Selvityksessä 

viitekehyksenä käytettiin uudistuvan ammatillisen koulutuksen näkökulmia: 

henkilökohtaistaminen, tutkintojen työelämävastaavuus, uudenlaiset oppimisen 

tavat ja mahdollisuudet sekä koulutusjärjestelmän selkeys ja toimivuus. 

Selvityksen tuloksena saatiin kuusi keskeisintä opetus- ja ohjaushenkilöstön 

osaamistarvetta: henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) 

ohjaaminen, työelämä- verkosto- ja asiakkuusosaaminen, ohjausosaaminen, 

uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet, oman työn johtaminen ja 
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kehittäminen ja koulutuksen järjestäjän laadunhallinta. Tämän lisäksi löydettiin 

kolme haastetta reformin toimeenpanoon: opettajan työn laaja-alaistuminen, 

opettajan osaamisidentiteetin uudelleen rakentaminen henkilökohtaisen 

kehittymissuunnitelman (opettajan HOKS) avulla sekä reformin toimeenpanon 

näkeminen mahdollisuutena. (emt. 2018, 3.) Tässä tutkimuksessa vertaan näitä 

näkökulmia ja määritelmiä ammatillisesta opettajuudesta ammatillisten opettajien 

käsityksiin.  

 

Tredun pedagoginen ohjelma 

Tredun pedagoginen ohjelma koostuu neljästä kokonaisuudesta: osallistuva 

opiskelija, osaava henkilöstö, toimiva ohjaus ja oppimisympäristöt. Ohjelmassa 

kuvataan, millainen on Tredulainen opiskelijakäsitys, millaista on pedagoginen 

osaaminen Tredussa ja mikä on ohjauksen rooli. Siinä kuvataan myös, millaiseen 

osaamiseen Tredun henkilöstön osaamisen kehittäminen suunnataan. Kuviossa 

kolme näkyy Tredun pedagogisen ohjelman pääkohdat.  

 

KUVIO3. Tredun pedagoginen ohjelma (Tredun pedagoginen ohjelma 

2019, 9). 
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4.3.5 Asiakirjojen ja aikuisopettajan haastattelun sisällönanalyysi 

Analysoin tutkimukseni toisen aineiston, joka muodostui yhdestä aikuisopettajan 

haastattelusta, Rohkeasti uudistumaan -raportista ja Tredun pedagogisesta 

ohjelmasta, sisällönanalyysia hyödyntäen. Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan 

sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jolla pyritään samaan tutkittavasta 

ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysin avulla voi analysoida 

dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysissa etsitään 

aineistosta tekstin merkityksiä. Sisällönanalyysilla aineisto järjestetään selkeään 

ja tiiviiseen muotoon ilman, että informaatiota kadotetaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 105.) 

Sisällönanalyysiani ohjasi aiemmin tehdyn fenomenografisen analyysin 

tulokset. Aikuisopettajan litteroidusta haastattelusta etsin eroja, joita nuorten 

opettajien käsityksiin verrattuna löytyi. Asiakirjat analysoin siten, että etsin 

Tredun pedagogisesta ohjelmasta ja Rohkeasti uudistumaan -raportista 

systemaattisesti ilmauksia jotka kuvaavat ammatillista opettajaa tai ammatillisen 

opettajan osaamista. Keräsin ilmaukset Excel-taulukkoon siten, että molempien 

asiakirjojen ilmaukset olivat omissa taulukoissaan. Tämän jälkeen kävin 

ilmaukset läpi ja poistin samaa tarkoittavat ilmaukset ja yhdistelin lähellä olevia 

ilmauksia toisiinsa. Näin sain tiivistettyyn muotoon kuvauksen siitä, millaisia 

tulkintoja ammattikasvattajuudesta asiakirjoissa on. Tämän jälkeen vertasin 

ilmaisuja fenomenografisessa analyysissa saamiini tuloksiin. Kuvasin tekemäni 

löydökset kuvioon kahdeksan, jossa keskellä on fenomenografisen aineiston 

pohjalta muodostetut ammatillisten opettajien tulkinnat ammattikasvattajuudesta. 

Vasemmassa reunassa on Tredun pedagogisen ohjelman tulkinnat ja oikeassa 

reunassa Rohkeasti uudistumaan -raportin tulkinnat kuvattuina.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni keskeisimmät tulokset. Esittelen ensin 

tulokset, jotka vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ammatillisten 

opettajien käsityksistä ammattikasvattajuudesta. Tämän jälkeen vertaan tuloksia 

ammattialojen välillä sekä kuvaan erot nuorten ja aikuisopettajan välillä. Tämän 

jälkeen vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni vertaamalla ammatillisten 

opettajien käsityksiä hallinnon näkökulmaan. Olen käyttänyt tutkimuksessa 

kahdenlaista aineistoa, joista ensimmäisen haastatteluaineiston olen analysoinut 

fenomenografisella analyysilla. Toinen aineisto koostuu yhdestä aikuisopettajan 

haastattelusta sekä Tredun pedagogisesta ohjelmasta ja Rohkeasti uudistumaan 

-raportista. Nämä aineistot olen analysoinut sisällönanalyysilla.  

 

5.1 Fenomenografisen analyysin tulokset 

Analyysin tuloksena syntyi kolme yläkategoriaa: vastaaminen toimintaympäristön 

muutoksiin, kasvatuksellisuus ja ammattikasvattajuus opettajien käsityksissä. 

Näiden alle muodostin kolmesta neljään merkityskategoriaa, joiden alle 

muodostin 43 alakategoriaa. Seuraavissa kappaleissa esittelen analyysin 

tuloksena syntyneet kategoriat.  

 

5.1.1 Vastaaminen toimintaympäristön muutoksiin 

Kategorian toimintaympäristön muutos alle muodostui neljä merkityskategoriaa, 

joiden alle muodostin 15 alakategoriaa, jotka esittelen seuraavaksi.  
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KUVIO5. Vastaaminen toimintaympäristön muutoksiin.    

 

Tiivistyvät työelämäyhteydet  

Merkityskategorian tiivistyvät työelämäyhteydet alle muodostettiin kolme 

alakategoriaa: tiedon siirto työpaikoille, jatkuva yhteydenpito ja 

työpaikkakäynnit. Alakategoria tiedon siirto työpaikoille tarkoittaa sitä, että 

ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen opettajalla on tärkeä tehtävä viedä 

tietoa työpaikoille. Opettaja vie tietoa siitä, mikä tutkinnon osa suoritetaan ja 

opettaja myös neuvoo ja ohjaa työpaikkaohjaajia työpaikoilla. Reformin jälkeen 

erityisen tärkeää on se, että työpaikalla tiedetään, mitä opiskelija jo osaa ja mitä 

osaamista työpaikalla olisi tarkoitus hankkia. Aiemmin työnantajat odottivat 

valmista osaamista opiskelijoilta, mutta nyt opettajan tehtävänä on viestiä, että 

opiskelijalla ei vielä ole kaikkea tarvittavaa osaamista ja työpaikalla olisi 

tarkoitus hankkia osaamista, jota ei ole vielä koulussa ei ole opittu.  
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Ennen oli sillain, että työnantajat odotti valmiita oppilaita täältä, joilla oli jo tietty 
osaaminen, mutta nyt täytyy olla selvää, että mitä tutkinnon osaa ollaan 

tekemässä ja mitä oppilas jo osaa.(H3) 
 

Ja sitten nää arviointiperusteet opetetaan niille kans ihan kädestä pitäen tuolla 
paikan päällä. Sillain yritetään niille kevyesti saada se, vaikka meillä on kaikki 

tulostusmateriaalit mukana. Yritetään sinne saada sillain se, että kaikki ois 
tavallaan mukana ettei tarvi sanoo vaan, että kattokaa netistä arvioinnin 
perusteet. Että käyädään niitä yhdessä läpi siinä, että se helpottaa omaa 

työtäkin niin paljon, kun siellä on ohjaaja, jonka kanssa on käyny kerran kaikki 
kunnolla läpi ja se on tehny aikasemmin ja se tietää. (H5) 

 

Jatkuva yhteydenpito tarkoittaa sitä, että reformin myötä yhteydenpito 

työpaikoille on muuttunut jatkuvaksi sen sijaan, että sitä tapahtuisi vain 

muutaman kerran vuodessa. Ammatillisen opettajan työhön kuuluu se, että hän 

on jatkuvasti yhteydessä työpaikoille.  

 

Joo, varmasti siinä määrin, että työssäolojaksoja on enemmän. Ja 
työvaltasuutta on enemmän, että ne opiskelijat, jotka ei jaksa siellä koulussa 

istua, niin tottakai sillon mietitään niitä eri ratkaisuja. Et aikasemmin se oli ehkä 
sillain, että kun oli työssäoppimisen jakso, niin oltiin yhteyksissä sen jakson 
aikana, mut nytten kyl ihan koko vuoden aikana ollaan tai olen aina johonkin 
työpaikkaan ja yrityksiin yhteyksissä et kyllähän se on sillain lisääntynyt. (H4) 

 

Opettajat pitävät työpaikkakäyntejä hyvinä tilaisuuksina jutella opiskelijoiden 

kanssa kahden kesken. Suurissa ryhmissä kaikki opiskelijat eivät uskalla 

puhua, mutta työpaikkakäynneillä opettajat pääsevät juttelemaan opiskelijoiden 

kanssa kahden kesken. Reformin myötä lähiopetus on vähentynyt, mutta 

opettajat ovat ottaneet työpaikkakäynnit hetkiksi, jolloin voivat kohdata 

opiskelijoita.  

 

Mutta se vuorovaikutus tulee sitten sitä kautta, että joku on tunnilla hiljempaa, 
niin joka tapauksessa heillä on esimerkiksi työssäoppimisjaksot, millon me 

jutellaan ihan niiknuin kahden kesken paljon asioista. (H1) 
 

Voi olla, että isossa ryhmässä ei aina ehdi kaikkien kanssa jutella, mutta sitten 
työpaikkakäynneillä ehditään kyllä sitten jutella ihan henkilökohtaisestikin ja 

vähän kysellä, että miten niillä menee. (H3) 
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Haasteet 

Merkityskategorian haasteet alle muodostettiin neljä alakategoriaa: 

lähiopetuksen väheneminen, vähemmän aikaa opiskelijoille, kiire/ajan puute ja 

opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta. Alakategoria lähiopetuksen 

väheneminen muodostettiin, sillä lähes kaikki opettajat mainitsivat, että 

lähiopetus on vähentynyt selkeästi reformin ja opettajien työajan muutoksen 

myötä. Haasteen tämä luo opettajille, sillä kertaamiselle ja yhteishengen 

luomiselle on vähemmän aikaa opetuksessa. Oppilaiden kanssa vietetään myös 

vähemmän aikaa.  

 

-- ja nyt sitten tietystä nää reformin tuomat haasteet. Taloon tullessa 
opetin melkein 40 tuntia viikossa ja nyt en lähelläkään sitä enää. Se on 
varmaan se isoin itse asiassa. Oppilaiden kanssa vietetään aikalailla 
paljon vähemmän aikaa (H2) 
 

Siinä on joutunut miettiin oikeesti, että paljonko niillä tunneilla vetää ja 
mitä nimenomaan niillä opettaa niillä tunneilla. Jonkin verran joutuu 

tiivistään. (H5) 
 

 

Kiire ja ajan puute näkyvät opettajan työssä. Opetus täytyy hoitaa nopeammin, 

mutta myös muuten koetaan, että työtä on paljon ja esimerkiksi henkilöstön 

vaihtuvuuden vuoksi monet työt ovat siirtyneet opettajille. 

 

--niin käytännössä hommat on tullut mulle. Aika monia asia sieltä on tullut 
mulle.(H3) 

 
 

Kyllä nyt tuntuu, että tekee niin pitkiä työpäiviä eikä ehkä siltikään aika 
riitä. Se toisaalta johtunee myös siitä, että nyt on tullut niin paljon niitä 

tehtäviä. Sit on tosi tiukkoja aikarajoja, että semmonen pidemmällä 
tähtäimellä suunnittelu ja se ajan antaminen niitten asioitten tekemiseen. 

(H2) 
 

Reformin tuomana haasteena nousi esiin opiskelijan itseohjautuvuuden 

vaatimus. Opettajien puheessa tuli esille, että toisaalta reformin myötä on tullut 

mahdollisuus paremmin huomioida henkilökohtaiset opintopolut ja opiskelijoiden 

tarpeet, mutta toisaalta opiskelijalta itseltään vaaditaan itseohjautuvuutta, mikä 

ei aina toteudu 16–18-vuotiailla nuorilla. Itseohjautuvuudelle on haasteensa 
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etenkin silloin, kun opiskelijalla on muitakin haasteita tai opiskelija on tullut 

ammattikouluun peruskoulun joustavista opinnoista.  

 

Sanotaan, että toi tasoero tossa oppilasaineksessa on valtava. Et siellä 
on ihan semmosia, jotka pystyy tavallaan melkeen suoraan laittaan 

kakkosluokalle, kun heidän kanssa on käyty tietyt turvallisuus ja 
tämmöset asiat läpi. Ja pystyy laittaan kohtuullisen nopeesti jopa 

ensimmäisen luokan keväällä tonne työssäoppimaan. Mut sit on osa, 
joilla menee se pari vuotta, että niillä on sitä opetusta ja kyllä, kun nää 

kaverit suurin osa kuitenkin tulee peruskoulusta.(H5) 
 

--kun meillä on paljon niitä, jotka on tullut joustavista opinnoista, niin niillä 
on opiskelutekniikat ihan hukassa.(H3) 

 
Että on ite aktiivinen ja semmosta itseohjautuvuutta, mitä ei todellakaan 

16-vuotiaille tai 18-vuotiaillakaan aina oo, että tota, että niin. Se 
joustavuus on tosi tosi iso juttu niinkun, että opiskelijankin pitää olla 

joustava ja opiskelijankin pitää olla tosi niinkun omassa toiminnassaan 
semmonen niinkun dynaaminen, mitä ei taas sitten oikeesti voi odottaa 

aina. (H4) 
 

Omien asenteiden muuttaminen 

Opettajien puheessa nousi esiin opettajan oman suhtautumisen merkitys siihen, 

kuinka reformin tuomat muutokset otetaan vastaan. Opettajien mukaan, paljon 

on opettajasta itsestä kiinni, haluaako hän tehdä tiivistä yhteistyötä työelämän 

kanssa. On myös opettajasta kiinni, kuinka hyvin hän haluaa paneutua 

opiskelijoiden henkilökohtaisten suunnitelmien (HOKS) tekoon. Esille nousi myös 

opettajan oma suhtautuminen muutokseen.  

 

Vaan kyllä se niinkun lähtee siitä opettajan omasta halusta tehdä niitä 
yksilöllisiä puita. Ja se näkemys siitä, että jos ei yksinkertasesti opinnot vaan 

mee eteenpäin koulussa, niin jotain pitää keksiä. (H4) 
 

Et se on sitten tietenkin opettajasta kiinni, että kuinka paljon 
(työelämäyhteistyötä). Sitähän pystyy oleen sulkeutunu tänne neljän seinän 

sisään, mutta ainakin itte kokenu sen tosi hyvänä asiana, että pääsee liikkuun 
tuolla ja näkeen eri puolelta. (H5) 

 
Tai käytännössä se on sitten meistä opettajista kiinni, että miten me 

kehitetään sitä omaa toimintaamme. Maailma muuttuu, miten me siihen 
reagoidaan. (H1) 
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Henkilökohtaistaminen 

Merkityskategorian henkilökohtaistaminen alle muodostettiin viisi alakategoriaa: 

opiskelujen räätälöinti, ohjaus, tukihenkilöstön tehtävät, mahdollisuus löytää 

tukea tarvitsevia opiskelijoita ja monipuoliset opintopolut. Reformin myötä 

opintojen henkilökohtaistaminen on suuri osa opettajien työtä. Opiskeluja 

räätälöidään opiskelijalle sopivaksi. Opettajat kokivat henkilökohtaistamisen 

monipuolisena ja mahdollisuuksia tarjoavana, mutta toisaalta opiskelujen 

räätälöinti koettiin myös työläänä.  

 

Meillä on aina niitä, joille sitten räätälöidään niitä asioita jälkikäteen, kun 
huomataan, että nuori ei oo tehnyt mitään niitä asioita, mitä sen ois pitänyt 

tehdä. (H2) 
 

Henkilökohtaistamisen myötä opettajat kokivat, että heille on tullut 
enemmän opinto-ohjaukseen liittyviä tehtäviä ja myös muita tukihenkilöstön 

tehtäviä. 
 

Ja sitten taas niinkun toisaalta tää Hoksaus, mitä tää reformi toi 
tullessaan, niin täähnä on niinkun todella monipuolista. (H4) 

 
Me toimitaan siis niinku opona osittain. Just tässä oon käynyt opon kanssa 

keskustelua, että ai että te ette tee siis niinku näitä juttuja, et ne on niinku meillä 
ja siis kaikki opintojen tunnustamiset ja kaikki et nehän on niinku opettajilla nyt 
että aikasemminhan se oli, että meitä ohjeistettiin viemään tietoo vaan opolle, 

niin opot teki. Elikkä tosi paljon opon tehtäviä. Tosi paljon tukihenkilöstö 
tehtäviä. (H4) 

 

Henkilökohtaistamisen nähtiin tuovan myös mahdollisuuksia siihen, että 

lahjakkaat opiskelijat pystyivät siirtymään nopeammin työelämään ja enemmän 

huomiota vaativille opiskelijoille jäi enemmän aikaa.  

 

Ammatillisessa mielessähän me pystytään vetään nyt huomattavasti 
enemmän oppilaita ja nopeemmin. Ja pystytään luomaan noita yksilöllisiä, että 
jos puhutaan, että ihan pystyttäis täysin yksilöllisesti luomaan jokaiselle oma 

polku, niin se on satua, omasta mielestäni [nauraa]. Mutta tota noin niin, siihen 
pyritään. -- Se mahdollistaa, että ennen se oli jäykkä luokkasysteemi, että sä 
vedit luokan mukana. Kaikki lähti yhtä aikaa toppeihin ja tonne työpaikoille ja 

tota noin niin. Kyllä siinä on mahdollisuuksia. Tietenkin sitten, kun siitä ne 
lahjakkaammat, jokka ei tarvi niin paljon sitä erityishuomiota eikä mitään tohon, 
niin ne pääsee tonne työssäoppimiseen ja se mahdollistaa ton resurssin siirtoo 

meiltä noihin niin sanottuun tota noin niin heikompiin oppilaisiin sitten--. (H5) 
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5.1.2 Kasvatuksellisuus 

Kasvatuksellisuus nousi esiin ammatillisten opettajien puheessa paljon. Nimesin 

yläkategorian nimellä kasvatuksellisuus ja merkityssisällöt saivat nimet: 

ammattiin kasvattaminen, opiskelijan tuki ja ohjaus, esimerkkinä toimiminen ja 

opetus.  

KUVIO6. Kasvatuksellisuus.  

 

 

 

Ammattiin kasvattaminen 

Ammatillisen opettajan työssä ammattiin kasvattaminen on merkittävässä 

roolissa. Nykyään ammattiin kasvattamiseen ei kuitenkaan välttämättä kuulu vain 

ammatillisten aineiden opettamista, vaan ammattiin kasvattaminen tarkoittaa 

laajemmin yleisten työelämätaitojen opettamista sekä käytöstapojen opettamista. 
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Näitä yleishyödyllisiä taitoja opiskelija voi sitten hyödyntää työpaikalla. Ammattiin 

kasvattamisen merkityskategorian alle muodostettiin neljä alakategoriaa: 

opiskelijan ammatillisuus, työelämätaitojen opettaminen, käytöstapojen 

opettaminen ja ammattitaidon päivittäminen. Kun opettajilta kysyttiin 

ammatillisuudesta, lähes kaikki opettajat toivat esiin opiskelijan ammatillisuuden. 

Ammatillisuudessa on kyse siitä, että tekee työnsä hyvin ja sisäistää sen, mitä on 

tekemässä.  

 

Että ammatillisuus ei oo sitä, että oppii työpaikalla matkimalla jonkun jutun, 
vaan se on sitä, että sisäistää, että mitä on tekemässä. (H3) 

 
No tietysti se, että siinä työssä pärjää. (H2) 

 
 

Alakategoria työelämätaitojen opettaminen ja käytöstapojen opettaminen tuli 

esiin kaikkien opettajien puheessa. Kaikki opettajat toivat esiin sen, että 

opiskelijoille on syytä opettaa, miten työpaikalla käyttäydytään sekä käytöstavat 

on oltava kunnossa ennen kuin opiskelija on valmis menemään työpaikalla. 

Työpaikoilla myös käydään katsomassa, että opiskelijat noudattavat työaikoja ja 

käyttäytyvät hyvin.  

 

Mutta ennen kaikkea se, että niistä tulee sellaisia, jolla työelämätaidot on 
kunnossa. Ja se koko meidän kuvio kyllä tähtää siihen. He ymmärtää siis 

kellonaikojen merkityksen. (H1) 
 

Ja käydään kattomassa, että pystytään keskusteleen ihmisten kanssa ja 
noudattaan niitä työaikoja. (H2) 

 
No eilen itse asiassa työelämän edustajan kanssa puhuttiin siitä, että se 

semmoinen ihan normaali ihmisten kohtaaminen. Sellanen, mitä ei välttämättä 
oo kotona tullut ajatelleeksi, että pitää katsoo silmiin ja niin edes päin. Ja meillä 
on tän ajan ongelma se kännykkä, joka on hyvin läheinen monelle oppilaalle. 
Mutta ihan työaikojen noudattamisesta ja se, että sovituista asioista pidetään 

kiinni ja ollaan siellä missä pitää olla. (H2) 
 
 

Ammattitaidon päivittäminen kategoria syntyi, kun opettajien puheessa tuli esiin, 

että he kertovat säännöllisesti opiskelijoilleen siitä, että ammattiaitoa ja 

osaamista tulle päivittää vielä tutkinnon suorittamisen jälkeen.  
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Mekin koitetaan sitten olla siinä, että valmistellaan niitä nuoria, että se ei oo, 
että kun kolme vuotta meillä kun opiskelee, niin luultavammin sen jälkeen täytyy 
vielä päivittää, että ammatissa täytyy pitää taitoja yllä ja opiskella uusia asioita 

(H2) 
 

Mutta täytyy sitten kuitenkin niille oppilaille painottaa, että vaikka tää on 
ammattitutkinto, niin täytyy aina lisäkouluttaa itteensä, kun tää on kuitenkin 

perustutkinto. (H3) 
 

 

Opiskelijan tuki ja ohjaus 

Merkityskategorian opiskelijan tuki ja ohjaus muodostettiin viisi alakategoriaa: 

opiskelijan eteenpäin pääseminen, opiskelijan ensimmäinen vuosi, opiskelijan 

kohtaaminen ja kuuntelu, ongelmatilanteissa auttaminen ja opiskelijan iän ja 

elämänvaiheen huomioiminen. Opiskelijan eteenpäin pääseminen alakategoria 

syntyi, kun opettajien puheesta tuli esille, että opettajille on tärkeää, että 

opiskelijoiden opinnot etenevät, mutta myös se, että he pääsevät elämässä 

eteenpäin. Opettajat ajattelivat myös, että opiskelijoista tulee saada jatko-

opintokelpoisia. 

 

Kyllähän nyt hyvänen aika mun tehtävä on puskee niitä eteenpäin. (H1) 

 

Mulle on merkitystä, että pääseekö hän eteenpäin opinnoissa ja jos ei pääse, 
niin haluan tehdä jotain sen asian eteen kyllä. (H4) 

 
Joissain tapauksissa on helpompi saada ikään kuin jatko-opintokelpoiseksi 
tulevaisuutta varten ja ammattiin opiskeltua tässä kolmessa vuodessa. (H2) 

 

Opiskelijan ensimmäinen vuosi tuli esiin kaikkien opettajien puheessa. 

Ensimmäistä vuotta pidetään kasvatuksellisesti tärkeänä ja ensimmäisenä 

vuonna luodaan pohjaa sekä työelämäjaksoille että opettajan ja opiskelijan 

väliselle vuorovaikutukselle. 

 
Siis ykkösluokkalaisten kans aina se tutustuminen on, se on melkein sen 
puoli vuotta. Et siinä pääsee sinuiks heidän kanssaan ja saa heidän 

luottamuksen. (H5) 
 

Että kyllä ekana vuonna se kasvatuksellisuuden rooli on isompi kuin muina 
vuosina, kun meidän täytyy katsoo, että ne on valmiita meneen sinne 

työpaikalle. (H3) 



49 

 
No siinä on just se, että mähän kohtaan opiskelijat ekan kerran, kun ne on 

16-vuotiaita ja mä väitän, että siinä on aika suuri ero siihen, että minkälaisia 
ihmisiä he on, kun he meiltä valmistuu 18-19-vuotiaina ja tota se 

kasvatuksellisuus, kylhän niinkun varsinkin ensimmäinen vuosi, ensimmäinen 
syksy on yleensä vähän enemmän semmoista joukkojenhallintaa kuin mitään 

substanssijuttuu. (H1) 
 

Opiskelijan kohtaaminen ja kuuntelu nousivat esiin kaikkien opettajien 

haastatteluissa. Opettajat kokevat vuorovaikutuksen olevan hyvää opiskelijoiden 

kanssa ja he kokevat kohtaamiset opiskelijoiden kanssa mieluisina. Opettajat 

kokevat myös, että opiskelijoiden on helppo lähestyä heitä ja he myös toivovat, 

että opiskelijoilla olisi matala kynnys lähestyä opettajaa.  

 

Sanotaan, että toi on niinkun hienoo, että kakkoset ja kolmoset, ne saattaa 
tulla tonne. -- että ei oo --opetusta ittellä, oon tossa koneella hommissa, niin ne 
saattaa tulla jutteleen, vaihtaan kuulumisia tohon ihan muuten vaan sitten. Ja 

paras tunne opettajana tietenkin on, että noi jotka on niinkun valmistunu, että ne 
tulee tänne morjestaan ja jutteleen ja kyseleen mitä kuuluu.(H5) 

 
Kyllähän heti, kun opiskelija tulee meille, niin ekan vuoden syksyllä 

keskustellaan jokaisen kanssa. Aika hyvin käydään se koko opiskelukuvio läpi 
ja siinä on niinkun mahollisuus puhuu. Mä koen ainakin, että heillä on aika 

matala kynnys olla muhun yhteydessä. (H1) 
 

Ongelmatilanteissa auttaminen tuli esiin lähes jokaisessa haastattelussa. Monet 

opettajat hoitivat mieluummin ongelmatilanteet mahdollisimman pitkälle itse, 

mutta tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettiin myös muita 

asiantuntijoita.  

 

No hyvää vuorovaikutusta (opiskelijoiden kanssa), paljon ohjaan ja 
kuuntelen oppilaita ja yritän etsiä ratkaisuja heidän ongelmiin, että pyrin just 
yleensä itse ratkaisemaan ongelman ennen kuin ohjaan jollekin muulle. (H3) 

 
Ens sijasesti me hoidetaan aina meidän tiimissä. Hoidetaan, että jos meillä 

on tarvetta, niin me ei ensimmäisenä laiteta. Meillä on tiimin kanssa tavallaan, 
me ollaan sanottu omalla nimityksellä minikuulemisia elikkä jutellaan, kaks 

opettajaa tulee tohon jutellaan sitten tota noin niin asioita ja katotaan, jos sillä 
päästään eteenpäin, niin on hyvä, ei tarvii mennä eteenpäin. Tarvittaessa meillä 
on sitten mahdollisuus käyttää, on kuraattorit, on erityisopettajat, tiimivastaavat, 

toimipistepäälliköt. Pystytään sitten järjestään kuulemisia tai ohjaan kaveria 
sitten. Kuraattorin käynnistäkin on monesti ollut apua ihan. Jos on jotain 

semmosia ongelmia. Esimerkiks rahaongelmat esimerkiks monella nuorella 
saattaa haitata tota opiskelua. (H5) 
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Kaikki haastateltavat opettajat suurimmaksi osaksi nuoria, joten opiskelijan ikä ja 

elämänvaihe nousivat esiin haastatteluissa. Opiskelijoiden ikä tuo haasteita 

opetukseen ja elämänvaihe on myös monelle nuorelle haastava. Toisaalta myös 

identiteetin rakentumista tapahtuu juuri näinä vuosina, kun opiskelija on 

ammatillisessa koulutuksessa.  

 

Kun turvallisuusalaa opetetaan sen verran harvakseltaan, niin osa tulee 
jostain vähän pidemmältäkin ja muuttaa yksin omaan asuntoon. Niin se 

elämänmuutos on niin iso, että saatetaan miettiä ihan, että miten nämä arjen 
asiat niinku hoituu. -- Niin se on semmoista, että siinä pohditaan, että miten 

siinä ikään kuin aikuiseksi tultais. (H2) 
 

Ja yleensä se identiteetin kehittymien tapahtuu nimenomaan silloin, kun 
päästään sieltä peruskoulusta, ollaan oltu monta vuotta samojen ihmisten 

kanssa ja sen turvallisen opettajan kanssa siinä tai turvallisten opettajien -- Et 
sitten vasta niinku lähtee opiskelijat omille poluilleen ja mun mielestä siinä 
kohtaa alkaa se todellinen, vaikka identiteetin rakentumista on tapahtunut, 
mutta tosi paljon tapahtuu niinkun näinä vuosina, kun ne on meillä. (H4) 

 

Esimerkkinä toimiminen 

Esimerkkinä toimisen merkityskategoria muodostettiin, kun opettajien 

haastatteluissa tuli esiin, että opettaja toimii monella tavalla esimerkkinä 

opiskelijoille.  

 

Mutta varsinkin tuolla meidän ammatillisella puolella pitää olla tosi 
asiakaspalvelualttiita, että ei onnistu, jos sä et oikeesti halua tervehtiä 

opiskelijoita aamulla, niin sä et oo sopiva opettaja. Tavallaan niinkun se, että ne 
käytöstavat pitää olla itellä selvillä. Semmonen ystävällisyys ja semmonen, 

koska se on se, millä ne taas pärjää siellä työelämässä. (H4) 
 
 

Kyl siinä (kasvatuksessa) on rooli, mutta ehkä se on enemmän omalla 
esimerkillä näyttää. (H1) 

 

Opettaja näyttää käytöksellään esimerkkiä, opettajan tulee olla kiinnostunut 

alastaan ja siten yrittää innostaa nuoria ja näyttää esimerkkiä, opettaja toimii 

välillä myös vanhemman esimerkkinä.  
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Sanotaan, että kotiolosuhteita on tänä päivänä niin valtavasti erilaisia. 
Vanhemmat on kiireisiä, niin kyllä tossa tavallaan joutuu oleen vähän niinkun 

tavallaan semmonen vanhemman esimerkkinä sitten myös siinä ihan normaali 
opetustilanteissa. Kuunteleen noita poikia välillä, että niillä saattaa olla jotain 

muutakin kun tota ammatillista. (H5) 
 
 

Että koitetaan olla ammattiylpeitä vielä ja innostuneita, kiinnostuneita 
monien vuosienkin jälkeen tästä omasta alasta, niin toivotaan, että nuoretkin 

sitten vähän innostuis. (H2) 
 

Opetus 

Vaikka lähiopetus on vähentynyt, on opetus edelleen suuri osa opettajan työtä ja 

siksi opettajat puhuvat paljon myös opettamisesta. Opetus merkityssisällön alle 

muodostettiin viisi alakategoriaa: opiskelijan osallistaminen, monipuoliset 

opetusmenetelmät, selkeä rakenne oppitunneilla ja opettajan persoona. 

Opiskelijan osallistaminen oppitunneilla tuli esiin lähes kaikkien opettajien 

haastatteluissa. Vaikka edelleen opetus on opettajavetoista, opettajat käyttävät 

myös erilaisia keinoja opiskelijan osallistamiseen.  

 

No me siis käytetään kaikki varmaan aika paljon dialogia opetuksessa. Ja 
kyllähän siis iso osa meidän oppitunneista on keskustelua kuin mitään 
semmoista ykspuolista luennointia ja se on niinkun iso juttu siinä. (H1) 
 

Ettei se oo vaan sitä luentotyyppistä. Koska tota noin niin sitä vuorovaikutusta 
tarvii, että varsinkin nuoret tossa iässä, kun ne on yleensä 

ammattikoulutuksessa noin 15-20 [vuotiaita], niin ne tarvii tota tai niitten 
itsetunto kasvaa siinä, kun ne pääsee itse osallistuun ja saa sitä onnistumisen 
iloa tavallaan siitä, että ne keskustelee ja tulee sieltä enemmän esille myös. Ja 

saa sitä, ne saa jopa esiintymiskokemusta siinä, että ne pääsee tos 
vuorovaikuttaan tunneillakin. Ettei se oo pelkästään sitä, että opettaja näyttää 

kalvoilta tai nykyään tykeiltä, että mitä on opittava ja niin poispäin. (H5) 
 

Opettajat mainitsevat, että opetusmenetelmien tulee olla monipuolisia ja 

opiskelijoiden tulee saada ajan tasaista tietoa, oppitunneilla on hyvä olla selkeä 

rakenne, sillä opiskelijat ovat nuoria opiskelijoita, joten he kaipaavat vielä 

jonkinlaisen rakenteen opetukseen.  

 

Et kun meidän tunnit ei voi olla samanlaisia, kun meidän täytyy käydä vierailulla 
ja täyty keksiä erilaisia projekteja, mitä tehdään opiskelijoiden kanssa ja 
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tehtävät täytyy kääntää niin, että ne voi välillä olla tosi yksinkertaisia, mutta ne 
on ihan tarpeeks haastavia opiskelijoiden näkökulmasta. (H4) 

 
Mä koen, että varsinkin joku 16-vuotias tarvii aika selkeen rakenteen siihen 

päivään ja se tarvii vielä sen opettajan, joka toki antaa semmoset kumiraamit, 
että miten hommaa tehdään, mutta hyvin pitkälti niinkun ohjaa sitä toimintaa. 

Opettaja pitää kuitenkin aika hyvin langat käsissä. (H1) 
 

 

Opettajat puhuivat haastatteluissa persoonallisuudesta sitä kautta, että miten se 

vaikuttaa opetukseen. Opettajan persoonallisuudella on vaikutusta opetukseen 

ja siihen, miten opettaja asian opettaa: jokaisella on oma tyylinsä opettaa ja eri 

opettajien tyylit sopivat eri opiskelijoille.  

 

Kyllä siishän se persoonallisuus niinkun oppilaisiin päin. Se mikä toiseen 
iskee kovaa, niin toiseen ei toimi millään lailla, että ne nuoret on hyvin erilaisia 

ja opettajat on ihan erilaisia. (H2) 
 

--mä väitän, että vaikka me oltais yhdessä suunniteltu, vaikka puolen 
vuoden joku kokonaisuus, niin silti ne toteutukset on ihan erilaisia, se johtuu 
ihan siitä opettajan persoonasta. Mulla ehkä jotenkin on se, että mä puhun 
yleensä ottaen aika nopeesti ja mä yleensä rytmitän silleen aika tiiviiks sen 

päivän ja siellä niinkun mennään aika lujaa ja se voi olla semmonen, mikä on 
joillekin opiskelijoille vaikeeta pysyä mukana. Ei sen takia etteikö niillä olis 
kapasiteettia vaan sen takia ettei ne prosessoi sitä puhetulvaa, mikä mulla 

pahimmillaan tulee vaan se ei oo heidän tapa toimia.(H1) 
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5.1.3 Ammattikasvattajuus ammatillisten opettajien käsityksissä 

Muodostin kategorian ammattikasvattajuus ammatillisten opettajien käsitykissä 

kolmen merkityssisällön opettajuuden orientaatiot, hyvän opettajan ominaisuudet 

ja opettajien toiveet yläkategoriaksi.  Kolmen merkityssisällön alle muodostin 2-5 

alakategoriaa.  

 

 

 

 

KUVIO7. Ammattikasvattajuus ammatillisten opettajien käsitykissä.  

 

Opettajuuden orientaatiot 

Opettajien haastatteluista käy ilmi kaksi erilaista orientaatiota opettajuuteen. 

Toiset opettajat mieltävät itsensä kasvattajiksi ja toiset asiantuntijoiksi. Kaksi 

opettajaa mieltävät itsensä selkeästi asiantuntijoiksi.  
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Mä en usko, että he muistelee mua minään isähahmona tai sillä tavalla 
kasvattajana vaan enempi semmosena niinkun asiantuntijana. (H1) 

 
Mieluummin koitan hakee siihen sen alan asiantuntijan joku ohjaaja tai jokin, 
että koitan pysyä siinä substanssissa ja viedä sitä maaliin ja saada sen ikään 

kuin, mitä opetussuunnitelma meiltä vaatii. (H2) 
 

 

Kolme opettajaa mieltävät itsensä kasvattajiksi.  

 

Sanotaan, että kyllä opettajalla aika iso osa on tänä päivänä sitä [kasvatusta]. 
Ja lähtee ihan sieltä peruskoulusta. (H5) 

 
Ja jotenkin mä koen kyllä tosi tärkeenä sen mun roolin (kasvattajana). (H4) 

 
Kyllä mä näen, että mulla on suuri kasvatuksellinen rooli näiden oppilaiden 

elämässä. (H3) 
 

 

Hyvän opettajan ominaisuudet 

Haastatteluissa kysyttiin ja myös tuli ilmi opettajien puheessa hyvän ammatillisen 

opettajan ominaisuuksia. Opettajat näkevät tärkeänä, että opettaja on 

empaattinen ja pystyy kohtaamaan erilaisia opiskelijoita. Opettajan tulee kohdella 

opiskelijoita tasavertaisesti sekä olla kiinnostunut nuorten asioista ja olla ajan 

tasalla.  

 

Empaattisuutta pitää löytyä tässä, muuten se voi olla vähän hankalaa 
opettaa. (H5) 

 
Ja se tasapuolisuus noille nuorille, niin onhan se tietyllä tavalla mukavakin, 

että jokainen sitten tietää, että mitä pitää tehdä. (H2) 
 

Opettajien toiveet 

Opettajilta kysyttiin haastatteluissa heidän ihanneopettajuudestaan ja millaista se 

olisi, jos he saisivat toteuttaa opettajuutta juuri siten kuin haluavat. Monet 

opettajista kertoivat, että he saavat toteuttaa tällä hetkellä melko paljon 

ihanneopettajuuttaan.  
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Siis tällä hetkellä mä jotenkin mietin--että mä toteutan sitä (ammatillista 
opettajuutta) nyt aikalailla sillain mun näkösesti ja mun tavote on tietenkin se, 

että kaikki mun ryhmäläiset valmistuvat ens keväänä ja mä luulen, et aika hyvin 
kyl päästäänkin tavoitteisiin. (H4) 

 
En oikein osaa sanoo, että onko ittellä toiveita. Aika paljon on toiveet 

toteutunu itte asiassa ihan positiivisessa mielessä siinä mielessä.(H5) 
 

Opettajilla oli kuitenkin toiveita opettajuutta koskien. Opettajat toivoivat lisää 

aikaa sekä opetukseen että kasvatustyöhön. Toiveissa oli myös lisää resurssia 

ohjaajien palkkaamiseen sekä uudempiin kalusteisiin.  

 

No se ois sellasta, että ois ohjaaja mukana. Meillä on jo tota 
tiimiopettajuutta, että on kaks opettamassa, muuta siinä vois olla ohjaaja 
mukana. Tehtäis tiiminä hommia, niin se olis varmasti tosi toimivaa. Sais 

oppilaat sitä ohjausta kunnolla ja sitten myös opetusta. Sillä voitais saada hyviä 
tuloksia. (H3) 

 
Mut tietenkin, et enemmän ois tavallaan resursseja siihen, en sano ees 

tuntiresursseja, vaan kalusteresursseja. Ois niinkun mahdollisuutta tuoreempaa 
kalustoo hommata tänne ja tuoda opetusmateriaaleja. (H5) 

 
Toiveissa oli myös parempi yhteistyö opettajien kesken sekä pysyvyyttä, 

ettei muutoksia tapahtuisi jatkuvasti. (H4) 
 

 

Opettajat kertoivat hoitavansa perustyön hyvin, mutta kehittämistyö sen sijaan jäi 

vähemmälle. Kun aikaa on niukasti, haluttiin perustyö eli opetus ja ohjaus hoitaa 

hyvin. Opettajilla oli kyllä halua ja kiinnostusta kehittämistyöhön, mutta se nähtiin 

toissijaisena perustyöhön eli opetukseen ja ohjaukseen nähden. 

 

Niin ei tarviis sillon mennä kädestä suuhun ja hätäpalaveria pitää ja 
miettiä, että saaks nää opiskelijat nyt oikeesti kaiken sen sisällön itselleen, kun 

mitä pitäis. Vaan se, että pystyis tekeen sitä kasvatuksellista työtä siinä ja 
kuitenkin tietäis, että se kaikki rullaa ilman, että tarvii miettiä sitä kaikkee 

sisältöö. (H4) 
 

No se mitä toivois ois aikaa ja resurssia, että nythän meillä on sillain, että 
hoidetaan toi meidän perustyö eli opettaminen ja ohjaus hyvin, mutta muille 

sitten esim kehittämiselle ja muulle jää vähemmän aikaa. Ala kuitenkin kehittyy 
ja siinä ois hyvä olla mukana, niin toivois, että sitä aikaa olis myös sille puolelle. 

(H3) 
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5.2 Ammattialojen erot 

Tässä luvussa tarkastellaan eroja eri ammattialojen opettajien käsityksissä. 

Tässä luvussa rakennetaan kuvaa eri alojen opettajista ja tarkastellaan aineistoa 

kokonaisuutena aloittain. Tämä tarkoittaa, että aineistoa ei pureta pieniin 

kokonaisuuksiin, vaan tarkastellaan aineiston koko sanomaa. Esittelen ensin 

liiketalouden opettajat, tämän jälkeen autoalan opettajan ja viimeisenä 

turvallisuusalan opettajan. Kuvaan eroja perustutkintoa opettajien viiden 

opettajan välillä. Tässä analyysissa ei ole mukana aikuispuolen liiketalouden 

opettajaa.  

 

Liiketalouden opettajat 

Liiketalouden opettaja on tämän aineiston perusteella tyypillisesti käynyt 

kauppatieteen maisterin tutkinnon. Työkokemusta on kertynyt myynnin, 

markkinoinnin, henkilöstöalan, koulutuksen ja palvelutuotannon aloilta ennen 

opettajaksi siirtymistä. Opettajaksi ryhtymisen taustalla on ollut halu muutokseen 

omassa työtilanteessa ja opettajuus on näyttäytynyt yhdelle opettajista hyvänä 

vaihtoehtona ja toinen opettajista on puolestaan sattumalta päätynyt opettajan 

työhön, mutta kuitenkin ollut tyytyväinen valintaansa.  

 

Sitten oikeestaan aika paljon oli sitä, että kävin puhekeikkaa tekemässä, 
josta sitten niinkun tuli aika nopeesti ilmi, että jos menee niinkun oppilaitokseen, 
niin se on parempi status, jos on pedagoginen pätevyys. Siihen liitty se, että piti 

käydä havainnoimassa eri oppilaitoksia, mä en ollut ikinä käynyt, astunut 
jalallanikaan koskaan amikseen. Se oli ihan tuntematon maailma. Menin tohon 
kauppikselle sitten kuunteleen niitä oppitunteja ja rakastuin siihen maailmaan 

ihan täysin. Se oli kaikin puolin äärimmäisen positiivinen yllätys, mitä siellä 
tehdään ja mikä on opettajan työnkuva ja kaikki. (H1) 

 
Kunnes sitten meilläkin oli paljon kaikkia yt-neuvotteluita ja oli 

kaikennäköistä haastetta sitten firmassa, niin sit mä päätin, että nytten mä tai 
sillon mä olin jo hakenut tohon ammatilliseen opettajakoulutukseen vuotta 
aikasemmin, mutta en ollut päässyt. Ja sit mä aattelin, että mun täytyy saada 
jostain sitä opettajakokemusta, jotta mä sinne koulutukseen pääsen ja sit vaan 
tota päätin irtisanoutua siitä mun hommasta ja sitten otin yhteyttä vaan sinne 
Tampereen ammattiopistoon. Ja sitten oli niinku aikon puolella, aikuisten 
opetusta, niin oli sillain niinku, et ne pysty heti sanoon, et tähän niinku tarvittais 
ja sit mä tosiaan irtisanouduin joulukuussa, niin tammikuusta lähti sit tosiaan se 
vuorotteluvapaan sijaisuus. (H4) 
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Kasvatuksellisuus tulee esiin liiketalouden nuorten puolen opettajien 

puheessa paljon. Ammatillisuus tuntuu olevan häviämässä liiketalouden 

opettajan työstä ja ammatillisuus näyttäytyy substanssin hallinnan sijaan kykynä 

muuntautua ja joustaa erilaisissa tilanteissa. Liiketalouden opettajan tulee olla 

valmis opettamaan eri aineita ja tarvittaessa ensin itse opettelemaan opetettava 

aine. Liiketalouden opettajat puhuvat opiskelijoistaan välillä myös asiakkaina. 

Liiketalouden opettajat ovat omaksuneet ajatuksen, jossa he tarjoavat palveluita 

asiakkaille eli opiskelijoille. Liiketalouden opettajat ajattelevat myös, että 

laadukasta opetusta tulisi tarjota opettajasta riippumatta eli opetuksen tulisi olla 

”bulkkitavaraa” riippumatta siitä, kuka opettaa.  

 

Siis tosi tosi joustava pitää olla. Pitää nähdä asiat tosi monien silmälasien 
läpi, et ei oo todellakaan yhtä eikä ees kymmentä tapaa vaan niin monta, kun 
opiskelijaa on sit ryhmässä, niin niin monta tapaa pitää olla opettajalla tapaa 

opettaa ja ohjata. Jonkinlaisesta semmoisesta säännönmukaisesta opetuksesta 
on menty tosi joustavaan ja monipuoliseen. (H4) 

 
Niin..tavallaanhan niinkun ei sais olla. Siis silleen, että periaatteessahan 

meidän pitää tarjota aika sellasta bulkkitavaraa jokaisen opettajan. Mut tottakai 
ne on varmasti aivan erilaisia, mullahan ei oo aavistustakaan, mitä muut tekee. 

Mutta mä väitän, että vaikka me oltais yhdessä suunniteltu, vaikka puolen 
vuoden joku kokonaisuus, niin silti ne toteutukset on ihan erilaisia, se johtuu 

ihan siitä opettajan persoonasta. (H1) 
 

Liiketalouden opettajat suhtautuvat muutokseen siten, että on opettajasta 

itsestä kiinni, kuinka hän asennoituu muutokseen. Yrittäjyys tulee esille toisen 

liiketalouden opettajan puheessa ja yrittäjyys näyttäytyy hänelle myös tärkeänä 

kasvatuksellisena teemana. Liiketalouden opettajien puheessa tulee esiin oma 

suhtautuminen muutokseen. Tärkeää on opettajan oma suhtautuminen ja 

opettajan kokemus. Opettajan kokemus auttaa suhtautumaan muutokseen.  

 

Tai käytännössä se on sitten meistä opettajista kiinni, että miten me kehitetään 
sitä omaa toimintaamme. Maailma muuttuu, miten me siihen reagoidaan. --

Meillä niinkun periaatteessa jokaisen Tredun opiskelijan pitäis saada se viesti, 
että voi opintoja suorittaa yrittäjyyden kautta. Ja yrittäjyys on asia, mikä trendaa 

nuorison keskuudessa aivan valtavasti, koko ajan on enemmän ja enemmän 
niitä, jotka miettii yrittäjyyttä. Ja tavallaan se on varmaan se rooli, mikä mulla 

tulee tulevaisuudessa oleen vielä enemmän mukana siinä yrittäjyystoiminnassa. 
(H1) 
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Vaan kyllä se niinkun lähtee siitä opettajan omasta halusta tehdä niitä 
yksilöllisiä puita. Ja se näkemys siitä, että jos ei yksinkertasesti opinnot vaan 

mee eteenpäin koulussa, niin jotain pitää keksiä. (H4) 
 

Kasvatuksellisuus tulee esiin etenkin toisen opettajan puheessa paljon ja 

tärkeitä kasvatuksellisia teemoja ovat: työelämään kasvattaminen, opiskelijoiden 

kuuntelu, opiskelijoista välittäminen ja opiskelijan eteenpäin kannustaminen. 

Liiketalouden opettajat haluavat, että opiskelijat näkevät mahdollisuuksia 

maailmassa ja haluavat kannustaa heitä eteenpäin. Liiketalouden opettajat 

puhuvat opiskelijoista myös asiakkaina ja näkevät, että he ovat itse 

asiakaspalvelutyössä ja heidän tulee omalla esimerkillä näyttää opiskelijoille, 

kuinka asiakaspalvelutyössä toimitaan. Kun he kohtaavat opiskelijoita muualla 

kuin luokkahuoneessa, on tärkeää tervehtiä ja olla ystävällinen opiskelijoille.  

 

Ja hei sen vielä tähän haluisin sanoo ja sanoinkin jo siitä suvaitsevaisuudesta. 
Mutta varsinkin tuolle meidän ammatillisella puolella pitää olla tosi 

asiakaspalvelualttiita, että ei onnistu, jos sä et oikeesti halua tervehtiä 
opiskelijoita aamulla, niin sä et oo sopiva opettaja. Tavallaan niinkun se, että ne 

käytöstavat pitää olla itellä selvillä. Semmonen ystävällisyys ja semmonen, 
koska se on se, millä ne taas pärjää siellä työelämässä. (H4) 

 
Käytännössä päivähän on täynnä vuorovaikutustilanteita ja se niinkun ja mun 

mielestä se pitää ymmärtää, että se ei ole pelkästään sitä, mitä tapahtuu 
luokkahuoneessa vaan se on ihan se, kun me kohdataan näitä opiskelijoita ja 
meidän kollegoita muuallakin kun luokkatiloissa ihan siellä koulun käytävällä ja 
siellä tulee jotain viestiä, mitä ne laittaa ja kysyy asioita, niin tavallaan pyrkii--
ettei opiskelijalle ikinä tulis semmoinen olo ettei häntä kuunnella ja hänestä ei 

välitetä ja näin. (H1) 
 

Liiketalouden opettajilla on laajat työelämäverkostot, jotka ovat pitkän 

opettajauran aikana muuttuneet siten, että aiemmin työelämäkontaktit olivat 

sellaisia, joiden kanssa oli vähän aikaa sitten työskennellyt ja nyt 

työelämäyhteydet saattavat olla heidän entisiä opiskelijoitaan. Työpaikoilla 

käyminen nähdään viestintänä ja markkinointina ulospäin. Liiketalouden opettajat 

suhtautuvat positiivisesti lisääntyneeseen työpaikoilla oppimiseen ja näkevät sen 

hyvänä mahdollisuutena etenkin niille opiskelijoille, jotka eivät viihdy koulussa. 

Toisen opettajan puheessa nousee kuitenkin esiin huoli, että opiskelijoiden 

ohjaukseen ei ole tarpeeksi aikaa työpaikoilla. Tähän mennessä kuitenkin 

kokemukset ovat pääosin positiivisia. Liiketalouden opettajat tunnistavat, että 
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heidän alallaan lisääntynyt työssäoppiminen ei ole ongelma, koska heidän 

alallaan ei ole yhtä tiukkaa säätelyä kuin esimerkiksi terveysalalla. 

 

Sanotaan, että työelämäyhteistyössä siinä on ensinnäkin nää 
rutiininomaset eli silloin kun opiskelijat on työssäoppimisjaksolla, niin mehän 

käydään siellä työpaikoilla todella paljon ja aika paljonhan siinä on sitä, että kun 
sä meet työpaikoille, niin sä tunnet jo valmiiksi sen tyypin, koska siellä on ollut 
joku jo aikasemmin. Sitä kautta tulee juteltuu ihan kaikesta, että miten alalla 

menee. Se on myös iso osa viestintää ja ulospäin markkinointia, että me 
hoidetaan ne jutut hyvin ja pidetään yhteyttä sinne työpaikalle. Tottakai kaikki 

opettajat tulevat sen oman taustansa kanssa tänne, niin heillä on jo valmiit 
työelämän verkostot, mitä sitten käytetään hyväks tottakai tosi paljon. (H1) 

 
Mut sillain, että oma työ enemmän ohjaamista ja verkostoitumista ja sit sitä 

tiedon siirtoo sinne työpaikoille. Et muuten mun mielestä on niinkun todella 
positiivinen kehitys kyllä, koska tosiaan se yleensä se työnteko sujuu hyvin 

opiskelijoilta, mutta  se tosiaan tehtävien teot ei aina välttämättä niin oo niinkun 
mieluisia-- (H4) 

  

Liiketalouden opettajat näkevät, että on tärkeää, että opiskelijoilla on tietty 

rakenne päivässä ja opiskelijoilla on tarpeeksi lähiopetusta. Liiketalouden 

opettajista toinen mielsi itsensä asiantuntijaopettajaksi ja toinen 

kasvattajaopettajaksi.  

 

Kyllä mä väitän, että mä tunnen heidät hyvin. Kyllähän kolmen vuoden aikana 
oppii tuntemaan. Mutta kyllä ne keskustelut on enemmän tähän 

substannsialaan liittyviä silti heidän kans. Mä en usko, että he muistelee mua 
minään isähahmona tai sillä tavalla kasvattajana vaan enempi semmosena 

niinkun asiantuntijana. (H1) 
 

Mä koen, että varsinkin joku 16-vuotias tarvii aika selkeen rakenteen siihen 
päivään ja se tarvii vielä sen opettajan, joka toki antaa semmoset kumiraamit, 
että miten hommaa tehdään, mutta hyvin pitkälti niinkun ohjaa sitä toimintaa. 

Opettaja pitää kuitenkin aika hyvin langat käsissä. Muutkaan tavat ei oo väärin, 
mutta mä oon itte saanut parhaat tulokset sillä, että joka päivä on kuitenkin 

jollain tavalla mun aikatauluttama ja siinä on tietyt raamit. (H1) 
 

Ja jotenkin mä koen kyllä tosi tärkeenä sen mun (kasvattajan) roolin, että mä 
välitän niistä ja ne ilmaantuu mun tunnille ja mä välitän, että onks se tehnyt 

tehtävät vai ei. Se, että mä niinkun nään, että jotain tapahtuu sillon, kun ne tulee 
kouluun, että ne pääsis eteenpäin. (H4) 
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Autoalan opettajat 

Autoalan opettaja on tyypillisesti käynyt insinöörin tutkinnon sekä 

opettajaopinnot. Molemmilla autoalan opettajilla on pitkä työkokemus autoalalta 

ja haastatelluista opettajista ammatillisuus tulee esiin kaikista selvimmin autoalan 

opettajien puheessa.  

 
No mulla on ammatillisen opettajan pätevyys ja sitten mulla on insinöörin 

paperit ja nyt opiskelen ylempää amk-tutkintoo. (H3) 
 

Mulla on ittellä koulutustaustana on ammattikoulutus, insinöörikoulutus 
autoalalta, sekä käyn tällä hetkellä myös YAMKia tossa töitten ohessa. Sitten 

opettajakoulutuksen oon käyny kans tässä töitten ohessa. (H5) 
 

Autoalan opettajat puhuvat paljon myös kasvatuksellisuudesta ja kasvatus 

näyttäytyy heidän työssään perinteisenä kasvatustyönä esimerkiksi 

käytöstapojen opettamisena. Autoalan opiskelijat tulevat usein peruskoulun 

joustavista opinnoista ja tämä näkyy opettajan työssä siten, että opiskelijoilta 

puuttuu opiskeluvalmiuksia, opiskelijoilta saattaa puuttua tarvittavat 

opiskelutekniikat ja esimerkiksi laskutaidossa on puutteita. Autoalan opettajille on 

myös tärkeää, että nuoret saisivat perustutkinnon suoritettua ja he pääsisivät 

työelämään tai jatko-opintoihin kiinni.  

 

No kyllä mä näen sen siinä, että mä ohjaan ja tuen niitä oppilaita koko sen 
kolme vuotta, kun ne on täällä. Tottakai ne tulee ammattia oppimaan eli myös 

se substanssi on tärkeetä, mutta sanotaan, että siinä ekana vuonna se 
kasvatuksellisuus painottuu, kun meillä on paljon niitä, jotka on tullut joustavista 

opinnoista, niin niillä on opiskelutekniikat ihan hukassa. Voi olla, että me 
opetellaan laskemaan kerto- ja jakolaskuja, kun ne mieluummin halusi laskee 

vaan plus- ja miinuslaskuja. (H3) 
 

Tota noin niin, sillain ollaan ehkä jonkin verran ollaan ehkä joidenkin 
mielestä jopa vanhoillisia. Meillä on ihan hirveen tarkkaa täällä, että me täällä 
jaksetaan kattoo, että onko tuolla lippalakit päässä syödessä ja nimenomaan, 
että täällä ei istuta lippalakit päässä pulpeteilla ja ei pidetä jalkoja pöydällä ja 

herkästi siitä sanotaan. Ja kotiväen illoissa, mitä on ollut syksysin, niin 
vanhemmat on tykännyt aivan hirveesti, että me katotaan tämmösten asioiden 

perään. Ja sitten soitellaan noitten perään ja mahdollisuuksien mukaan 
yritetään pitää huolta, että noista tulis kunnollisia veronmaksajia sitten joskus. 

(H5) 
 

Autoalan opettajat puhuvat opiskelijoista erilaisilla nimityksillä: oppilaat, tytöt, 

pojat ja nuoret. Autoalalla näkyy opiskelijoiden erilaiset ongelmat. Opiskelijoilla 
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on ongelmia esimerkiksi heräämisessä ja opiskelutekniikoiden hallinnassa. 

Opiskelijoilla saattaa olla myös rahaongelmia ja haasteita elämänvaiheen vuoksi.   

 

Moni sanoo, että ne lisääntyy ihan hirveesti joka vuosi, mutta en mä nyt 
voi sanoo, että se ihan nyt älyttömästi, et enemmän niitä tietenkin 

diagnosoidaan kaikkee tänä päivänä ja tota noin niin ja jonkin verran näkyy, että 
peruskoulussa tavallaan puuttuu se järjestelmällisyys. Suomeks sanottuna 

kurikin puuttuu jollain tavalla. Et se lisää niinku niitä käyttäytymishäiriöitä meille 
päin. Mutta tota noin ni niin niin kyllä niillä samoja rahaongelmia ja peliongelmia 
ja tämmösiä on ollu niinku koko sen ajan, mitä mää oon ollu tässä. Ja toi tarvii 
sanoo toi tässä, mikä yllätti itteensäkkin, että kuinka paljon noista on ongelmia 
noista kaikista niinkun ihan, enkä puhu mistään rahapeleistä, ihan puhun, että 

nettipelaamisesta ja netissä roikkumisesta. Kun ei ne kaverit ei ne pääse 
aamulla kouluun sen takia, kun ne on puhelimella tai ollu jossain tietokoneella 

tai puhelimella, tabletilla, niin yöhön asti sitten. Ne ei pääse aamulla raahautuun 
tänne. Et se on niinkun iso ongelma tällä hetkellä, johon ei oo oikein lopullista 

ratkasua kellään varmaan tiedossa. (H5) 
 

Vuorovaikutuksen osalta autoalan opettajat puhuvat paljon opiskelijoiden kanssa 

käydystä vuorovaikutuksesta ja he toivovat, että opiskelijoilla olisi hyvä olla 

oppilaitoksessa ja oppilaitoksessa olisi hyvä ja turvallinen ilmapiiri. He pyrkivät 

olemaan myös helposti lähestyttäviä ja pitävät mieluisana opiskelijoiden 

kohtaamista. Opiskelijoiden ongelmatilanteissa he pyrkivät ensin itse hoitamaan 

ongelmat ja sen jälkeen ohjaavat opiskelijan eteenpäin, jos eivät itse pysty 

auttamaan ongelmatilanteessa.  

 

Tärkeetä siinä on just se, että ne oppilaat voi tulla jutteleen sulle, jos niillä 
on jotain ongelmaa, niin keksitään sitten yhdessä ratkasu tai mietitään, että mitä 

vois tehdä. (H3) 
 

Ens sijasesti me hoidetaan aina meidän tiimissä. Hoidetaan, että jos meillä 
on tarvetta, niin me ei ensimmäisenä laiteta. Meillä on tiimin kanssa tavallaan, 

me ollaan sanottu omalla nimityksellä minikuulemisia elikkä jutellaan, kaks 
opettajaa tulee tohon jutellaan sitten tota noin niin asioita ja katotaan, jos sillä 

päästään eteenpäin, niin on hyvä, ei tarvii mennä eteenpäin. (H5) 
 

Kyllä se tavallaan on toi, että ne oppilaat oppis ja oppis sillain niinkun 
turvallisessa ilmapiirisssä. Tota noin niin ja koska mä oon aina sanonut, että 

töissä pitää olla hauskaa, niin pitää olla koulussakin. Ettei se oo liikaa 
semmosta nipottamista. Että semmonen lämmin, turvallinen ilmapiiri noilla 

nuorilla. Sitten tietenkin se, että jos ne ei tälle alalle valmistu, niin en mää ota 
siitä mitenkään nokkiini, pääasia, että ne saa jonkin koulutuksen. Ja että ne 
pääsis tonne työelämään käsiks ettei ne tipu tossa kohtaa mitenkään. (H5) 
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Autoalan opettajat suhtautuvat pääsääntöisesti positiivisesti lisääntyneeseen 

työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Toisaalta autoalan opettajat myös 

mainitsevat, että opettajan täytyy olla tarkkana, että mitä työpaikalla opetetaan, 

ettei työpaikalla opeteta vääriä käytäntöjä. Autoalalla reformin jälkeen on koettu, 

että raja-aitoja on pitänyt kaataa työpaikkojen ja koulun välillä.  

 

Kyllähän se vuorovaikutus työelämän kanssa on lisääntynyt, että ennen 
meillä oli semmoisia raja-aitoja oppilaitoksen ja työpaikkojen välissä, mutta nyt 
niitä raja-aitoja on pitänyt vähän kaataa. Ennen oli sillain, että työnantajat odotti 
valmiita oppilaita täältä, joilla oli jo tietty osaaminen, mutta nyt täytyy olla selvää, 

että mitä tutkinnon osaa ollaan tekemässä ja mitä oppilas jo osaa. (H3) 
 

On toiminu todella loistavasti työantajayhteistyö. Et meillä on sellanen, kun se 
työnantaja tietää, et ne tarvii kuitenkin työvoimaa. Ja sanotaan, että autoala on 

siitä kiitollinen, että näitä hommia ei voi täältä sisämaasta siirtää ulkomaille 
kauheesti. Työpaikkatilanne on hyvä ja toisaalta, jos tulee tavallaan semmonen 
taantumatilanne, niin me nähdään se kaks-kolme vuotta aikasemmin tällä alalla. 

Että pystytään tavallaan jollain tavalla sopeuttaan sitä oppilasmäärää. (H5) 
 

 

Autoalan opettajat mielsivät molemmat itsensä kasvattajaopettajaksi. He 

molemmat kokivat, että ammatillisella koulutuksella on tärkeä kasvatuksellinen 

tehtävä ja he mielsivät myös oman roolinsa kasvattajana tärkeänä opiskelijoiden 

elämässä.  

 
Että kyllä ekana vuonna se kasvatuksellisuuden rooli on isompi kuin muina 
vuosina, kun meidän täytyy katsoo, että ne on valmiita meneen sinne 

työpaikalle. Kyllä mä näen, että mulla on suuri kasvatuksellinen rooli näiden 
oppilaiden elämässä. (H3) 

 

Sanotaan, että kyllä opettajalla aika iso osa on tänä päivänä sitä. Ja lähtee ihan 
sieltä peruskoulusta. Sanotaan, että kotiolosuhteita on tänä päivänä niin 

valtavasti erilaisia. Vanhemmat on kiireisiä, niin kyllä tossa tavallaan joutuu 
oleen vähän niinkun tavallaan semmonen vanhemman esimerkkinä sitten myös 
siinä ihan normaali opetustilanteissa. Kuunteleen noita poikia välillä, että niillä 

saattaa olla jotain muutakin kun tota ammatillista. Tässä niinkun osittain 
psykologinakin toimii joskus vähäsen kuitenkin että. (H5) 
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Turvallisuusalan opettaja 

Turvallisuusalan opettajalla on korkeakoulututkinto ja ammatillisen opettajan 

pätevyys. Turvallisuusalan opettajalla on laaja työkokemusta erilaisista tehtävistä 

turvallisuuteen liittyen. Turvallisuusalalle voi tulla hyvin monenlaista erilaista 

polkua, kuten turvallisuusalan opettajakin mainitsee: 

 

Ei ehkä ihan tavallista polkua. Tai voi olla ihan tavallistakin polkua, kun 
monenlaisia polkuja tullaan tähän meidän työhön. -- Meillä on kyllä jokainen 

hyvin erilaisista työtehtävistä. (H2) 
 

Turvallisuusalan opettajalle ammatillisuus näyttäytyy ammattimaisena 

toimintana ja siinä, että tekee työnsä hyvin. Turvallisuusalan opettaja puhuu 

myös opiskelijoiden ammatillisuudesta ja siitä, että ammatillisuus ei ole 

samanlaista, vaan se muuttuu jatkuvasti. Kasvatuksellisuus näkyy 

turvallisuusalan opettajan työssä paljolti siten, että opiskelijoille opetetaan, kuinka 

koulussa toimitaan, opetallaan tulemaan kouluun ajoissa ja tekemään 

koulutehtäviä. Aiemmin turvallisuusalalla on ollut jopa todella tiukkaa kuria ja 

myöhästymisestä on saanut esimerkiksi jumpparangaistuksia. Näistä on 

kuitenkin nykyään luovuttu ja opiskelijalla on enemmän vapautta. 

 

Ammatillisuus on myös se, että siihen tulee se itsevarmuus ja siteen 
niiden asioitten hoidon sujuvuus siinä työvuosien saatossa. Ja se, että se 

ammatillisuus joustaa myös moneen suuntaan. Se ei oo vaan sitä, että 
mennään tätä mun putkee pitkin vaan nähdään niitä vaihtoehtoja ja kuunnellan 

ihmisiä, että mihin se ammatillisuus on menossa. Ammatti ei oo enää tuolla 
ulkomaailmassa, että tehdään vaan sitä yhtä asiaa, vaan se ammatti muotoutuu 
ja kun kilpailu on kovaa, niin siihen ammattiin lisätään aika usein ja kokeillaan 

eri asioita. (H2) 
 
 

Mutta niistä yhteisistä pelisäännöistä koitetaan sillain mukavalla tavalla 
kuitenkin pitää kiinni. Että meillä on ollut aikasemmin esimerkiksi 

myöhästymisestä tämmöisiä jumpparangaistuksia ja tietysti osallehan se sopii 
oikein hyvin, koska meillä on vilkkaita nuoria. Saattaa olla monelle ihan aamun 
pelastus, että sä juokset koulun ympäri, niin sä jaksat taas sitten hetken aikaa 
istua. Se ei saa olla kuitenkaan sellaista, että se nuori menettää kasvonsa tai 
jotenkin kokee, että häntä loukataan. Että se on vähän sellaisia asioita, mistä 

keskustellaan ja sovitaan, että ei enää punnerruteta missään luokan edessä tai 
muuta, mitä on ehkä joskus ollut. Pojat tietysti näyttää vähän hauista, mutta ei 
välttämättä sovi tytöille se eikä välttämättä kaikille pojillekaan, että saa valita 

vähäsen, että just koulun ympäri hölkkä, niin sen voi tehdä juosten, hölkäten ja 
kävellen. (H2) 
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Turvallisuusalan opettaja puhuu opiskelijoista joko opiskelijoina tai nuorina. Hän 

kertoo, että opiskelijoilla on nykyään paljon erilaisia haasteita elämänhallinnan 

kanssa ja hän tekee paljon yhteistyötä koulun sisällä esimerkiksi kuraattorien 

kanssa, mutta tämän lisäksi turvallisuusalan opettaja mainitsee, että yhteistyö 

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin kanssa on lisääntynyt viime vuosina. 

Opettajan työ ei ole vain opettamista, vaan siihen kuuluu myös opiskelijoiden 

tukeminen ja sen miettiminen, että kuinka opiskelijoita autetaan heidän 

elämäntilanteestaan riippuen. Turvallisuusalan opettaja mainitseekin, että 

yhdessä nuoren kanssa pohditaan, että miten aikuiseksi tullaan.   

 

Mutta se, että kun tullaan kouluun, niin tehdään kouluasioita eikä pidetä 
yllä sosiaalista elämää, niin se on sellainen joka päiväinen haaste. Ikä on myös 

haaste, 17-18-vuotiaalle tapahtuu elämässä paljon mullistuksia. Kun 
turvallisuusalaa opetetaan sen verran harvakseltaan, niin osa tulee jostain 

vähän pidemmältäkin ja muuttaa yksinomaan asuntoon. Niin se elämänmuutos 
on niin iso, että saatetaan miettiä ihan, että miten nämä arjen asiat niinku 

hoituu. Meille on tietysti oppilaitoksessa kuraattorit, jotka auttaa myös, mutta 
että löydetään se henkilö yhdessä, että kuka näissä asioissa voi auttaa. Niin se 
on semmoista, että siinä pohditaan, että miten siinä ikään kuin aikuiseksi tultais. 

(H2) 
 

Turvallisuusalan opettaja suhtautuu pääosin positiivisesti lisääntyneeseen 

työssäoppimiseen, mutta haasteena on kiire ja lähiopetuksen väheneminen. Hän 

kokee, että päätöksiä pitäisi tehdä enemmän harkiten, sillä tämä näkyy myös 

opiskelijoille, kun päätöksiä ei ole mietitty aivan loppuun asti. 

  

Sit on tosi tiukkoja aikarajoja, että semmonen pidemmällä tähtäimellä 
suunnittelu ja se ajan antaminen niitten asioitten tekemiseen. Et se on ihan 

sama et on se kysely tai on se oppilaiden infoominen jostain muuttoasioista tai 
muista, niin ne vaatii aina sen semmosen pienen kypsyttelyn. Me ollaan 
varmaan jo opettajissa totuttu siihen, että kokka kääntyy nopeesti, mutta 

oppilaiden kanssa vähän se semmoinen--että nuorella on mielikuvia tullessaan, 
jotka ei välttämättä sitten vastaa todellista opiskelua--tietysti meillä on niitä 
tutustumispäiviä ja ammattipäiviä -- ja muutos on ihan hyvä, jos se on hyvä 

muutos, mutta muuttaa ei kannata vaan muuttamisen iloksi. Että kun lähetään 
hirveellä vauhdilla aina, kun joku sanoo jonkun uuden asian ja sit ei oo 

kuitenkaan mitään käytäntöön vietävää. (H2)  
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Turvallisuusalan opettaja mieltää itsen asiantuntijaopettajaksi, hän pyrkii 

ensisijaisesti opettamaan opetettavan asian. Ongelmatilanteissa hän pyrkii 

etsimään alan asiantuntijan.  

 

Varmaan tota, semmonen siis koitan mennä se substanssi edellä. Niinku 
tasapuolisuus, että opetan ensi sijaisesti sitä opetettavaa ainetta ja sitten se on 
yleensä välituntien aihe pohtia sitä, että jos nuorella on jotain erityistä, että mitä 
pitäis ottaa huomioon. Mieluummin koitan hakee siihen sen alan asiantuntijan 

joku ohjaaja tai jokin, että koitan pysyä siinä substanssissa ja viedä sitä maaliin 
ja saada sen ikään kuin, mitä opetussuunnitelma meiltä vaatii. (H2)  

 

5.3 Erot nuorten ja aikuisten opettajien käsitykissä 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 

ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin yhdeksi laiksi. Lain 

tarkoituksena oli purkaa raja-aidat ammatillisen peruskoulutuksen ja 

aikuiskoulutuksen välillä. Vaikka laki muuttui, oletan etteivät kuitenkaan nuorten 

koulutuksen ja aikuisten koulutuksen erilaiset tarpeet ole muuttuneet. Tässä 

kappaleessa tuon esiin ammatillisten opettajien erilaisia käsityksiä 

ammattikasvattajuudesta. Opettajien käsitykissä on myös samankaltaisuuksia, 

eikä nuorten ja aikuisten opettajien käsitykset ainoastaan eroa toisistaan. 

Esimerkiksi ohjaus ja tuen tarjoaminen opiskelijoille tulee esiin kaikkien opettajien 

puheessa. Aikuisopettajan käsityksissä ammatillisesta opettajuudesta on 

kuitenkin paljon eroavaisuuksia nuoria opettavien opettajien käsityksiin, joten 

keskityn tässä kappaleessa juuri noihin eroavaisuuksiin. 

Nuorten koulutuksessa kasvatuksellisuudella on aivan erilainen rooli kuin 

aikuisten koulutuksessa, myös opiskelijakäsitys eroaa hyvin paljon toisistaan, 

riippuen siitä opetetaanko nuoria vai aikuisia. Nuori, joka tulee suoraan 

peruskoulusta opiskelemaan ensimmäistä tutkintoaan, tarvitsee aivan erilaista 

tukea kuin aikuinen, jolla saattaa olla jo useampi tutkinto ja joka haluaa päivittää 

osaamistaan. Nämä seikat tulivat ilmi, kun vertasin perustutkintoa opettavien 

opettajien vastauksia ja aikuispuolen opettajan vastauksia. Kun suurin osa 

nuorten opettajista tuntee olevansa kasvattajia ja kokee myös, että suuri osa 

heidän työtään on kasvatusta, aikuisten opettaja puolestaan koki olevansa 

innostaja ja rohkaisijana. Hän haluaa tuoda jokaisen opiskelijan osaksi ryhmää ja 
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tukea opiskelijoiden toimijuutta. Hän koki tehtäväkseen auttaa opiskelijoita 

olemaan itseohjautuvia ja aktiivisia ja auttaa opiskelijoita kehittymään ja 

löytämään omat kehittämiskohteensa sekä toimimaan osana yhteisöä. 

 
Tuetaan sitä opiskelijan toimijuutta, että hän kasvaa osaksi yhteisöä, 

mutta omaksi itsekseen. Löytää omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ja 
innostuu kehittämään omaa ammattitaitoonsa ja yhteisöään. (A1) 

 

Aikuispuolen opettaja ei koe, että hänen työssään on tapahtunut suuria 

muutoksia. Kun taas nuorisopuolen opettajien käsityksissä muutokset olivat 

olleet suurempia. Aikuispuolen opettaja ei näe itseään opettaja, vaan hän kokee 

jo ennen reformia toteuttaneensa niin sanottua uutta opettajuutta, mikä tarkoittaa 

enemmän ohjaajana ja valmentaja toimimista.  

 

Joku vois sanookkin, että niinkun isoja muutoksia, mutta mä jotenkin 
ajattelen niin, että mä en niinku koe, että siihen itse työhön--mä oon toiminut jo 

1990-luvulta lähtien valmentavan esimiestyön periaatteiden mukaan. Että 
esimerkiksi tämmöisessä OMA-opettajuudessa ei ollut hirveesti uutta, mä oon 

tavallaan toteuttanut sitä uutta opettajuutta jo siellä liike-elämässä saatujen 
oppien kautta. (A1) 

 

Aikuisten opettaja kokee myös, että reformi on lähinnä helpottanut hänen 

työtään. Aikuisten puolella vanhan näyttötutkintoperustaisuus on ollut jo hyvin 

lähellä sitä, mitä ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut eli työpaikoilla 

oppimista ja yksilöllisiä oppimispolkuja. Muutos reformin myötä aikuisten puolella 

ei siis ole ollut niin suuri kuin nuorten puolella. 

 

Siinäkin mä koen, että ei oo tullut hirveesti muutoksii, koska vanha 
näyttötutkintoperusteisuus oli jo hyvin pitkälti tätä yksilöllisiä opintopolkuja ja 

työelämässä oppimista. Aikuisethan, vanhan lain mukaiset aikuiset, 
näyttötutkinnoissa olleet, niin näyttötutkintojärjestelmän mukaan opiskelleet, niin 

nehän oli jatkuvasti töissä. Ne saatto käydä koulua vaan iltasin tai sit niillä oli 
semmosia lähipäiviä. Kaiken muun ajan ne on ollut koko aika töissä. (A1) 

 

Aikuisten opettajan mukaan nuorten ja aikuisten tarpeet opiskelussa ovat 

aivan erilaiset. Kasvatuksellisuudella on aivan eri merkitys, kun puhutaan 

aikuisista opiskelijoista tai nuorista opiskelijoista. Nuoret kaipaavat rytmiä 

päiväänsä ja opiskelun tarkoituksena voi olla jokin aivan muu kuin ammatin 

oppiminen tai ammattitaidon päivittäminen. Tärkeämpää voi olla esimerkiksi se, 
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että opitaan ylipäänsä kuinka työelämässä ja elämässä toimitaan, kun taas 

aikuisilla oletettavasti nämä taidot ovat jo hallussa ja kasvatuksellisuuden 

merkitys onkin jotain aivan muuta. Aikuisten tuen tarve on myös erilainen. He 

kaipaavat tukea ammatilliseen kasvuun ja ammattitaidon päivittämiseen. Nuorilla 

tuen tarve on erilainen.  

 

Ne tarpeet on niin erilaiset. Nuoret opiskelee pääsääntöisesti päivisin. 
Aikuiset opiskelee pääsääntöisesti töiden ohella tässä niinkun etämallissa. 

Tämmöisessä niinkun omaa toimijuutta korostavassa mallissa. (A1) 
 

Nää on kuitenkin aikuisia ja usein työelämäkonkareitakin, että harvemmin 
siinä on enää sillä tavalla annettavaa siinä (kasvatuksellisessa) mielessä. Mut 

ainakin niinkun semmoseen ammatilliseen kasvattamiseen se niinkun voi liittyä, 
että mä toivoisin, että viimeistään niinkun tässä vaiheessa, että näillä 

ammattilaisilla heräis semmonen halu jatkossa niinkun ottaa niitä tulevia 
sukupolvia osaksi sitä. Toimia vaikka työpaikkaohjaajana tai jollain tavalla tukee 
sitä, että -- niin mä toivoisin, että näillä ammattilaisilla, jotka aikuisena opiskelee 

tutkintoa, että he tavallaan ymmärtäis tän koulutuksen merkityksen ja pystyis 
niinkun omalla toiminnallaan tukemaan sitä kehitystä. (A1) 

 
 

 

5.4 Opettajien käsitykset suhteessa ammatillisen koulutuksen 
reformin asiakirjoihin ja Tredun pedagogiseen ohjelmaan  

Tässä luvussa vertaan fenomenografisen analyysin tuloksia Tredun 

pedagogiseen ohjelmaan sekä Parasta osaamista -hankkeen Rohkeasti 

uudistumaan -raporttiin. Olen koonnut vertailun keskeisimmät tulokset kuvioon 

kahdeksan, jossa kuvataan ammatillisten opettajien tulkintoja 

ammattikasvattajuduesta keskellä, vasemmassa reunassa näkyvät Tredun 

pedagogisen ohjelman tulkinnat ja oikeassa reunassa Rohkeasti uudistumaan -

rapotin tulkinnat.  
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KUVIO8. Vertailu hallinnon tulkinnoista ja ammatillisten opettajien 

tulkinnoista ammattikasvattajuudesta  

 

5.4.1 Rohkeasti uudistumaan -raportti suhteessa ammatillisten opettajien 
käsityksiin 

Rohkeasti uudistumaan-raportissa kuvataan ammatillinen opettaja 

monipuolisena osaajana. Ammatillinen opettaja on työelämäyhteyksien ylläpitäjä 

ja yhteistyöosaaja. Opettaja on myös verkosto-osaaja, joka tuottaa omalle 

organisaatiolleen verkostopääomaa.  

 

Opettajan tehtävä onkin seurata ja ennakoida työelämää sekä vahvistaa 
yhteistyötä omalla toiminnallaan. (Rohkeasti uudistumaan -raportti) 

 
Yleensä sanotaan, että yhteistyö realisoituu henkilösuhteiden kautta ja 

avulla. Jokainen opettaja on siten verkosto-osaaja, joka omalla panoksellaan 
tuottaa organisaatiolleen verkostopääomaa. (Rohkeasti uudistumaan -raportti) 
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Rohkeasti uudistumaan raportissa ammatillinen opettaja on 

työelämäpedagogiikan osaaja, joka osaa myös markkinoida koulutusta 

työpaikoilla.  

 

Työpaikka on usein se ympäristö, jossa oppimista parhaiten tapahtuu. 
Siellä myös osaaminen näytetään. Opiskelijoita tulisi ohjata yhä enemmän 

oppimaan juuri työpaikalla. Jotta koulutussopimuksia ja oppisopimuksia 
pystytään jatkossa tekemään kaikille tarvitseville, pitää opettajan osata 

markkinoida tätä asiaa työpaikoille, ja koulutuksen järjestäjien tulee suunnitella 
ja organisoida ajantasainen ja kiinnostava pedagoginen koulutus työpaikkaoh-

jaajille. Pedagogisen osaamisen lisääminen työpaikoilla hyödyttää kaikkia 
osapuolia. (Rohkeasti uudistumaan -raportti) 

 

Opettaja kuvataan oppimisympäristöosaajana, joka osaa suunnitella ja toteuttaa 

opetusta erilaisissa oppimisympäristöissä.  

 

Uudenlaisten oppimisen tapojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen ja 
kehittäminen korostuvat reformin myötä. Opettajat toimivat opettajina, 

valmentajina ja ohjaajina hybrideissä oppimisympäristöissä, johon kuuluvat 
oppilaitoksen tarjoamat fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, työpaikat 

oppimisympäristöinä sekä opiskelijan vapaa-ajan oppimisympäristöt. (Rohkeasti 
uudistumaan -raportti) 

 

 

Ammatillinen opettaja osaa johtaa itseään ja oman työn johtaminen ja 

kehittäminen ovat tärkeitä osaamisia. Lisäksi ammatillinen opettaja on reflektio-

osaaja, mikä tarkoittaa oman osaamisen ja sen rajojen tunnistamista ja vanhoista 

käytänteistä poisoppimista.  

 

Jatkossa ammatillisten opettajien keskeisiä osaamisalueita ovat oman 
työn johtaminen ja kehittäminen. (Rohkeasti uudistumaan -raportti) 

 

Muutos edellyttää ammatillisilta opettajilta reflektio-osaamista, jotta he 
tunnistavat oman osaamisensa mahdollisuudet ja rajat liittyen työn sisällölliseen 

hallintaan sekä mahdollisen poisoppimisen (Rohkeasti uudistumaan -raportti) 
 

Ammatillinen opettaja nähdään myös asiakkuusosaajana, jolla on 

kustannustietoisuutta ja tuotteistamisosaamista. Ammatillinen opettaja on myös 

digiosaaja, joka pystyy toteuttamaan opetusta verkossa.  
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 Osana laadunvarmistusta on opettajien osaamisen varmistaminen, jossa 
reformin myötä korostuvat asiakkuusosaaminen, yhteistyömahdollisuuksien 

hahmottaminen niin työelämän kanssa kuin oppilaitoksen sisällä, sekä 
asiakaslähtöinen tuotteistaminen ja kustannustietoisuus.  (Rohkeasti 

uudistumaan -raportti) 
 
 

Opettajalta vaaditaan myös vahvaa digiosaamista, jotta hän pystyy 
suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta ja ohjausta myös verkossa. 

(Rohkeasti uudistumaan-raportti) 
 
 

Rohkeasti uudistumaan -raportin opiskelijakäsitys kuvaa opiskelijan osaamisen 

hankkijana. Opiskelijasta puhutaan lähinnä henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämisen suunnitelman (HOKS) yhteydessä ja opettajan tehtävänä on tukea 

opiskelijan osaamisen kehittymistä.  

 
”Kaikki valinnat ja ratkaisut tehdään pedagogisesti perustellen, opiskelijan 

osaamisen kehittymistä ja urakehitystä tukien.” (Rohkeasti uudistumaan-
raportti) 

 
 

”HOKSin ohjaamisessa opettajalla pitää olla taitoa, rohkeutta ja halua 
tunnistaa ja tunnustaa opiskelijanolemassa oleva osaaminen sekä löytää vielä 

puuttuva osaaminen.” (Rohkeasti uudistumaan-raportti) 
 

 

Kun vertaa rohkeasti uudistumaan -raportin tulkintaa ammatillisesta 

opettajuudesta ammatillisten opettajien omiin tulkintoihin, voi huomata paljon 

eroja. Haastattelemieni opettajien puheessa nousee esiin opiskelijoista 

välittäminen ja heidän tasavertainen kohteleminen sekä opiskelijoiden 

kohtaaminen. Opettajille näyttää olevan tärkeää, että he kohtaavat opiskelijoita, 

ovat helposti lähestyviä, empaattisia ja toimivat kasvattajina. Nämä ammatillisen 

opettajan arkeen kuuluvat asiat eivät nouse esiin raportissa olleenkaan. 

Asiakirjoissa opettaja näyttäytyy enemmän moniosaajana kuin kasvattajana. 

Haastattelemieni opettajien tulkintojen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että 

kasvatus ja kasvatuksellisuus ovat edelleen suuri osa ammatillisen opettajan 

työstä. Ammatillisten opettajien käsitykset ammatillisesta opettajasta näyttäisivät 

rakentuvan perinteisen kasvattajan roolin ympärille ennemmin kuin moniosaaja 

verkostoitujan ympärille.  
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Ammatillisten opettajien opiskelijakäsitys eroaa Rohkeasti uudistumaan -

raportin opiskelijakäsityksestä. Raportissa opiskelija näyttäytyy osaamisen 

hankkijana, jota opettaja ohjaa hankkimaan tarvittavan osaamisen. Ammatillisten 

opettajien käsityksissä kuitenkin opiskelija ei näyttäydy itseohjautuvana toimijana 

vaan tukea tarvitsevana opiskelijana, joka saattaa tarvita tukea usealla 

elämänalueella, ei vain osaamisen hankkimisessa.  

5.4.2 Tredun pedagoginen ohjelma suhteessa ammatillisten opettajien 
käsityksiin 

Tredun pedagogisessa ohjelmassa ammatillinen opettaja kuvataan hyvin 

samanlailla kuin Rohkeasti uudistumaan -raportissa. Ammatillinen opettaja on 

pedagoginen osaaja, joka toimii verkostoissa ja oppimisyhteisöissä sekä käyttää 

opetuksessa monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä hyödykseen. Opettaja 

on itseohjautuva itsensä johtaja, joka kehittää omaa työtään. Opettaja toimii 

yhteistyössä muiden ohjaustoimijoiden, opettajien ja työelämän kanssa ja 

opettajalla on oman alansa ajantasainen osaaminen.  

 

”Ammatillisen oppilaitoksen opettaja on pedagoginen asiantuntija, joka 
yhteistyössä muiden ohjaustoimijoiden kanssa mahdollistaa opiskelijalle 

soveltuvimmat, tavoitteita tukevat ja elämäntilanteeseen sopivat 
oppimisympäristöt ja -menetelmät. Ammatillisen oppilaitoksen opettaja tuntee 

ammattilalansa työelämän vaatimukset ja hänellä on alansa ajantasainen 
ammatillinen osaaminen. Ammatillisen oppilaitoksen opettaja tekee jatkuvaa 
yhteistyötä työelämän toimijoiden, työpaikkaohjaajien ja opettajakollegoiden 

kanssa.” (Tredun pedagoginen ohjelma) 
 

”Pedagoginen ydinosaaminen on: käytännön henkilökohtaistamisen toteutuksen 
osaamista, eri ympäristöissä tapahtuvan ja erilaisin menetelmin toteutettavan 

oppimisen suunnittelun osaamista, verkostoissa ja oppimisyhteisöissä 
toimimisen taitoja ja oman työn, työroolin ja itseohjautuvuuden johtamista ja 

kehittämistä. ” (Tredun pedagoginen ohjelma) 
 

Tredun pedagogisesta ohjelmasta käy ilmi tredulainen opiskelijakäsitys, joka on 

itseohjautuva opiskelija. Tredussa nähdään, että opiskelija on itse aktiivinen 

toimija, joka toimii tavoitteellisesti ja hankkii omaa osaamistaan. Opiskelija on 

mukana opiskelijoita koskevien asioiden kehittämisessä ja osallistuu oman 

opiskelunsa suunnitteluun. Ohjelman mukaan opiskelijaa tulee kannustaa 

aloitteellisuuteen sekä sitoutumiseen ja opintojen etenemiseen sekä oppimiseen. 



72 

Opiskelijan elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet otetaan huomioon. Opiskelija on 

mukana työhaasteiden ratkaisemisessa opintojensa alusta asti. Opiskelijoiden 

aktiivinen osallistuminen ja vertaisverkoston muodostuminen rakentavat 

yhteisöllistä toimintakulttuuria. Opiskelijalta odotetaan vastuunottoa omasta 

elämästään, kiinnostusta opiskeluun ja kykyä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta.  

 

Opiskelija on aktiivinen ja tavoitteellinen toimija ja oman osaamisensa hankkija. 
(Tredun pedagoginen ohjelma) 

 
Opiskelijaa kannustetaan aloitteellisuuteen ja sitoutumiseen opinnoissa 

etenemiseen ja oppimiseen. Opiskelijan opiskeluvalmiudet ja elämäntilanteet 
otetaan huomioon. (Tredun pedagoginen ohjelma) 

 
Itsenäinen opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuunottoa omasta elämästään, 
kiinnostusta opiskeluun ja kykyä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja tukea. 

(Tredun pedagoginen ohjelma) 
 

Kun verrataan haastatteluissa esiin tulleita kuvauksia Tredun opiskelijoista, käy 

ilmi, että opettajien ja Tredun pedagogisen ohjelman opiskelijakäsitykset eroavat 

toisistaan. Opettajat kuvaavat opiskelijoitaan siten, että he tarvitsevat tukea ja 

ohjausta ja heillä ei aina ole tarvittavia elämänhallinnan taitoja. Opettajat pyrkivät 

näitä taitoja opiskelijoille opettamaan, mutta opiskelijoilla on myös paljon 

ongelmia, jotka vaativat muiden ammattilaisten kuin opettajien apua. Opiskelijan 

iän ja elämänvaiheen huomiointi ovat selkeästi sellaisia asioita, jotka opettajat 

pyrkivät ottamaan huomioon. Opettajat pyrkivät myös aktivoimaan, osallistamaan 

ja ohjaamaan opiskelijoita, mutta tunnistavat haasteet, joita opiskelijoiden 

ohjaukseen liittyy.  

Kun vertaa aikuispuolen opettajan ja nuorten puolen opettajien käsityksiä 

toisiinsa, voi huomata, että aikuispuolen opettajan käsitykset kohtaavat Tredun 

pedagogisen ohjelman kanssa opiskelijakäsityksen osalta paremmin kuin 

nuorten puolen opettajien käsitykset. Aikuispuolen opettajan käsityksissä 

opiskelija on itseohjautuva ja aikuispuolen opettaja myös puhuu kannustamisesta 

itseohjautuvuuteen. Opettajat puhuvat pedagogisesta osaamisesta ja 

verkostoitumisesta ja yhteistyöosaamisesta, mutta he eivät kuitenkaan nosta 

näitä esiin hyvän ammatillisen opettajan ominaisuuksia kysyttäessä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Kasvatuksellisuus ammatillisen opettajan työssä 

Ammattikasvattajuus opettajien käsityksissä näyttäytyy vahvasti 

kasvatuksellisuutena. Ammatillisuuden merkitys näyttää vähäisemmältä kuin 

kasvatuksellisuuden merkitys. Kasvatuksellisuus näyttäytyy opettajien puheessa 

sekä mikro että makro-orientaationa. Ammattikasvattajuus näyttäytyy 

kasvatuksellisen haasteen olemassaolona ja kasvatuksellisen vastuun 

ottamisena. (Heikkinen 1996, 19). Tässä tutkimuksessa ammatilliset opettajat 

tiedostavat kasvatuksellisen tehtävän olemassa olon ja kokevat, että opiskelijoita 

tulee kasvattaa. 

Makro-orientaatio näyttäytyy opettajien puheessa siten, että he puhuvat 

paljon opiskelijoiden eteenpäin pääsemisestä sekä selviämisestä. Opettajat 

puhuvat myös siitä, että haluavat, että nuoret saavat ”edes jonkun koulutuksen”, 

jotta he pääsevät etenemään uralla tai vaihtoehtoisesti jatkamaan jatko-

opintoihin. Tämä tutkimuksen analyysissa kasvatuksellisen tehtävän alle 

luokiteltiin ammattiin kasvattaminen, opiskelijan tuki ja ohjaus, esimerkkinä 

toimiminen ja opetus. Opettajat ovat ammatillisia opettajia, joten he kokevat 

yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen ammattiin kasvatuksen. Kasvatuksellinen haaste 

ja tehtävä näyttäytyvät siten, että nuorista täytyy kasvattaa työelämään kelpoisia 

yksilöitä. Opiskelijan tuki ja ohjaus luokiteltiin kasvatuksellisen tehtävän alle 

myös, sillä kasvatuksellisena haasteena tai tehtävän näyttäytyy opiskelijoiden 

suuri tarve tuelle opinnoissa.  

Mikro-orientaation näkökulmasta voidaan ajatella, että opiskelijat ovat 

lähellä ”heikon opiskelijan” määritelmää ja heitä täytyy tukea ja kasvattaa. 

Esimerkkinä toimiminen kasvatuksellisena tehtävän näyttäytyy siinä, että 

opettajat kokevat olevansa itse tärkeitä esimerkkejä siitä, kuinka käyttäydytään 

hyvin eli kuinka ollaan ”hyvä oppilas”. Toisaalta opettajat näyttävät esimerkkiä 

myös siitä, kuinka olla hyvä työntekijä.  
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6.2 Ammatillinen opettajuus eri aloilla ja nuorten ja aikuisten 
opettajuus 

Ammatillisten opettajien käsitykset ammattikasvattajuudesta erosivat nuorten 

opettajien ja aikuisopettajan välillä ja ammattikasvattajuus näyttäytyi erilaisena 

nuorten ja aikuisten opettajien näkökulmasta. Kasvatuksellisuus ei korostunut 

aikuisopettajan puheessa kuten se korostui perustutkintoa opettavien puheessa. 

Lisäksi aikuisopettaja ei kokenut ammatillisen koulutuksen reformin tuomia 

muutoksia kovinkaan suurina.  

Aikuisopettajan puheessa löytyi samoja elementtejä kuin Suomalainen 

(2014) on tutkimuksessaan löytänyt. Aikuisopettaja oli ajautunut opettajan työhön 

vahingossa oman asiantuntijuutensa kautta ja ei kokenut itseään opettajaksi. 

Aikuisopettajan kohdalla esiin nousi kaikki kolme opettajuuden tarinaa opettajuus 

osana minuutta, asiantuntijuus osana opettajuutta ja opettajuus myyttinä, jotka 

Suomalainen (2014) on tutkimuksessaan kuvannut.  Hurtig (2011) huomasi 

ammatillisia aikuisopettajia tutkiessaan, että aikuisten opettaminen on 

ohjaamista, dialogia aikuisen opiskelijan ja opettajan välillä ja opettajan 

tehtävänä on tukea aikuista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. (Hurtig 

2011.) Tämän tutkimuksen aikuisopettajan puheessa nousi esiin samat asiat kuin 

Hurtigin tutkimuksessa. Aikuisopettaja koki olevansa ohjaaja ja pyrki dialogiin 

opiskelijoiden kanssa ja hän pyrki tukemaan heitä tavoitteidensa 

saavuttamisessa ohjaamalla heitä oppimaan ja hankkimaan tietoa. Kun vertaa 

tätä nuorten opettajien käsityksiin, heidän puheessaan ei samanlailla tullut esille 

ohjaus tavoitteiden saavuttamiseen ja ennemminkin ohjaus elämässä eteenpäin 

ja tukeminen opiskelijan elämänvaiheessa sekä kasvatus.  

Kasvatuksellisuus tulee esiin liiketalouden nuorten puolen opettajien 

puheessa paljon. Kuten Tiilikkalankin (2004, 184) tutkimuksessa käy ilmi puhe 

kasvatuksesta tulee esiin tapakasvattajana, valvontana tai kurinpitona. Tässä 

tutkimuksessa esiin tuli erityisesti tapakasvatus, josta liiketalouden opettajat 

puhuivat paljon. Tapakasvatuksen merkitys nousi esiin etenkin siinä, että 

opiskelijoita piti kasvattaa ja valmistaa työelämään ja siksi tapakasvattaa, jotta 

opiskelijat osaavat käyttäytyä oikein työpaikalla. Tiilikkalan (2004) mukaan 
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kaupan alan opettaja voi toimia opiskelijalle roolimallina, opastajana tai 

kasvattajana. Tämän tutkimuksen liiketalouden opettajat puhuivat paljon 

roolimallina olemisesta ja esimerkin näyttämisestä. Tämä liittyi myös 

tapakasvatukseen ja opettajat halusivat omalla esimerkillään näyttää 

opiskelijoille, millaista on hyvien tapojen mukainen toiminta.  Liiketoiminnan alan 

opettajat ovat verkostoituneita ja heillä on paljon työelämäyhteyksiä sekä omaa 

liiketoimintaa. Tiilikkalan (2004) mukaan kaupan alan opettajien ammatillisuus 

näyttäytyy oman alan tietämyksen vaatimuksena ja tämä tietämys syntyy 

opettajien omien ammatillisten verkostojen tai oman yritys- tai konsulttitoiminnan 

kautta (Tiilikkala 2004, 184). Tässä tutkimuksessa tulee myös esiin liiketalouden 

opettajien verkostot sekä yritystoiminta. Tiilikkalan (1996) mukaan kaupan alan 

opettajat kokevat olevansa ensisijaisesti ammatin opettajia, mutta kasvattajuus 

koetaan myös tärkeänä. Opettajat kokivat ammatillisuuden ja 

kasvatuksellisuuden painotuksen vaihtelevan opiskelijoiden iän ja 

opiskelijaryhmän mukaan. Ammatillisuuden ja kasvatuksellisuuden nähtiin myös 

niveltyvän toisiinsa. Opettajat näkevät kasvatuksen tarkoituksena erityisesti 

työelämään ja yhteiskuntaan valmistamisen ja kunnon kansalaiseksi 

kasvattamisen. (Tiilikkala 1996, 127–128.) Liiketalouden opettajien käsitykset 

kasvatuksesta eivät ole muuttuneet vuoden 1996 jälkeen, sillä tutkimukseni 

tulosten mukaan liiketalouden opettajat kokevat edelleen kasvatuksen 

tarkoituksena olevan työelämään ja yhteiskuntaan valmentamisen ja kunnon 

kansalaiseksi kasvattamisen.  

Autoalan opettajat puhuvat paljon myös kasvatuksellisuudesta ja kasvatus 

näyttäytyy myös heillä tapakasvatuksena. Autoalan opiskelijoilla on haasteita 

oppimisessa ja tämä näkyy autoalan opettajien työssä. Heillä 

ammattikasvattajuus näyttäytyy enemmän opiskelijoiden tukemisena, ongelmien 

ratkomisena ja opiskelijoiden kurinpitona kuin liiketalouden alalla.  Autoalalla 

ammatillisuus näyttäytyy ammattilaisen tapana toimia ja tehdä työtä (substanssi 

pitää osata) ja toisaalta ammatillisuuteen kuuluu, kuten liiketalouden alan 

opettajillakin hyvät tavat eli tapakasvatus ja ammatillisuus ikään kuin sekoittuvat 

toisiinsa. Ammatillisen opettajat opettavat opiskelijoille hyviä tapoja, jotta 

opiskelijat osaavat toimia oikein työpaikoilla. Autoalan opettajien kuvaukset 

kasvatuksellisuudesta ja ammatillisuudesta näyttäytyvät hyvin samalla tavalla 

kuin Tiilikkalan (2004) tutkimuksessa metallialan opettajien ammatillisuus ja 
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kasvatuksellisuus näyttäytyvät. Ammatillisuus tarkoittaa käytännön ammattitaitoa 

eli taitoa köyttää vaadittavia koneita (olla ammattimies). Kasvatuksellisuus 

puolestaan voi tarkoittaa opettajille hyvin erilaisia asioita ja he kuvaavat 

kasvatuksellisuudeksi mm. ihmissuhdetaitoja, ryhmätyötaitoja, kurinpitoa. 

Opettajat puhuvat kasvatuksesta myös työhön liittyvien sääntöjen 

noudattamisena ja täsmällisyyttä. (Tiilikkala 2004, 133.)  

Turvallisuus alalla myös kasvatuksellisuus näyttäytyy paljolti 

tapakasvatuksena, mutta myös kurinpitona. Turvallisuusalan opettajalle 

ammatillisuus näyttäytyy ammattimaisena toimintana ja siinä, että tekee työnsä 

hyvin. Turvallisuusalan opettajuus ja autoalan opettajuus näyttäytyvät hyvin 

samanlaisina siinä mielessä, että molempien alojen opettajan työssä näkyy 

opiskelijoiden tuen tarve ja opiskelijoiden ongelmien ratkominen. Tämän 

tutkimuksen perusteella ammattikasvattajuus näyttäisi rakentuvan 

kasvatuksellisuuden ympärille ammatillisuuden sijaan.  

 

 

6.3 Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ammatillinen opettaja toteuttaa 

ammattikasvattajuuttaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Ammatillisen koulutuksen reformi on vaikuttanut ammatillisen opettajan työhön 

etenkin perustutkintoa (nuoria) opettavien opettajien käsityksissä. Heidän 

mukaansa lähiopetuksen väheneminen on tuonut haasteita ja heillä on huoli siitä, 

kuinka itseohjautuvuuden vaatimukset istuvat tämän päivän ammatillisessa 

koulutuksessa opiskeleviin nuoriin. Opettajat kokevat, että heillä on vähemmän 

aikaa kohdata opiskelijoita ja toisaalta ammatilliselle opettajalle on tullut 

enemmän vastuuta esimerkiksi opinto-ohjauksesta. Muutokset ammatillisen 

opettajan työssä ovat olleet jatkuvia ja niitä on ollut jo ennen ammatillisen 

koulutuksen reformia. Monet opettajista kokivat, että muutosta on jatkuvasti ja 

yhtäkään samanlaista vuotta ei ole ollut. Opettajat kokivat, että he kyllä itse 

jaksavat muutoksen keskellä, mutta huoli oli siitä, riittääkö aikaa opiskelijoille ja 

riittääkö aika kaiken tarvittavan opettamiseen.  Kiire ja jatkuvat muutokset 

näkyvät ammatillisten opettajien työssä. Lähiopetuksen vähennyttyä 
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opetussisällöt täytyy opettaa opiskelijoille nopeammin kuin ennen. Osalle 

opettajista henkilöstön vaihtuvuus on tuonut lisää töitä ja sitä kautta haasteita 

omaan jaksamiseen. Haasteena koetaan myös se, että tehdään jatkuvia ja 

nopeita muutoksia, joita ei olla suunniteltu loppuun asti ja tämä näyttäytyy 

opiskelijoille epävarmuutena.  

Luukkaisen (2008) mukaan nykyään ammatillisen opettajan työhön liittyy 

monia haasteita. Muutokset yhteiskunnassa ovat muuttaneet koulutuksen 

asemaa ja muotoja. Muutokset ovat jatkuvia ja niitä tapahtuu kiihtyvällä tahdilla. 

Myös ilmiöt ovat aiempaa monimutkaisia ja vaikeammin hahmotettavia. Tämän 

vuoksi kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteeksi tulee pysyvyyden etsimisen sijaan 

kyky löytää elämänhallintaa ja hyvinvointia epävarmassakin ympäristössä. 

(Luukkainen 2008, 189–191.) Ammatillisten opettajien haastatteluissa tulee tämä 

näkökulma selkeästi esiin. Haastatellut opettajat puhuvat paljon opiskelijoiden 

elämänhallinnan taidoista ja siitä, kuinka tukea opiskelijoita erilaisissa 

elämäntilanteissa.  

 Opettajien puheessa tulee esiin, että opetuksesta on siirrytty yhä enemmän 

ohjaukseen. Osa opettajista koki, että he ovat nykyään enemmän ohjaajia kuin 

opettajia. Osa opettajista myös koki, että opinto-ohjaajien töitä on siirretty 

opettajien vastuulle. Luukkaisen (2008) mukaan ammatillisen opettajan työn 

voidaan nähdä nykyään olevan ohjausta oppimiseen, jolloin opetustyössä 

korostuu vuorovaikutustilanteiden ohjaaminen, oma vastuu työstä ja itsearviointi. 

Ohjaamiseen siirtyminen ei tarkoita, että perusteiden hallinnasta luovuttaisiin tai, 

että opettamisesta ja oppijan muistin harjaannuttamisesta luovuttaisiin kokonaan 

vaan tavoitteena on kaikkitietävästä, vastauksia antavasta opettamisesta 

siirtyminen enemmän kysymyksiä esittävään ohjaukseen. (Luukkainen 2008, 

194–195.)   

 

6.4 Jännitteet ammatillisten opettajien ja hallinnon tulkinnoissa  

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ammatillisten opettajien käsitykset ja 

hallinnon tulkinnat ammattikasvattajuudesta eroavat toisistaan ja ovat 

jännitteiset. Ammatilliset opettajat kohtaavat työssään samat haasteet kuin he 
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ovat kohdanneet jo vuosikymmenten ajan. Tiilikkalan (2004) mukaan ammatilliset 

opettajat myös kantavat mukanaan vuosien ja vuosikymmenten kuluessa 

muodostuneita käsitystä ja perinnettä opettajuudesta, joka on muotoutunut jo 

omassa koulutuksessa ja opettajankoulutuksessa. (Tiilikkala 2004, 14–15.) 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ammatillinen opettajuus ja 

ammattikasvattajuus ammatillisten opettajien määritteleminä eivät ole 

muuttuneet ammatillisen koulutuksen reformin myötä, vaan ammatilliset opettajat 

kuvaavat ammattikasvatusta edelleen hyvin samalla tavoin kuin aiemmissa 

tutkimuksissa vuosikymmenten takaa (ks. Heikkinen 1996.)  

Ammatillisten opettajien käsityksissä ammattikasvattajuuden keskiössä 

näyttääkin olevan kasvatuksellisen haasteen olemassaolo, jota ei hallinnon 

asiakirjoissa mainita ollenkaan. Ammatillisten opettajien työhön kuuluu edelleen 

paljon kasvatustyötä ja ammatilliset opettajat kokevat tärkeänä opiskelijan 

kohtaamisen ja sen, että opiskelija pääsee eteenpäin elämässään ja hänestä 

tulee yhteiskunnan jäsen. Hallinnon asiakirjoissa sen sijaan korostuu opiskelija 

itseohjautuvana osaamisen hankkijana ja opettaja opiskelijan osaamisen 

mahdollistajana ja toisaalta itse moniosaajana. Voidaankin sanoa, että hallinnon 

asiakirjoissa ammattikasvattajuuden paradigma näyttäytyy 

osaamisparadigmana. Osaamispuhe, joka näyttäytyy hallinnon asiakirjoissa 

vahvasti ei tule ammatillisten opettajien puheessa esiin. Ammatilliset opettajat 

eivät myöskään ole huolissaan omasta osaamisestaan tai sen puutteesta, kuten 

myös Opetusalan ammattijärjestön tutkimuksesta (2019) käy ilmi. Ammatillisten 

opettajien käsityksissä osaamisparadigma ei samanlailla näy, vaan 

ammattikasvattajuutta edelleen määrittävät Heikkisen (1996) kuviossa yksi 

kuvatut ammatillisuus ja kasvatuksellisuus etenkin kasvatuksellisuus. 

Ammattikasvattajuus on edelleen sidoksissa kasvatuksellisen haasteen 

kohtaamiseen ja kasvatuksellisen vastuun ottamiseen. (vrt. Heikkinen 1996, 19).  

 Se, että ammatillisten opettajien ja hallinnon tulkinnat 

ammattikasvattajuudesta eivät kohtaa, luo haasteita ammatillisille opettajille 

toteuttaa ammattikasvattajuuttaan. Reformin toteutus nojaten vain hallinnon 

omaan tulkintaan ja sanastoon tuo vääjäämättä haasteita myös reformin 

toteutukseen, sillä ammatilliset opettajat ovat ammatillisen koulutuksen reformin 

käytännön toteuttajia. Uudistusten toteutuksessa tulisikin jatkossa huomioida 

ammattikasvattajien asiantuntemus ja nojata siihen.  
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7 POHDINTA 

7.1 Tutkimusprosessin arviointi 

Tässä luvussa arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekan (2009) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei olla aina 

yksimielisiä siitä sopivatko validiteetti ja reliabiliteetti kuvaamaan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti saa usein 

enemmän huomiota kuin reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko 

tutkimus pätevä ja ovatko tutkimuksessa tehdyt päätelmät oikeita. Pätevyys 

voidaan laadullisessa tutkimuksessa ymmärtää uskottavuudeksi ja 

vaikuttavuudeksi. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka hyvin tutkija on onnistunut 

kuvaamaan tutkittavien tuottamia konstruktioita ja kuinka ymmärrettävästi hän 

pystyy kuvaamaan nämä konstruktiot myös muille. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009, 28.) Tutkimukseni pätevyyden ja eettisyyden arvioimiseksi 

kuvaan tässä luvussa tutkimusprosessini vaihe vaiheelta.   

Tapaustutkimuksissa tehtävänä on yleensä ilmiön tai tapauksen 

mahdollisimman tarkka kuvaaminen, toiminnan tarkastelu konkreettisissa 

konteksteissa sekä toimijoiden oman merkityksenannon analyysi (Peuhkuri 2004, 

293). Tutkimuksessani olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisten opettajien ilmentämiä 

käsityksiä ammattikasvattajuudesta Tampereen seudun ammattiopistossa. 

Ilmiön monipuoliseen ja tarkkaan kuvaukseen olen pyrkinyt tarkastelemalla 

tutkimuksessa monen eri alan opettajia ja erikseen nuorten ja aikuisten opettajia. 

Tämän lisäksi olen tarkastellut ilmiötä hallinnon näkökulmasta, jolloin olen saanut 

ilmiölle kaksi eri näkökulmaa.  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan tutkimukselle on oltava 

tarvittava tutkimuslupa. Tutkimukseni lähtökohtana on ollut Tampereen seudun 

ammattiopistolta tullut tarve tutkimukseen ammatillisen koulutuksen refomista. 

Keskusteluissa Tampereen seudun ammattiopiston edustajien kanssa 
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päädyimme yhdessä ratkaisuun, että voin haastatella ammatillisia opettajia 

tutkimukseeni. Tämän jälkeen Tampereen kaupungilta pyysin ja sain 

tutkimusluvan tutkimukselleni tutkimuksen ollessa 

tutkimussuunnitelmavaiheessa.  

Tutkimukseen osallistuneet opettajat osallistuivat tutkimukseen 

vapaaehtoisesti ja heille luvattiin, että heidän anonymiteettinsa säilyy. Heille 

luvattiin myös, että tutkimuksen aineistoa käytetään vain tähän tutkimukseen. 

Aineistonkeruun jälkeen aineisto litteroitiin ja sitä säilytettiin lukitussa kaapissa, 

johon vain tukijalle oli pääsy. Tutkittavia informoitiin tutkimuksen tavoitteista ja 

tarkoituksesta. Suurimmat tutkimuseettiset ongelmat tässä tutkimuksessa liittyvät 

aineiston keruuseen ja sen säilyttämiseen ja aineiston anonymisointiin. Kuulan 

(2006) mukaan tutkittaville olisi syytä kuvata tutkimusaihe. Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen aihe ja tarkoitus kuvattiin tutkittaville lähetettävässä sähköpostissa. 

Kuulan (2006) mukaan tutkijan on suunniteltava lähetettävä sähköposti tarkkaan, 

jotta osallistujat tietävät, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, he 

tietävät mitä tutkitaan ja lisäksi heille on selvää, mihin tarkoitukseen aineistoa 

käytetään. Sopimukset, joissa ei sovita tutkimusaineiston jatkokäytöstä voivat 

olla ongelmallisia tutkimuseettisestä ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta 

(Kuula 2006, 201–214). Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa selvennettiin 

osallistujille lähetetyssä sähköpostissa, mihin tarkoitukseen tutkimuksen aineisto 

kerätään ja että aineistoa tullaan hyödyntämään vain tässä tutkimuksessa. 

Tunnistettavuuden estäminen on yksi ihmistieteiden tärkeimpiä normeja. (Kuula 

2006, 201–214). Tämän vuoksi myös tässä tutkimuksessa aineiston 

anonymisointi oli erityisen tärkeää. Tässä tutkimuksessa aineiston anonymisointi 

oli erityisen tärkeää myös siksi, että haastatteluissa saattoi nousta esiin sellaista 

arkaluonteista tietoa, joka olisi voinut olla opettajille haitaksi heidän työpaikallaan. 

Siksi tutkimuksesta saatu aineisto ja tunnistetiedot säilytettiin erillään ja 

tutkittavien anonymiteetti säilytettiin koko tutkimusprosessin läpi.  

Aineiskeruun ja litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin fenomenografisella 

analyysilla. Tämän tutkimuksen fenomenografisen analyysin olen kuvannut 

mahdollisimman tarkasti luvussa neljä. Analyysissa aineisto jaettiin 

merkitysyksiköihin, mutta koko ajan pyrittiin tiedostamaan kokonaisuus siten, että 

aineistoa ei jaettu liian pieniin merkitysyksiköihin, jotka olisivat vieneet ne liian 

pieniin merkitysyksiköihin kokonaisuuden kannalta. Suorilla lainauksilla olen 



81 

pyrkinyt vahvistamamaan osallistujien käsitysten esiin tuomista ja näin 

vahvistamaan analyysin ja tekemieni tulkintojen luotettavuutta. (Niikko 2003, 32–

36; Sin 2010.) Tämän tutkimuksen tutkimusprosessi on ollut vähitellen 

kumuloituva ja tietämykseni ammatillisesta opettajuudesta on kasvanut 

tutkimusta tehdessä ja teoria ja tutkimuksen ratkaisut ovat täsmentyneet 

tutkimusprosessin aikana. Kiviniemen (2018) mukaan ilmiö voi avautua tutkijalle 

vähitellen ja tutkimuksen ratkaisut voivat kehittyä joustavasti (Kiviniemi 2018, 73–

74).  

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole tilastollinen yleistettävyys (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85). Alasuutarin (2011) mukaan tulisikin puhua suhteuttamisesta 

muuhun kuin tutkittuun aineistoon (Alasuutari 2011, 243; 250). Tämän 

tutkimuksen tuloksia ei voida tilastollisesti yleistää, kuten ei ole ollut 

tarkoituskaan, mutta aineistoa voidaan suhteuttaa muuhun kuin tutkittuun 

aineistoon. Aineiston analyysin tuloksia voi verrata aiempiin tutkimuksiin 

ammatillisesta opettajuudesta ja todeta, että tämän tutkimuksen tulokset ovat 

hyvin samankaltaisia kuin aiemmat tutkimukset ammatillisesta opettajuudesta. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan tältä osin pitää relevantteina.  

Tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu, että tutkija ottaa muiden 

tutkijoiden työn huomioon, omat tutkimustulokset tulee esittää rehellisesti ja 

tutkijan tulee noudattaa avoimuutta ja kontrolloitavuutta. (Alasuutari 2004, 16.) 

Avoimuuteen ja kontrolloitavuuteen olen pyrkinyt kuvaamalla tutkimusprosessini 

mahdollisimman tarkasti. Suorat lainaukset lisäävät tulkintojen luotettavuutta ja 

kontrolloitavuutta. Toisten tutkijoiden työtä olen tuonut esiin luvuissa kaksi ja 

kolme. Oikeilla lähdeviittauksilla noudatetaan eettistä ohjeistusta ja tuodaan esiin 

toisten tutkijoiden tekemä työ.  

Tämän tutkimuksen kannalta kriittinen pohdinta tutkimuksen 

luotettavuudesta liittyy siihen, puhuivatko opettajat täysin avoimesti 

haastatteluissa, sillä haastatteluita suorittaessani olin tutkijan position lisäksi 

hallinnon edustaja työskennellessäni harjoittelijana Tredun yritys- ja 

työantajapalveluissa. Tämän vuoksi voidaan pohtia, olisivatko opettajien 

vastaukset olleet erilaisia, jos tutkija olisi ollut täysin ulkopuolinen henkilö. 

Tutkimuksen luotettavuutta tukee kuitenkin se, että opettajille luvattiin täysi 

anonymiteetti. Mielestäni tutkijana vaikutti kuitenkin siltä, että opettajat kertoivat 

hyvin avoimesti kokemuksistaan ja puhuivat mielellään työstään ja uskalsivat 
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kertoa myös haasteista, joita ovat kohdanneet ammatillisen koulutuksen reformin 

jälkeen.   

 

7.2 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Tampereen seudun 

ammattiopistossa. Tutkimus on tuottanut tärkeää tietoa siitä, millaisia erilaisia 

tulkintoja ammatillisilla opettajilla ja hallinnolla on ammattikasvattajuudesta.  

Tämän tutkimuksen merkitys voidaan nähdä siinä, että se on tuonut esiin 

jännitteet ammatillisten opettajien ja hallinnon tulkintojen välillä. Tämä tutkimus 

on tuottanut tärkeää tietoa myös siitä, millaisessa toimintaympäristössä 

ammatillinen opettaja toimii ja mitä haasteita ammatillisen opettajan työhön liittyy.  

Tärkeää on myös tieto siitä, millaisia ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat 

ammatillisten opettajien kuvaamana. Monet heistä tarvitsevat tukea, ohjausta ja 

enemmän lähiopetusta kuin mitä nyt heille on tarjolla. Nämä tiedot voivat auttaa 

kehittämään opetusta ja avaavat näkökulmaa ammatillisten opettajien joka 

päiväiseen työhön. Tutkimus tuotti tärkeää tietoa myös siitä, kuinka käsitykset 

ammattikasvattajuudesta eroavat riippuen siitä, onko ammatillinen opettaja 

nuorten vai aikuisten opettaja. Sen sijaan eri alojen opettajien välillä on paljon 

yhtäläisyyksiä.  

Jatkotutkimusaiheena ehdotan ammatillisen koulutuksen reformin 

vaikutusten tarkastelua yhteisesti eri näkökulmista. Ammatillisen koulutuksen 

reformin vaikutuksia tulisi tutkia esimerkiksi työpaikkojen ammattikasvattajien ja 

opiskelijan näkökulmista. Ammatillista koulutusta yleisesti olisi syytä teoretisoida 

myös aikuiskoulutuksen näkökulmasta ja tutkia kuinka ammatillisen koulutuksen 

reformi vaikutti aikuiskoulutukseen eri oppilaitoksissa.  
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Liite 1(2) 
 

Teemahaastattelurunko 
 
 
Ammattipolku 
 
Mitä ammattialaa opetat? 
Minkälainen koulutus sinulla on? 
Minkälainen työkokemus sinulla on? 

 

Muutos 

Millaisia muutoksia olet kohdannut opettajan työssä urasi aikana? 
Kuinka ammatillinen opettajuutesi on kehittynyt työvuosien aikana? 
Miten ammatillisen koulutuksen reformi on vaikuttanut työhösi? 
Miten ammatillinen opettajuus on muuttunut ammatillisen koulutuksen reformin 
myötä?  
Millaisia odotuksia sinulla on työsi suhteen tulevaisuudessa? 
 
 
 
Kasvatuksellisuus 
 
Mitä ymmärrät kasvatuksellisuudella? 
Mikä merkitys kasvatuksellisuudella on sinulle? 
Millaisena koet/näet kasvattajan roolisi? 
Millaista kasvattajuutta haluaisit toteuttaa? 
Millaista haluaisit, että vuorovaikutus olisi opiskelijoiden kanssa? 
Millainen on kasvatuksellinen tehtäväsi ammatillisessa koulutuksessa? 
Millainen kasvatuksellinen tehtävä mielestäsi ammatillisella koulutuksella on? 
 
Miten aikuisten opettamisessa kasvatuksellisuus näkyy? 
(Miten aikuisten opettaminen eroaa nuorten opettamisesta?) 
 
Vuorovaikutus 
 
Miksi vuorovaikutus on tärkeää ammatillisen opettajan työssä? 
Mitä mielestäsi tarkoitetaan vuorovaikutuksella ammatillisen opettajan työssä? 
Millaista yhteistyötä ammatillinen opettaja tekee eri tahojen kanssa? Muut 
opettajat? Työantajat? Verkostot? 
Millainen on yhteistyön rooli ammatillisen opettajan toimenkuvassa? Onko rooli 
suurempi kuin aiemmin? Onko rooli muuttunut? 
Miksi vuorovaikutus/yhteistyö on tärkeää ammatillisen opettajan työssä? 
Mitä haluaisit vuorovaikutuksen olevan? 
 
Ammatillisuus 
 
Miten käsität ammatillisuuden? 
Mitä ammatillisuus sinulle merkitsee? 



 

Miten työssäsi näkyy se, että ole tietyn ammattialan osaaja/asiantuntija? 
Miksi ammatillisuus on tärkeää ammatillisen opettajan työssä? 
Miten lisääntynyt työpaikoilla oppiminen on vaikuttanut työhösi? 
 
Persoonallisuus 
 
Mika on persoonallisuuden merkitys ammatilliselle opettajuudelle? 
Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia hyvällä ammatillisella opettajalla on? 
Mikä on sinun tapasi olla ammatillinen opettaja? 
Miten sinun mielestäsi oppilaat oppivat parhaiten? 
Miksi persoonallisuus on tärkeä ammatillisen opettajan työssä? 
Mitkä arvot ovat sinulle tärkeitä opettamisessa? 
Miten noudatat näitä arvoja? 
Minkälaista olisi mielestäsi ihanneopettajuus? Jos saisit toteuttaa ammatillista 
opettajuutta juuri siten kuin haluat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Liite 2(2) 

 
 

Hei, 
  
olen uusi harjoittelija Tredun yritys- ja työantajapalveluissa. Teen myös pro 
gradu -tutkielmaani Tredulle ja haluaisin haastatella ammatillisia opettajia 
graduuni liittyen. Sain yhteystietosi ja ajattelinkin kysyä, että olisitko kiinnostunut 
osallistumaan haastatteluun?  
  
Opiskelen Tampereen yliopistossa kasvatustieteen maisteriksi ja teen pro gradu 
-tutkielmaani ammatillisesta opettajuudesta ja ammatillisen koulutuksen 
reformista. Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, kuinka ammatillisen 
koulutuksen reformi on vaikuttanut ammatillisen opettajan työhön. Olen myös 
kiinnostunut siitä, onko ammatillinen opettajuus muuttunut reformin myötä ja 
mikä on ammatillisen opettajan rooli uudessa ammatillisessa koulutuksessa.  
  
Käytän tutkimusmenetelmänä kasvokkain tapahtuvaa teemahaastattelua, joka 
kestää 30 min-1h. Kerättyä tutkimusaineistoa tullaan hyödyntämään vain tässä 
tutkimuksessa ja tutkittavien anonymiteetista huolehditaan tarkoin. Olen saanut 
tutkimusluvan Tampereen kaupungilta. 
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